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İtalya da boğazlar için 
anlaşmak istiyormuş 

"Danzig Lehistanındır, 
Almanya ya v~rmeyiz ! ,, 
Leh şehirlerinde dün Danzig için 

nümayişler yapıldı bügük 

Japonya bugün projenin 16ncı 
maddesine itiraz. edecek 

* * * M. Pol Bonkurun Montrö'de "Son Posta,, ya beyanab: 
"Siyaset dünyasının yeni hazırladığı sürprizin 

Danzig olmasından korkuyorum! ,, 

Paris, 17 (Hususi) - Bugün Po-1 
lonY.anın muhtelif şehirlerinde Danzig 
için büyük nümayişle:- yapılmıştır. 
Varşovada on binlerce nümayişçi: 
«Danzig Polonyanındır. Danzig Po -
lonyalı olarak kalacakttr. Almanyaya 
vermeyiz 1 » diye bağırmışlardır. 

Konferansta bugünkü 
umumi heyet içtimaı 

Bulgaristan 
yeni mukaveleye 

itirazdan vazgeçti 

imza merasimi Pazartesi 
günü gecesi saat 10 cı 

bırakıldı 

Tevfik Rüştü Aras'ın 
ltalyan mümessili ile 

yaptığı mülakat Yeni Boğazlar mukavelesinin İmza· 
lanacağı Şiyon ptosu 

l ~o?trö 17 (Hususi) - Konferansin tahrir komitesi yeni _Boğazlar muka
~e esının nihai şeklini hazırlamaya başlamıştır. 

Bugünkü umumi içtima 
Yarın öğleden sonra saat üçte umumi bir içtima yapılacak, mukavele 

Projesinin son şekli okunacak ve mütaleası olan murahhaslar mütalealarını 
bildireceklerdir. . · · 

Japonya 16 nCI maddeye itiraz· mı edecek? 
Yalnız Japonyanın harp zamanında Boğazlardan mürur şartlarini ihtiva 

eden 16 ıncı madde hakkında bazı mütalealar ileri sürmesi bekleniyor. Ja .. 
Ponya bahriye ve hariciye nazırlarının Clün toplanarak Japon hükumetinin 
lloktai nazarım kararlastırdıklarını ve Montrödeki murahhaslarına bildirdik
leri Londradan haber ~eriliyor. 

Bulgarlar itirazdan vazgeçtiler 
Bulgaristanın da 16 ncı madde hakkında bir takım itirazlari bulunduğu 

söyleniyordu. Bugün Bulgar murahhasları büyük ch'Jvletlerin murahhaslari
~c görüştükten sonra bu itirazlardan vazgeçmeğe ve mukaveleyi imzalama
ka karar vermişlerdir. 

Mukavelenin imzası bir kaç saat gecikti 
Yeni mukavelenin imza merasimi pazartesi günü saat 4 de yapılacaktı. 

F' akat Romanya Hariciye Nazırı M. Titülesko imza merasiminde hazır bu
lunmak istediğini ve ancak pazartesi akşamı saat sekizde Montröye varabi
icceğini bildirdiğinden imza vaktini geciktirmek lazım gelmiştir. 

Yeni mukavelenin pazartesi günü akşamı saat onda imza edilmesi bekle-
ttiyor. , 

İmza merasimi o gece yapılmadığı 
~nra Türk murahhası heyeti bütün 
lllukaveleyi kutlulayacaktır 

takdirde salı günü yapılacak, imzadan 
heyetlere bir ziyafet çekecek ve yeni 

Rüştü Arasın ltalyan mümessili ile görüşmesi 
Montrö, 17 (A.A.) - - Havas Ajansı bildiriyor: 
Doktor Tevfik Rüştü Aras dün ltalyan müşahidi Bovascopa·yi kabul 

ctrniş ve kendisine Boğazlar rnukavelenamesi projesinin bir kopyesini ver .. 
llliştir • 

Berlin, 17 (Radyo) - Montröden gelen haberlere göre Türkiye Dış Ba
ltanı Tevfik Rüştü Aras İtalya delegesine bir nota vererek Montrö konfe -
bansının umumi bir neticeye vardığını ve mukavelenin imza edilmek üzere 
aşka devletlere açık olduğunu anlatmıştır. 

Mes'ul mahafilin anlatışına göre İtalya bir takım şerait .dairesinde Türki· 
l'e ile anlaşacaktır. 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 
Paris, 17 (A.A.) - Anadolu ajansının Paris muhabiri bu sabahki Paris ga· 

tctelerinin Boğazlar konferansı etrafındaki müta l ealarını §Öyle hülasa ediyor: 
Gazeteler Montrö'deki durumun inki11afından memnundurlar. Anlaşmanın pa· 

~ilrtesi günü imznlnnncnğını tahmin ediyorlar. 
İngilterenin uysa llığını, Pol Bonkurun ,uzlaştırma hususundaki meharetini takdir 

ediyorlar. Gazeteler hir Türk - Fransız karşılıklı yardım paktı imkanı mevcut oldu· 
&unu kaydediyorlar. (Devamı 3 üncü sayfada) 

·················--............................ -...... ... 
Romanya ve italya 

ile Almanya 
M. Titülesko dün mühim 

beyanatta bulundu 

«Bu devletlerle iyi geçinmek isteriz, 

fabt harp olursa Balkan Antanb, 

Küçük Antant Fransa ve lııgiltere-

nin yanında bulunacağız.» 

Londra 17 (Hu· 
auti) - Romanya 
hariciye nazırı M. 
Titülesko bugün 
Romanya bir ıiyaıe 
ti hakkında mühim 
beyanatta bulun• 
muştur. 

Titüleek.o Ro .. 
manyanın dostla• 
nn an hah.ederken 
uRomanyanın dost• 
ları küçük antant. 
Balkan antantı. Le- M. Titolesko 
his'tan, Fransa ve İngiltere devletleridir.» 

Dedikten aonra Rusya hakkında ıu 
sözleri söylemiştir: 

(Devamı 3 üncü sayfamızda) 

İngiltere kralı 
Fransaya gidiyor 

M. Pol Bonkurun "Son Posta,, ya 
beyanata 

Montrö, 13 - Gece geç vakte ka
dar ecnebi gazetecilerle haşhaşa kalmış 
olan Fransız delegesi Pou? Boncour·un 
yolunu yemek salonunda bekledim • 
Odasına çekilirken kendisine yaklaş - Danzig'i gösterir harita 
tım. Ve beynelmilel politika meselele- bir toplantı yapılabilecek mi? 
rinin şimdi en mühimlerinden biri o- Mösyö Boncour iki kollarını yana 
lan Brüksel toplantısı hakkında kendi- doğru açtı ve: 
sine fU suali sordum: - Bu toplantının vuku bulacağı 

- Ekselans, Mösyö Van Zeelandın hakkında benim kanaatim yok 1 dedi. 
davetinin nasıl bir neticeye u' ""şacağını Henüz malumat!m da olmadığı için si· 
zannediyorsunuz? Lokarnocular top- ze bu hususta müsbet bir cevap vere
lantısının olup olmıyacağı hakkında miyeceğim. 
ne düşünüyorsunuz? İtalya, Almanya - Müsaadenizle size bir sual daha 
iştirak etmedikçe, bu konferansa gel- sormak isterdim. Alman - Avusturya 
miyeceğini söylüyor. Sizce Brükselde (Devamı 3 üncü sayfamızda) 

"ittihatçılar devrinde muhalefet,, i 
niçin ve nasıl yazdım? 

Selim T evfiğin Ziya Şakirle yeni siyasi tefrikamız 
hakkında yapbğı bir konuşma 

Raflar ((Vesika» larla dolu. Sürmeler 
«vesika» tarla dolu. Sandıklar «vesika» lar
la dolu. Elinizi attığınız her köşede, gözü· 
nüze ilişen her bucakta zarf dolusu, çan• 

Halk Kralı görmek için 'ta dolusu, çuval dolusu vesika var. 

Sarayın önünde to landı Bir uv~saik müzesi» göm:ıek iste~•.eniz, 
P ak saçlı dınç meslekdaşım Ziya Şakınn e-

Londra, 17 (Hususi) - fngiltere vinden daha müsait bir köııe bulamazsınız: 
Kralı Sekizinci Edvard bir çok ısrarla- Maruf bir şahsiyetin hiç bir yerde çık· 
ra rağmen Kanada askerlerinden Bü- mamış bir resmini, yahut bir mektubunu 
yük harpte maktül düşenler namına :mu arıyorsunuz~ 
F ransada, Vimide yapılan abidenin kü- Şu dolabın üst gözündeki zarflan ka· 

şat resminde bulunmağa ve daha son- Tıştırın. 
ra tatilini Riverada geçirmeğe karar , Onun yanındaki çamatır dolabı, cı:HUr· 
vermiştir. ,riyet ve ihtilaf» fırkasının, Abdülhamidin 

Du··nku·· su·k t t bb .. ·· ·· ... ·ı· bütün kirli çamaşırlarile dolı.ı. 
ı as eşe usunun amı t 

olan Makmahon 3'2 ya{>ında bir gaze .. Koca ~t~ihad ve Terakki ıu sürmedeki 
tec·ıdı· H 1 l k t ··t bb. zarfların ıçınde medfun. r. ası o an anaa. mu eşe ı- · D 5 . .. d ) 
S• k 1 ""ld"' k · · d b l { evamı ncı yuz o Ziya Şakir 
ın raıo wme nzy~n e uunm• '============================~~ 

dığıdır. 

Zabıta, hadiseyi gören bütün şahit
lerin zabıtaya müracaat edip ifade ver
melerini istemiştir. 

Büyük bir halk kalabalığı kralı gör· 
mek için Bukingam sarayı önünde bu
gün uzun müddet beklemiştir. Kralın 
kurtuluşu her yerde memnuniyetle 
karşılanmış bulunuyor. Londraya bu 
münasebetle telgraflar yağmıştır. 

Şişlide kanlı bir 
Aşk macerası 

Mahmut isminde bir 'genç 
çıldırdı ve metresini 8 ye
rinden ağır surette yaraladı 

Dün sabah saat 1 O da Şişlide Pangaltı 
apartnnanındn bir cinayet olmuş, Mahmut 
isminde bir genç çıldırmış ve metresi Ele· 
niyi bıçakla sekiz yerinden ağır surette ya· 
ralamıştır. (Devamı 3 Üncü sayfada) 

Yeni Siyasi Tefrlkamıza Bugün Batladıkl 

• 
ittihatçılar Devrinde 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, 
Nasıl öldü? 

Abrar Fırkası, Ahali Fırkası, Demokrat Fırkası, Sosyalist Fırkası, 
Hizbi Cedit, Hizbi Atik, Mutedil Hürriyetperver ve nihayet Hürriyet 
ve İtilaf Fırkalarını kimler kurdular, kimler yürüttüler, kimler yıkblar? 

Sekizinci sayfamıza ~akınız I 
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H r 
•• 

r ' Resimli Makale a Hak ve yumruk a 
Sözün Kısası UD 

Rir pürüz daha ayıklandı 
• 

iş ve işçi buhranı .. -
Bir Pürüz Daha Ayıklandı 

M ontrö müzakerelerinin müshct ne· 

tice vermesi, bizi olduğu kadar, Av

rupayı da sevindirmelidir. Çünkü Avrupa, 
devletleri biribirine katabilecek bir mese
leden daha kurtuldu. 

Bugünkii Avrupa, ortalığı ateşe veya 
kana boyayacak bir sürü meselelerle karşı 
karşıyadır. 

Bu mesele bir gün Habeşis.andı, ertesi 
cün Renin işgali oldu, bir diğer gün Akde
niz· müvazenesi Avrupayı harp tehlikesi 
karşısında bulundurdu. Devletler bu mese
leleri sulh içinde birer birer halle'.tikçe Av
rupa daha geniş nefes alacak ve rahat e
debilecektir. 

Avrupanın balletmeğe mecbur olduğu 
daha bir çok meaelelcr vardır: Danzig me· 
ıelesi, Avusturya - Almanya ittifakı mese
lesi, Macaristanın arazi iddiası meselesi, 
Almnnyanın müstemleke davası meselesi 
vesaire vesaire. .. 

Bütün bu meseleler Türklerin göster
diği sulh ve konuşma yolile halledilebilir. 
Montrö bu itibarla iyi bir misal olmuştur. 
ve diğer milletlere örnek vazifesini gör
müştür. Bu yolda yürüyerek halledilecek 
meseleler Avrupada sükunun avdetini te
min edecektir. 

* lı Ve lıçi Buhranı 

H er yerde ifaizlik var, bizde işçi bu· 

Junamıyormuı . 

Demiryollannda çalıştınlacak işçileri 

ıedarik etmek hayli güçleşmiş. Fabrikalar 
uadıklnn işçileri güçlükle bulabiliyorlar· 
mı§. 

Bunların muhtelif sebepleri var: Sanayi 
hayatı sür'atle inkişaf ediyor, iş hacmi ge
niııliyor, İ§çi ihtiyacı artıyor. Halbuki biz
de bir işçi sınıfı olmadığı için bu ihtiyaca 
cevap verecek unsurlan çiftçiler arasından 
tedarik mecburiyeti vardır. Halbuki bu yıl 
Anadoluda fazla mahsul vardır ve çiftçiler 
tarlalarında mcnuJdür. 

Ba vaziyet ortaya bir işçi buhranı çı
karmıştır. 

işçi ile İ§ sahibi arasında bir buluşma 
vasıtası olmamaaı bu buhranı arttırıyor. 

Şüphesiz ki bir çok kimseler var ki iş 

arıyor ve bulamıyorlar. 
Şu halde iıçiyi İ§ sahibine ve İl sahibini 

işçiye ulaştıracak vası'taya ihtiyaç vardır. 
Jı kanunu da bu ihtiyacı tanımıı ve bu 

vazifeyi görecek tqekküller ihdaSJnı mec
buri kılmıştır. 

Fakat bugün ortalıkta henüz bu iıi gö
ren bir müessese yoktur. 

Bizce bugün için de yann için de bu iş 
ticaret ve sanayi odalarına verilebilir. Tür
ldyenin her tarafında. odaların t~kiliitı 
vardır. lı sahipleriyle en yakından temas 
eden müesseseler de onlardır. Ticaret oda
ları bu iti görmek üzere birer büro ihdas 
edebilir, ve itçi ile İl sahibini biribirine u
Jattıran yolu kurabilirler. 

HükUınet Pmdiden bu .aziyeti tetkik 
edip ticaret odalannı bu vazife ile tavzif 
etse, büyült bir iltiyacın önünü almıı olur. 

Çok ince k•dınmı,ı 

Fransız meb'ualarından biri, dairei 
intihabiyesinde dolaştıktan sonra mer
keze gelmiş ve bir gazete muhabirine 
şu beyanatta bulunmuş: 

- Garp taraflannda dolaşıyordum. 
Bir köylü kadın yanına irili ufaklı 13 
çocuk taktığı halde yanıma geldi, ve 
mük,.afat istediğini söyledi. 

Ben: 
- Kocan ne i' yapar,•diye sordum. 

Köylerde sağlık 
Propagandası 

ı. Talu 

S ıhhat Vekaleti Amerikadan, o 

tomobil motörü ile veyahut 

akümülatörle işliyecek bir sinema m 
kinesi getirtiyormuş. Bu makine i 
beraber ilmi, sıhhi, içtimai ve ahla 
mevzulara ait yüz tane de filim satı 
almış. 

Bundan maksadı, memleket içeri 
sinde, bilhassa köylerimizde sıhhat pr 
pagandası yapmaktır. 

Kuvveti ekseriyetle )'WIVUk teklinde temsil ederler. Bu, 
hakkın ancak yumrukla temin edilebileceği kanaatinin ifadesi- l 
dir. Yumruğu kuvvetli olmıyan zayıf kalmağa ve ekseriya 
hakkını kaybctmeie mahkumdur. Onun içindir ki bütün dev
letler bir taraftan silahlanıyor, bir taraftan ymnnıldanm gös
tererek haklarını müdafaaya çalıııyorlar. 

bak yumruktan daha kuvvetlidir. İtte bu defa Montrö konfe
ransında hakkımızın yumruğa .ralebesi baoun bir misalidir. 

Maamafib baklanuzın tanmmannda biraz da yumruğu. 
muzun kuvvetli oluıunun tesiri yok değildir. Binaenaleyh bak
kınw tanıtmak isterseniz evvela kuvvetlcniniz, kuvvetli ol..wı 
hakkı kaybolmaz:. Zayıfın hakkı teslim edilebilir, fakat red ve 
inkar da olunabilir. 

Bundan iyi bir ~y tasavvur edil 
mez. Halk, kara yazı ve kuru I" 
ziyade. göze hitap eden şek,illeri anla 
ve muhakeme eder • 

Fıkra malumdur : 
Eski zamanda, köylerin birinde ali 

li çocuklarını okutmak için bir mekte 
açmışlar ve bu mektebe bir hoca arar· 
larmış. 

Fakat yumruk her vakit hakkı temine kafi değildir. Bazao 

( s O_Z_A __ R____;;,;.._,.;;A;;;_...,;ıS ___ l..;._N-;..-=-D~A-=--) 
Bunu duyan iki kişi, köy heyeti ih 

tiyariyesine baş vurmuşlar. Ümmi bi 
adam olan muhtar ikisini de bastan a . 
şağı süzmüş; sonra da sorguya çeli 

Danzig agan reısı oe 
lran ıahı Ahmet Kaçar 

l 
1 

Fransız gazeteleri MiJletler Cemiye-1 
tinde dünya diplomatlarına karşı elini 

1 

burnuna götürüp (nanik) diyen Dan
zig ayan reisi Greiserden bahsederler
ken, şu fıkrayı anlatmaktadırlar: 

«Sakıt İran şahı Ahmet Kaçar, fn
gilterenin bir şehrinde yanında şehrin 
belediye reisi bulunduğu halde dola -
şıyormuş. Bir mahalle çocuğunun biri 
~ahı görünce terbiyesizliği tutmuş ve 
ona (nanik) yapmış. Belediye reisi 
yerin dibine girmiş. Fak.at. Şah Ahmet 
hiç sesini çıkarmamış. Akşam üstü 
şah trene binip gidiyormuş. Tren kal
karken bu şefer şah, mahalle çocuğu -
nun kendisine lngiliz usulü selam ver
diğini zannederek. pencereden halka 
(nanik) yapmıf.r> 

* • • 
Ayrllm•dıkları h•lde ikinci def• 

evlenen kan koca 

Nevyork'ta bir kan koca evlendik -
lerinin ellinci seneidevriyesini orijinal 
bir tarzda tesit etmişler ve nikahlarını 
bir kere daha kıydırar~ artık ölünce
ye kadar ayrılmamağa karar vermişler
dir. 

Gazeteciler merak etmişler ve: 
- Evlenirken ölünceye kadar bir -

birinize sadık kalmağa söz vermemiş 
mi idiniz? diye sonnu~lar. 

Kocanın cevabı -şu olmuş: 
-Biz gerçi nikô.hımız kıyılırken 

papasa öyle demiştik amma ne olur ne 
olmaz diye de elli senelik muvakkat bir 
tecrübe devresi koymuştuk. Birbirimi
zi yokladık, memnun olduk. Şimdi e
bedi evlenme kararını verdik. 

* * * 
Bahklar ve radyo 

Amerikada balıkçılar radyodan isti
fade etmeği düşünmüşler ve bir sürü 
tecrübelerden sonra, suyun dibine in
dirdiWleri cihazlarla, balıkların hangi 

·--,--------------------------* HERGüN BiR FIKRA 
Koca ile öküz 

Siyasi bir proje 
lçirı en korkulacak 
Akıbet nedir ? 

r: 

mış: 

- Siz. yazı yazmasını da bilir misi 
niz? 

- Biliriz. 
- <cÖküzn yazın, göreyim! 
Heriflerden biri, basbayağı, kelime 

yi yazmış. Muhtar almış. bakmış, başi• 
nı salJamış. 

- Olmadı! Senin yazın okunmu 

F alolar köyünden, Çakırın Emine fe
na halde sıkıntıda idi. Harman kalk -
tıktan aonra kocası AJİf mahiyeti meç
hul bir hastalığa tutulup kalayı yere 
VW'Dlll§, ayni :r:amanda, çift öküzlerinin 
erı zorlusu da basta düşmÜflÜ. yor f 

Tesadüfen köye uğrayan hükumet Öteki herif bunu işitince işi sezmif, 
doktonındao her ikisi için birer ilaç is- Hemen kağıdı alıp, üzerine dört a " 
teyen Emine, reçeteleri yaplumak için yaklı, kuyruklu, boynuzlu bir hayvan 
kalktı, kasabaya gitti. şekli çizmiş. 

ilaçlan alacağı SIJ'ada, eczacıya dedi Bu sefer muhtar: 
ki: ı Milletler Cemiyetinin şöhretlerini - Hah l demiş. şte öküz böyle Y&! 

- Bana bak, eczacı batı! Hangisi er- dünyaya yaydıg-ı simalardan birı· de Is- zılır !.. 
keğimio, hangisi öküzün, tifelerin üs - panya murahhası Madariagadır. Ken- Hıfzıssıhha propagandası da işte 
lÜne İyicene0 '*-i<Ja ya:& kİ yanılma- f .l.IL.: disi Milletler Cemiyetinin, rivayete böyle, Sıhhat Vekaletinin bu d. a-09"" 
yım. Erkeğim için bir feY demem ama, 
öküze bir zarar gelecek olmsa soma, göre, 13 rakamımn şe'ameti yüzünden sündüğü gibi olur. Yoksa, köylüye, isı 
alimallah yakana yaplfır, senden dava- hiç bir işe yaramıyan On Üçler Komi- tediğiniz kadar: karhai efrenciyeclen, 
cı olunun! tesinin reisi idi. Geçenlerde bu komi ~ da'ülkuulden, iltihabı kebetten ve a • 

• -.ıt tenin reislig-inden istifa eden bu zat mipli dizanteri'den bahısedin. . . 
Fransada garsonlara şakayı sever, ve nükteli sözleriyle her- Bir kulağından girip, ötekinden ÇJ· 

Aylık bağlandı: kesi güldürür ve dü~ündürür. kacağt bile şüphelidir. 
Meşhur nüktelerinden biri şudur: r-'---. 

Ayda 125 lira Sovyet Birliği Hariciye Komiseri ~ /c A 
M. Blumun Fransa başvekilliğine Litvinof'un, Silahları Azaltma konfe- • ~.-

gelmesinden sonra, Fransadaki garson- ransında silahları büsbütün terketmek ·--··-· ..... -·~ ·-
lar müşterilerden bahşiş almak usulü- için bir proje verdiği günle .. deymiş. Llt- Biliyor Musanaz? 
nün ilgasını ve kendilerine s<lbit bir vinof, Madariagaya bu projesinden 
ücretin bağlanmasını istediler. Bu ha- bahsederken: 
reket muvaffakıyet kazanmış bulunu- - Galiba, demiş, konferans benim 
yor. projemi zerre kadar kale almıyacakt 

Fransada garsonlara tayin olunan ay Madariaga cevap vermiş: 
lık ücret. bizim paramızla 80 liradan - Hayır 1 Projeniz, daha beter bir 

başlar ve 125 liraya kadar yükselir. muamele ile ~cak .. 
Oteller, lokantalar, gazinolar ve Litvinof merakla sormuş: 

garson kullanan sair müesseseler, bu - Ne gibi? 
ücretleri müşterilerden tahsil için fa _ Ve şu cevabı almış: 
turalara yerine göre yüzde 15 veya - Projenizi azami dikkat ve itina 
yüzde 12 zam yaptıkları halde ücret- ile tetkik etmeyi vaadedeceklerl 

leri çıkarmadıklarını iddia ediyorlarsa * • * 
da bunları ödüyorlar. 

Bu münasebetle Londra gazetele -
ı inden biri de şu malumatı veriyor: 

Londra otellerinde, odalara bakan 
hizmetçilerin aylığı 54 liradan seksen, 
doksan liraya kadar varıyor. Garson -
ların aylığı ise H5 liradan başlamakta 
ve 140 liraya kadar varmaktadır. -4_.......... . ·-----~ ..... _ . ·----
istikamette yüzdüklerini, yapttklan 
gürültüden hangi balık olduklarını, ve 
kaç metre derinlikte bulunduklarını 
tesbit etmişlerdir. 

Hazer denizi •ekadar alçaldı ? 

Sovyet Rusyada bu yıl içinde, Hazer 
denizi sathının son bir asır zarfında en 
ziyade ne zaman alçalmış olduğu he
Pap edilmektedir. 

Profesör Kovalevski'nin şimdiye 
kadar yaptığı hesaplara göre, Hazer 
denizinin sathı, vasati olarak, bir asır 
içinde 9 santimetre dahrı aşağı inmiş 
ve bu suretle diğer denizler ve Okya
nus sathından 26 metre 3:~ santimetre 
alçaklığa varmıştır. 

1 - Yüzlerce yıl evvel yaşa.mı§ olan 
Mamut'lar hangi kıt"alarda bulunurlar 11 

dı} 

2 - 11 Hiç bir şey yarablmaz, hiç biı. 
teY kay\,olmazl» Düsturunu vazeden kim~ 
dir) 

3 - Louvre müzesi nerededir. cslüdem 
ne olarak kullanılırdı} 

4 - Son asırda telsiz telgraf üzerinde et. 
çok çalışan adam kimdir} 

5 - Mahmut Gaznevi nerede hii • 
kümdarhk eb'niş. nerede cloimuş, kaç ~--
11nda ölmüştür? 

(Cevaplan yarın) 

* Dünkü suallerin cevaplan! 
1 - Osmanlılarda samur ve kürk «Mcc~ 

nun» 1~milc anılan Sultan lbrahim zamanın' 
da çok rağbet görmüştür. 

2 - Erkeğini öldürüp yiyen hayvan di 
fi örümcektir. 

3 - Yeni Zelland adaları Büyük Ok? 
yanustadır, iki adadan ibarettir, mesaha[' 
sathiyesi 268.264 kilometre, nüfusıı 

1.218.000 dir. 
4 - Yokohama Japonyanın limanil• 

meşhur bir ııehridir. 
O: 

- Kocam yok, evli değilim, fakat r 
çocuklarımın baba~iyle daima m\inase- 1 
bet halindeyim, dedi. 

İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 
Avnıpadan tehir mütehassısı gctir:tik, İstanbulun planlann1 vel §U üç §8rlt ileri sürüyoruz: 

.., 5 - Yugoslavya arması tek kanatlann 
açmış iki kartalla pötikare']i ve haçlı ild 
müstatilden ibarettir. ·-

Amerlkada iptidai ziraat 
Hayret ettim ve sordull\; 
- Ona, 1 :J çocuk yaptıktan sonra 

sizi nikahlamaktan hala istinkaf mı e
diyor? 

- İş ona kalsaydı, hemen evlenir -
dik. Ben onu meşru zcvc olarak istiyo- ' 
rurn. Kusurları ve kabahatleri çok o-
lc.n bir adam... Kenclisiyle .konu~l -
mnz, herhangi bir meselede anlaştığı-

yapbnyoruz. 
Dün, vaktiyle tehir planlarını tetkik için teŞkil edilen hey

ete dahil bir zat ile bu mevzu üzerinde konuşuyorduk. Bize 

dedi ki: 
- Şehir mütehassısı, ıehir planı bunlar hep l8.fü güzaf. 
Ha~le sorduk: 

- Niçin? 
- Çünkü, dedi. Her gelen mütehassısa iıe boflamadan ev· 

1 - Köprülere dokunmıyacaksın. (Halbuki ıehri körleflİ· 

ren bu köprülerdir. Ve bu köprülere dokunmadıkça tehri kur

tarmak mümkün değildir.) 

2 - İstasyonların yerlerini değiştirmiyeceksin. 

3 - Bizim bü~çemiz dardır. Yeni yollar açamayız. 

Biz bu şartları ileri sürdükten sonra bu mütehnssısların ih

tiyaca cevap veren bir plan yapabileceklerine artık, 

İSTER iNAN iSTER İNANMA! 1 ' zı hiç hatırlamıyorum. ve bilhassa 
•ı e }'adın ruhundan anlamaz! L.-------------·----------------------------------------------------...J 

Amerika, sanayi ve makine memle, 
ketidir. Fakat dünyanın hiç bir tara • 
fında büyük makinelerle, fakru zaru • 
ıet bir arada, bu kadar bariz bir suret· 

te görülmemiştir . 
Yapılan istatistiklere nazarnn Ame

rikadaki çiftliklerin yüzde 80 sında 
hala, manda ve beygirlerle çift si.irül· 
düğü halde ancak yüzde döı tıc büyük 
makineler mevcuttur. 



e 
i 

.. - ııı•ıı•t 

-------- ---- ·~- - --· ·- ---.. SON POSTA - - - - -- - - ·-- - - - - -- - -- . . - . - - ı . 

TELGRAF HABERLERi Danzig 
Lehistanındır ' . 

• 
ltalya da boğazlar için 
anlaşmak isti}rormuş ·· 

(Baf~arafı 1 d sa,.facla) 
- Temps gazetesi diyor ki: ıcUzlaıma Türk talebine hak verirken Boğazlarla a• 
tal.alı devletlerin meşru menfaatlerini de koruyor. Türkiyenln ilerde, bir askeri 
~ut • Fransız itilafına girmesinden hiddetle nen Alman matbuatı bilsin ki, askeri itti· 
laldar deiil Fransa gibi lngilterenin de politikası olan müıterek emniyet ve Ce· 
~evre zihniyetilc karıılıklı yard1m paktları akti ihtimali mevzuu bahstir.>ı 

Echo de Paria Türkiyenin İngiliz dost luiunu takdir etmekle beraber Rusyadan 
J)rılmadığını yazıyor. Övr ve Lö Jur, emrivakileri haklı çıkaracak. akamet bekle
tenlerin sukutu hayale uğradıklarını yazıyorlar. 

\ Montrö müzakereleri ve Türk-Yunan dostluğu 
,. ~tinada çıkan Proia gazetesinden: ıcTürkiye emrivakiler siyasetine ıitme
terek devletlerin umumi müzakere netice sinde tahkim hakkının kabulünü istemif
tlr. Türkiyenin bu hareketi her tarafta takdirle karıılandığı gibi kat'i uzlaşmayı da 
lemin etmiş bulunmaktadır. 

)'unanistanın vaziyetine gelince, biz Türkiyenin noktai nazarını sebatla müda· 
ha ettik ve Türkiye de Yunanistanın hah ri ticaretinin ihtiyacını takdir ederek Yu • 
.han vapurlarının rüsumunu yarı yarıya indirdi. 

Bu suretle :rürk • Yunan dostluğu Montrö'de bir daha bilfiil tasdik eClil-
,b\!ı oldu.». 

" 
Yunanistanda 

grevler yine başladı 
Bütün işçiler 24 saatlik 

grev ilan edecekler 
i\tina, 17 (Hususi) - Kavala tü -

ltın işçileri tekrar 24 saatlik grev ilan 
•tınişlerdir. Hükumet intizamın bozul
hıarnasını temin için tedbirler almıstır. 

Pirede de tuğla harmanları işçÜeri 
De Cliğer bir takım işçiler grev halinde· 
birler. 

Selanikten alınan haberlerde ise Yu
lıuı tütün işçiler birliğinin bütün Yu
ll~mistana şamil olmak iizere 24 saat • 
lik umumi bir grev ilan edilmesine ka
far verdiği bildirilmektedir. Grev es

lilsında komünistlerin bazı hadiselere 

itkeydan verm elerinden endise ed ilm ek-
h'clir. ' 

' A~lıli grevi yapan saylav 

J\tina, 17 (Hususi) - Mevkuf bu
lunduğu on gündenberi açlık grevine 
aevam eden komünist saylav Mano .. 
leas'ın sıhhati tehlikeli bir de.yreye gir
snlştir. 

Yunanistan Akdeniz 
Paktından çekildiğini 
ita/gaga bildirdi 

, 

~oma, 17 (A.A.) - Stefani ajan· 

-1 bildiriyor ı 

Adi sa babada 
siyasi bir hadise 
İtalyan askerleri 1ngiliz 
sef arethanesine girdiler 
Londra, 17 (A.A.) Fltcherin 

sormuş olduğu bir suale cevap veren 
Vikont Cranbourne, şöyle demiştir: 

Adisababadaki İngiliz maslahatgü .. 
zarı İtalyanların kararnamesine riayet 
ederek sefarethanenin telsiz telgraf is
tasyonunu kullanmaktan vazgeçmiş .. 
tir. 

Maslahatgüzar M. Roberts, f talyan 
makamatı nezdinde protestoda bulun
muştur. Kararnamenin neşrinden iki 
gün evvel yani 6 temmuzda karabin· 
yelerden mürekkep bir grup telsiz tel

graf tesisatını işgal etmek üzere sefa

re thane toprağına girmiştir. 
Maslahatgüzarın müdahalesi üzeri .. 

ne ltalyanlar, ayni günde biraz sonra 
çekilmişlerdir. Edenin vermiş olduğu 
talimat üzerine Drummound da Roma 
hükumeti nezdinde teşebbüslerde bu .. 
lunmuştur. 

Kenya Hududunda 
Roma, 17 (Hususi) - Jurnale cJ'l

talia gazetesi Habeşistanın lngiliz müs
temlekesi Kenyaya bitişik olan 
bütün hudut boyunun ftalyan asker
leri tarafından işgal edilmiş olduğunu, 
bu suretle ltalyan hududunun kontrol 
altına alındığını yazmaktadır. 

Amerikada &ıcaktan 
Ôlenl•rin sagısı 
4131 i buldu 

1

Planörle5 
Saat45 . 
Dakika havada 

Vecihi lnönü kampında mu
vaff akiyetli uçuşlar yapb 

İnönü, 17 (AA) - Yelken uçuıu 
kampında büyük bir faaliyet göze çarp· 
maktadır. Bilhassa Rusyadan gelen talebe· 
nin kampa iltihakından sonra posta ve 
grup çalı~alanna başlanmıştır. 

Kampın bulunduğu tepeler yelken u• 
çuılarına çok müsaittir. Bu tepelerde gÜ· 

nün her saatinde ıuudi cereyanlar bulun· 
maktadır. 14 temmuz salı günü yapılan u· 
Çutlarda Türk kuıu uçmanlanndan Ana· 
hJm P. S. 2 tekamül planörüyle üç saat 1 O 
dakika havada kalmıtıtır. . 

Ertesi gün saat 14/ 1 7 de Vecihi hava· 
lanmlf, 800 metre yükseklerde suudi cere· 
yanlara rastlıyarak 5 saat 45 dakika havada 
kalmıftır. 

lrüı saati olan 20/30 da hava karar· 
masaydı Vecihi uçuşuna devam ede· 
cekti. Hatırlarda olduğu üzere uçuılara 
başlanması münasebetiyle lnönünde yapı· 
lan törende bayan Sabiha böyle bir cere· 
yana tesadüf etmiş ve yirmi dakika yelken 
uçuşu yapmıttır. 

Türk Hava kurumu, bu dereceleri ve 
bundan sonra alınacak dereceleri tesbit e
derek tasdik için beynelmilel hava federas
yonuna bildirecektir. 

Lokarnocular 
Londrada 
Toplanıyor 

Londra, 17 (Hususi) - Paris ma· 
hafili tarafından verilen malumata gÖ· 
re Belçika, Fransa ve lngiltere ayın 
21 inde Londrada bir Lokarno toplan· 
tısı yapacaklar, fakat bu toplantı ihza· 

ri mahiyette olacaktır. Toplantıya Baş 
vekil M. Blum ile Hariciye Nazırı M. 
Delbos iştirak edeceklerdir. 

Bu konferans, Fransız diplomasisi· 
nin lngiliz diplomasisine kar~ı bir mu
vaffakiyeti sayılıyor. 

F ransada harp teslihatı 
millileştirildi 

Paris, 17 (Hususi) - Harp tesli -
hatının millileştirilmesi hakkındaki ka
n un bugün mecliste ekaeriyetle kabul 
edilmiştir. 

Boğazlar Komisyonu 
R•isi istifa etti 
Boğazlar komisyonu reisi Amiral Meh· 

met Ali Dalay istifa etmiştir. Amiral Meh
,met Ali Hükumetimizin boğazlar komis-

(Battarafı 1 inci sayfada) 

anlaşmasından sonra siyaset aleminin 8 
bize göstereceği sürpriz Danzig. üze - 5· " · t h 
rinde yeni emrivaki midir} Böyle bir ı~ası vazıye er zaman-
şey olacak mı} Böyle bir \K'Y olursa kın den daha bulanmış ve 
Avrupa buna susacak mı}. elektriklenmiştir 

Poul Boncuur: 
- «Böyle bir şeyi tabii temenni et• 

mi yorum 1 cevabını verdi. Fakat bu B o~azlar Konferansının en hararetli 

hır safhasında Romanya Hariciye 
Nazırı M. Titulesko'nun birdenbire kal • 
kıp Romanyaya gitmesi, itiraf etmek la • 
zımdır ki beklenmiyen bir hidiae idi. Ni•. 

şeyin vukuundan pek korkuyorum. E
vet emrivaki olduğu takdirde, medeni 
dünyanın bunu da sessizce kabul ede-
ceğinden pek korkuyorum. ı> tekim memleketine gittikten sonra, Boğaz. 

Bu gece hareket edeceğim için lar Konferansının müsbet bir neticeye var• 
Boncurdan müsaade alırken benim· <iığı mülahazasiyle Bükreşten ayrılmak is-

k l 
tememesi de, o nisbette alaka uyandırmıt 

le daima büyük bir neza et e görü' • 
,bir vakıadır. Hakikat şudur ki, M. Titules• 

müş olan büyük Fransız devlet adamı- ko'nun alelacele Montrö'den kalkıp mem· 
na SON POSTA ve kendi namıma çok leketine dönüşü, Romanyanın dahili siya• 
teşekkür ettim. seti ile alakadardır. Şöyle ki: 

Suat DERViŞ 

Şişlide kanlı bir aşk 
macerası 

(S.,tarafı 1 inci sayfada) 
Uzun zamandanberi Pangaltı apartnna· 

nında oturan Mahmut, Nikoli kızı Eleni ile 
birlikte yaşıyor ve çok sevdiği bu kızı kıs
kanıyormuş. 

Bir işle meşgul olmıyan Mahmut bu kıs
kançlıkla vakitli vakitsiz apartımana gide· 
rek, sokaklarda gizli takipler yaparak met· 
'esini kontrol ediyormuş. Cene bu kıskanç· 
lığın uyandırdığı §Üphelerle de metresini 
hırpalıyor, ikide birde onunla kavga edi· 
yormu§. 

Rlahmut Çıldanyor 

Dün sabah Mahmut uyandığı zaman 
tekrar metresile kavgaya başlamış, bu kav• 
ga sırasında da yüzünün çizgileri ve göz
lerinin bakııı gayritabii bir hal almı§, E
leninin üzerine yürüyerek: 

- Öldüreceğim seni diye haykırmıı· 
tır, öldüreceğim seni. Sana benden başka· 
sının sahip olmasına tahammül edemem. 

Ve kadının boynuna sarılmıştır. 
Eleni bu ô.ni saldırışı beklemediği için 

;birdenbire neye uğradığını farkedememiı. 
,fakat çevik bir hareketle Mahmudun elin· 
den kurtulmağa muvaffak olmuı, kapıya 

doğru kaçmııtır. 

Mahmut Bıçağa Sanlıyor 

Fakat bu kaçış Mahmudu büsbütün de· 
lirtmiı, hemen büfenin üzerinde duran bı· 
çağı kapmış, ve kapının iç tarafında Ele· 
niyi tekrar yakalamağa muvaffak olmuf, 
bıçağı rastgele yerine saplamağa başlamış· 
tır. Eleni bağıra çağıra imdat isterken 8 
yerinden yaralanmıştır. 

Eleninin feryadına ilkönce apartımanın 
kapıcısı yetişmiştir, Mahmut Eleniyi 8 ye
rinden yaraladıktan sonra içeriki odaya 
kaçmıı, orada: 

- Eleni öldü, amma ben öldürmedim, 
kendi kendine öldü, eceliyle öldü dıye 
saçma sapan söylenmeğe başlamıştır, 

Bugün, Romanyada, iktidar mevkiini 
elinde tutan fırka, Liberal partidir. Bu 
partinin başkanı M. Duka'nın Faşistler ta• 
rafından öldürülmesi.nden sonra, fırka 

içinde o eski tecanüs bir parça zayıflamıt
tır. Fırkanın ihtiyar kodamanları, bu fır· 

kanın :idare makanizmasını ellerinde tutan 
bugünkü Başvekil T ataresko ile arkadat
larının faaliyetini, bir parça endişe ile ta• 
~p etmektedirler. Bu arada T ataresko ka• 
binesinin Dahiliye Nazırının, Romanya 
'faşistlerine ve binnetice Almanya ile sıkı 
dostluk siyaseti güdülmesini iateye1nleııe 
karşı, müsamahakar davranmakta oldu• 
ğu hissi hasıl olmıya baılamıştır. Halbuki 
bu siyaset, M. Tituleskonun Montrö'de 
tuttuğu siyasi yola tamamen aykırı bir 
yoldu. Bu sebepledir ki Romanya Hariciye 
Nazırı Boğazlar Konferansını alelacele ter• 
kederek memleketine döndü ve Roman• 
yanın, dahili ve harici siyasetlerinin telif 
edilmesine dair hükumete müracaatta bu· 
lundu. Buna bedel olarak ta elinde tuttu· 
ğu Hariciye Nezareti sandalyasından der• 
hal vazgeçe~eğini söyledi. M. Titülesko • 
nun kaydı hayat şartiyle ayan azası nas
bedilmesi gösteriyor ki M. Titiıleskonun 
teşebbüsü, dilhahına uygun bir şekilde hal
ledilmiştir. Fakat Romanyada bu hiıdıse

ler cereyan ederken öbür tarafta, Avrupa 
arsıulusal cephesi üzerinde büyük bir tc
air yapabilecek bir hadise cereyan etmekte 
idi ki bu da Alman • Avusturya uzlaşması 
ve binnetice şimal denizinden Akdenize 
kadar uzayan bir cephenin teessüs eyle • 
mesidir. Bu arada F ransanın Akdeniz pak
tından feragat eylemesi, Yunanistanın ayni 
yola girmesi, bugüne kadar az çok müs • 
takar bir hal almış bulunan vaziyeti tekrar 
bulandırmış ve bu bakımdan zihinlerde 
yeni yeni istifham şimşeklerinin çakmasına 
vesile vermiştir. Hele İtalyanın Montrö 

Konferansına bir murahhas gönderdiği 

haberi, bütün hadiselerin büyük bir dik • 

katle takibini emreden yeni bir safha aç• 
mıştır. Bu itibar ile siyasi vaziyet, hergün-

künde.n daha fazla bulanmış ve hergün • 
künden daha ziyade elektd)clenmiştir. 

Yunanistan ltalyanın At:nadaki mü· 
"essiline, Milletler Cemiyeti paktının 
26 ncı maddesine istinat eden Akde· 
b~ anlaşmalarını hükümsüz addetti .. 

lini resmen bildirmiştir. 
, Yunan hükumeti bundan evvel key· 
fiyeti Londraya da bildirmiştir. 

Şikago, 17 (A.A.) - Merkez ve ,yonunun lağvı hakkındaki noktai nazarını 
garp mıntakalarında sıcak dalgası tek- ,öğrenir öğrenmez Hariciye Vekaletine is
rar baş göstermiştir. Bu yaz şimdiye ,tifasını vermiftir. Hariciye Vekaleti istifa. 
kadar Birleşik Amerika hükumetlerin- .Yı tetkik etmektedir. 

Eleni de Mahmudun kendisini bıraka
rak içeri kaçtığını görünce can havlile ka· 
pıya sarılmış, kan, revan içinde dııan fır· 

lar fırlamaz kapıcı ile karşılaşmış: 
- Aman yetişin, öldürüyor beni diye· 

rek oracığa düımüıtür. 

Selim Rlll'1P 

Ahm•t Emin 
"Tan,, ı çıkarıyor 

Fransada kadınlara intihap 
hakkı verilecek mi? 

' Paris, 1 7 (Hususi) - Bugün beşinci 
İlefa olarak parlamentoya kadınlara intihap 
~altkı vermek üzere bir kanun layihası 
lakdim olunmuıtur. Daha önceki layiha • 
lal'dan 1919 ve 1936 da verilenler ve mec· 
.. tarafından kabul edilenler, ayan meclisi 

.. lafından reddedilmi~ti. . 

Romanya ve ltalya 
ile Almanya 

( Bqtarah 1 inci sayfada) 
~Sovyet Rusya müttefikimiz olan Çe

toılovakyanın müttefikidir. Siyasetimizin 
lluayanın siyasetile hemahenk olmasını is
ler~. Fakat Rusyanın Romanyadan asker 
ttçirmesine razı olmayız.ıı ' 
I Titiilesko daha sonra Almanya ve 
talyadan bahsetmiş ve «Romanya İtalya 

)e Almanya ile de iyi geçinmek ister ve iyi 
ftçinınesine bir mani yoktur. Fakat bir 
i:ı •rp vuku bulduğu takdirde Romanya 
• 

0 stlarile birlikte hareket eder, bunlar kü
Ç(i1-

ııı; antant, Balkan antantı, Lehistan, Fran· 
la \re f ngilteredir. Romanya Milletler Ce
ll'ıiyetine ve milltler cemiyeti misakı dai· 
~eainde aktcttiği ittifaklara istinad ecljyor. ıı 
emiştir. 

de ölenlerin sayısı 4137 yi bulmu' .. --------
Am•rika/ı Riket tur. 

Boluda Atatürk gUnU 
Bolu, 17 (A.A.) - Bugün Bolulular 

günlerden beri sabırsızlıkla bekledikleri 
Atatürk gününe kavuştular. Bolulular civar 
,köylerden eelen halkla birlikte Atatürk 
gününü çoıkun tezahüratla kutlulamakta• 
dırlar. 

f ;,istine Yahudi muhacereti 
devam e:hyor 

Kudüs, 17 (A.A.) - Umumi yor

ğunluğa rağmen Arapların grevi de -
vam etmektedir. 

Arap reisleri ,uzlaşmaktan kaçın .. 
makta berdevamdırlar. Bunlar, hüku
metin Yahudi muhaceret meselesinde 
mühim fedakarlıklara razı olacağım 
ümit etmektedirler. 

Maamafih bu muhaceret hareketi, 

devam etmektedir. 

Lindberg Viyanaya gidiyor 
Roma, 1 7 (Hususi) - Zevcesile bir

likte tayyare gezintisi yapmakta oları meş· 
hur Amerikalı tayyareci Lindberg'in hafta 
~onunu Vjyanada geçinıesi beklenmekte· 
dir. 

lstanbulda 
ltalya • Habct harbi arifesinde Habeıis

tanda aldığı petrol imtiyazı ile siyasi bir 
ıöhret kazanan Amerikan sermayedarla· 
rından ve iı adamlarından Riket ıehrimiz· 
de bulunmaktadır . 

Riket lsıanbula Yunanistandan gelmiş
tir ve bir kaç güne kadar Romanyaya gide· 
cektir. Ankarayı ziyaret edeceği hakkında
ki ıayialar tahakkuk etmemiştir. Riket ga
zetecilerle görüımemektedir. 

Bekçi derhal vak' adan polisi haberdar 
etmiş, Eleni bir otomobil ile hastaneye 
nakledilmiş, Mahmut ta karakola götürül
müıtür. 

Mahmut karakolda isticvabından sonra 
müddeiumumiliğe götürülmüş, orada ken· 
disini duvardan duvara çarpmağa ba,la
mış: 

- Elcni öldü mü) 

- Eleni ölmezi diye söylenerek ken· 

Bir müddet evvel Kaynıık mecnıuaslylll 

matbuat hayatına dönen arkndaşınıız Alıme~ 
Emin, mecmuasını bir kaç nüsha çıkardık -
tan sonra yevmi bir gazete He tekrar matbu., 
ata dönmek üzere Kaynağı kapamıştı. 

İkl gündenberl arkadaşımızı 'l'nn gazete
sinin başında görüyoruz. Ahmet Emln, Tan 
gazete ve müessesesini satın alınış ve üç gün-
evvel işe başlamıştır. 

dini yerlere atmıştır. Mahmudu bu vaziye· Ahmet Emin, temiz ve iyi blr gazeteci 04 

tinde üç kişi güç zaptetmiştir. Müddeiu· !arak tanınmış blr arkad94tır. Tf'ktllr ara -
mumilik Mahmudu tıbbı adliye sevketmiı· mıza girmiş olması matbuat içln bir kıızanç· 
tir. tır. Kendisine muvaffakıyet dHcrlz. 



İstanbul çocukla
rına müjde 

Damadını 
Öldürmek 
• 

-SON . POSTA 

· 1 Köprüde . bir kaza 

Şehrin 15 yerinde çocuklar .isteyen kaynana 
Serez vapuru Kadıköy 
iskelesinin demirini 

kopardı 
için oyun yerleri açıldı 

Diin kızı mahkeme 
koridorunda ba)ıldı 

Dün sabah Holanda banC1ıralı Serez 
vapuru köprünün Kadıköy iskelesine 
çarpmış ve bazı tahribat yapmıştır. 

Belediye mekteplerin tatili dolayısiyle boş
ta talnn çocuklann sokaklarda oynayarak 
kazalara maruz talmaması ve nhlfıki bakun
dan zayıflamamalan için bazı tedbirler almış 
bu meyanda semtin muhtell.l yerierınde ço
cut bahçeleri açmağı kararl:;.ştırmıştır. 

Dün Ağırceza Mahkemesinde, da- Serez vapuru şamandıraya bağla • 
madı Ömer Seyfiyi balta ile öldürmek mak üzere manevra yaptığı sırada 
istiyen Saffet kadının davasına bakıl- suların cereyaniyle köprüye doğru 
mıştır : sürüklenmiş, köprüye düşerek her 

Dün bu hususta vali ve Belediye Reisi Mu
hiddin üstündal bir muhan1dmlze demiştir 
ki: 

Ömer Seyfi, mahkemede vak.anın hangi bir hasara meydan vermemek 
şöyle olduğunu anlatmıştır: için sancak tarafındaki demirini atmış 

-Bir sabah ayna karşısında tıraş ve bu demir üzerinde vaziyetini kur • 
olurken arkamdan birisi kafama ağırı tarmıştır. 

c- Oyun çocutıarın pek tabii olan hak -
ıanndandır. Fakat bazı çocuk~ar evlerinde 
oynayacak, münasip bir bahçe bulamadık -
lanndan sokaklarda, tramvay yollarında, 

tren hatıannda bin türlü tehlıkeye maruz 
kalarak oynamakta ve nakli vasıtalarına ta
kılmaktadırlar. Trotuvarlarda ufak araba -
larla kayarak ona buna çarpnınktndırlnr. 

HattA bu yüzden geçen sene blrislnln de a
yağı :tırılmıştı. Biz gerek beled\yede ve ge
rekse vilayette bu halin önüne geçilmesi için 
bir çok tedbirler almağı düşündük ve bu me
yanda şehrin muhtelif yerlerinde ilk ve orta 
tahsil çağlanndatl ufak ~ocukJara, çocuk 
bahçelerinden oyun yerlerine do~u giden 
yerler yaptırmağı karar aıtıur. aldık. Bu iş 
için de 4 - 5 tıp bahçe plfmları hazırlatmak
tayız • 

bir şeyle vurdu, döndün baktım ki kay- Fakat demirini atarken Akay ldare
nanam Saffet elinde bir balta bana hü- ·sinin köprü Kadıköy iskelesine ait de
cum ediyor. Hemen elinden baltayı al- mirlerinin gözlerine atmış, bir müddet 
dım ve hayatımı zor kurtardım. sonra demirini almak istediği zaman, 

Hakimin: «Bu baltayı sana niçin iskelenin de demirini çekmiş ve kopar
vurdu? » sualine, Ömer Seyfi hafi cel- mıştır. Bu yüzden iskele hasara uğra-
sede cevap vermiştir. mıf tır. -----------------

Şimdilik bunların yalnız yerlPrinl tc:.bit et
tik. İleride paramız oldukça bunları düzel
tecek ve çocukların oyunl'ak ihtiyaçlarını 

giderecek levazım tedarik edeceğlz. 
Şimdlllk bu usulün bir an evvel tntblkı 

için llkmekteplerden bahçesi müsait olanlar
dan 15 tanesini bu işe hasrettik. Maarif Mü
dürlyle de bu mesele etrafındn görü§tük ve 
mutabık kaldık. 

Muallim, müfettiş ve hademeler müna -
vebe lle bu bahçelerde oynayacak çocuklara 
nezaret edeceklerdir. Ve mekteplerin knpı
Iannı açıp bütün acmtin çocuklarını top
layacaklardır. 

Bir miktar para ayırdık. Bu para lle kum 
havuzlan, salıncak, tahtnrevalli yaptırıla -
caktır. Mektepleri semt semt ayırdık. 

Eminönü kazası dahilinde üç yerde oyun 
yeri açılacaktır. Bunlar Kadlrgada 3 üncü, 
Beyazıtta 5 inci ve Cağalo~hmda 44 üncü 
mekteplerdlr. 

Fatih kazasında, Fatihte 13 üncü, Hase
ki de 24 üncü, Karagümrükte 2 ncl ve Top
kapıda 34 ünotı mektepler tahsis erjj)mlştir. 

Beyo~lu kazaamda, Paı·makk!ıpıda 11 ın

cl, Azapkapıda 29 uncu, Beşlktaştı:ı. KılıçaU
de ıo net, Ortaköyde 23 üncii, Kadıköyde 

9 uncu, Talimhane meydanında 35 inci, 
ilsküdarda 19 uncu, Şemsipaşada 33 üncü, 
Kartal Maltepesinde 2 ncl mektep çocukla
ra oyun yeri olarak ayrılmL,t.ır. 

Her mektepte lll'8. lle 2 muallim nöbet 
bekleyecek ve bJr manrlfi wnunılye müfet -

tlşl de çocuk bahçelerini dalmi teftiş altın
da bulunduracaktır. 

Anaları, babalan bu teşebbüs üzerine cel
bederlm. Çocuklarını buraya sevketsinler. 
Mektepler kil.fi gelmediği takdlrde semt semt 
çocuk bahçeleri açaca~. Bu meyanda 
Çarşambada Olmdiden bir tane açmak lçin 
teşebbüslere girl.ştlk.:o 

Dünkü kazalar 

Mahkeme bu hususta başka -ttahitler 
dinlemek için başka bir aüne kaldı. 

Taraflar koridora çıktıkları zaman, 
Saffet damadına: 

- Utanmıyor musun benim namu
sumu berbat ettin, demiştir. 

Bu sırada mahkemede bulunan ve 
bu meselelerden fevkalade müte· 
essir olan Seyfinin karı(ı ve Saffetin 
kızı Naciye koridora düşerek bayılmış· 
tır. 

Naciye derhal doktora götürülmüş 

ve tedavisi yapılmıştır. 

Bir adam çıldırdı 
Evindeki kiracısını 

öldürmek istedi 

Beşiktaşda Kabakcı "okağında otu
ran Hüseyin dün evine gittiği zaman 
birdenbire çıldırmış evinde oturan ar
kadaşını ustura ile yaralamıştır. 

Geç vakit eve giden Hüseyin içeri 
girdikten sonra evin alt katında kiracı 
olan Hasanın odaıiına girmiş, etrafa 
tuhaf tuhaf bakmağa başlamış, bir a
ralık: 

- Ben aklımı kaçırdım, ne için yü· 
züme bakıyorsun, diyerek birdenbire 
cebinden çıkardığı ustura ile Hasanın 
üzerine hücum etmiştir. 

Neye uğradığını şa~ıran Hasan, kuv
vetçe Hüseyinden üstün olduğundan 
derhal eline sarılmıf, aralarında müt
hiş bir mücadele başlamış, bir müddet 
dehşet içinde uğraştıktan sonra deli -
nin elinden usturayı almaya muvaf • 
fak olmuştur. 
· Bu arada Hasanın bir çok yerleri ve 

parmakları kesilmiş, etraftan yetişen-; 
ler Hüseyini yakalayarak polise tes1im 
etmişlerdir. 

Buz ihtikarı meselesi 
Vail ve Belediye Reisi Muhidc!!ıı mtündağ, 

Fatihte Hoşkadem Medreselerlude oturan buz ihtikarı etrafında bir muharrlrlınlzc de
Hüseyln lle Kuşçu Mustafa kavga ederlerken mlştir ki: 
Hüseyin tabanca çekmiş, çıkan kurşun Hay- u- Bizim buz satan istnnbulda 80 tane 
dar lsmlnde blı1s1nln altı aylık çocuğunrı. ısa- depomuz vardır. Bu depolara. müracaat edip 
betle omuzundan yaralamıştır. de 100 pnradan fazlaya buz alanlar olursa * Fenerde, Yenlkapı ctıddcsinden geçen derhal en yakın belediye §ubestne müracaat 
~36 numaralı otomobil, yedi yaşında Mah - etsinler. Muhtekirler hakkında lt\zım gelen 
mut lsminde bir çocuğa çarpmış, saıt omu- takibat yapılacaktır. 
zundan, ağır surette yarala~nıştır. Şoför kaç- Depolardan kCır maksadiyle alıp da satan 
mıştır. diğer esnaf buzu 3 eya 4 kuruşa. satabilir. * üskiidarda Değirmen sokağında mn - Ve bu parayı da vermediğiniz takdirde size 

- {ı 1 rnngoz Leonun dukk nında çalışan çırak buz vermeğe mecbur değildir. Çünkiı kendi-
Bikmet elini makineye kaptırmıştır. ı si kazanç temini maksadlyle bu işi yapmak* 1913 numaralı otomobil Oalatadn rıh- tadır. 

tım caddesinde Kasımpaşada oturan Münire Meselfl. bir mahallebiciden blr kilo buz 
çarpmıştır. Münir başından y::ıralanmıştır. istediniz. Mahalleblcl o buzu tlcnret etınek, * Beyazıtta oturan 9 yaşında Rıdvan veya kendi kullanmak üzere almıştır. Şayet 
Çarşıiçinden su doldururken yere duşmıiş, size hatır lçln veriyorsa her hlade 100 para 
muhtellt yerlerlnden ağır surette 3·aralan - üzerine nakliye masrafını ve salreyi de: lli
mış, Ccrrahpa.şa hastanesine kaldırılmıştır. ve ederek bir flat söyleyecektir. Bunlara ta-

Bir üfürükçü mahkum oldu 
Üfürükçülük yapmaktan suçlu 

Hamdi namında bir adam dün Üçiincü 
Ceza Mahkemesi karariylc 5 ay hapis 
ve 75 lira ağr para cezasına mahkum 
edilmiştir. 

bil bir şey söylemek hakk.ımıı değildir .• 

Adalar kaymakamı tekaüt of du 
Ada kaymakamı Reşadın tahdidi sin 

kanunu mucibince tekaüde sevkedildi· 
ği Dahiliye Vekaletinden vilaY.ete bil • 
dirilmiştir.' 

Osmaniye yolunda bir motosiklet 
kazası 

Dün Osmaniye telsizi önündeki şo· 
sede bir motosiklet kazası olmuş, üç 
genç yaralanmıştır. 

İsmail ve Şevket ismindeki ar~daş· 
larmı yanına alarak idare ettiği moto
sikletle fstanbula gelmekte olan Lütfi 
yolda iki köylü arabasının arasından 
hızla geçmeğe teşebbüs etmiş, tam bu 
sırada motosiklet iki arabanın yanları· 
na çarparak üçü birden yere yuvarlan· 
mış1ardır. Yere düşme neticesinde vü
cud]arının muhtelif yerlerinden yara
lanan üç arkadaş tedavi altına alınmış, 
kaza etrafında tahkikata başlanılmış-
tır. 

Şen'i bir tecaviiz 
Dün müddeiumumiliğe Vahdet na

mında bir adam teslim edilmiştir. 
Vahdet, polis memurlarından Hik -

metin Nermin ismindeki 1 O yaşında 
ufak kızına tecavüz etmi~ ve kızcağı
za frengi aşılamıştır. 

Dün Vahdet müddeiumumilik tara
fından ikinci müstantikliğe tevdi edil
miştir . --------------------
Lise muallimlerinin seyahatları 
Haydarpaşa, Galatasaray ve İstan • 

bu] Erkek Mua1lim mektebi talebeleri 
yaz tatilini Bursada geçirmek üzere 
diin hareket etmişlerdir. Talebeler eylul 

ortalarına kadar Bursa ve civarında 
hem bazı tetkiklerde bulunacak ve 
hem de özel bir tebdilihava yapmış o
lacaklardır. 

Görünmez kaza 
Galatada lokantacı Sergisin damadı 

Hayik dün öğle üstü dükkanda ceke -
tini çıkarıp duvara asacağı sırada ceket 
yere düşmüş, cebinde bulunan tabanca 
ateş alarak çıkan mermi Hayiğin kar
nına saplanmış, tehlikeli surette ya -
ra1amış, yaralı Fransız hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
lıtanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Etem Pertev). Alemdar
da: (Esat). Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyazıtta: (Belkıs). Eminönünde: (A. 
Minasyan). Fenerde: (Emilyadi). Ka
ragümrükte: (Suat). Küçükpazarda: 
(Hasan Hulusi). Samatya Kocamusta· 
fa paşada: (Rıdvan). Şehremininde: 

(Nazım). Şehzadebaşında: (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Calatada: (Hüseyin Hüsnü). Hasköy· 
de (Barbut). Kasımpaşada: (Vasıf). 
Merkez nahiyede: (Della Suda, Kin • 
yoli). Şiglide: (Nargileciyan). Tak -
simde: (Limonciyan). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy Pazıııyolunda: (Ri
fat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar İs
kelcbaşında: (Merkez). 
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Mısırlı üniversitelilerinin dünkü 
gezintileri 

Mısır üniveraltelllerl, dün Belecllye Tu - dan Tarabyada kendilerine bir öğle yemeli 
rlzm servis memurlarının da. tştlraklyle öl- ziyafeti verilecektir • 
leden evvel ünfvenlteyl ıezm.lşlerdlr. ötıe - Burada saat üçe kadar kalındıktan sonra 
den sonra saat ı dı ünlversltede blr O&Y 11- Belediye Turizm servisi tarafından kendllerl
ynfeti verilmiştir. ne tahsis edilen bir vapurla Adaya bir gezin .. 

Misafirler buıln mtızelerl ve tariht kıy- t.1 7aparak gece avdet edeceklerdir. 
meti olan büyillc btna.lan ıezeceklerdlr. Misafirler ıo gün şehdmlzde kald\ktan 

Talebeler paar 11lnil ıerbest bırakıla - 80l1l& üç grupa ayrılmak suretiyle Anadolu
caklar ve pazarteal 111Dü de belediye tarafın- da tetldklerde bulunacaklardır. 

o 

Q 

z 

·-

Belediye memurları hakkmda 
takayyüdat 

Bazı belediye memurlarının mezu
niyet haklarını fazla uzatdık1arı "e bu 
hakkı kanunun çerçevesi dahilinde 
kullanımdıkları görülmüftÜr. 

Bundan sonra memurların her han• 
gi bir sebeple devamsızlıkları 75 gÜnÜ 
tecavüz ederse bir sene terfiden mall
rum edilecek ve bu halin tekerrürün ,. 
den tekaüde sevk olunacaklardır. 

Hiç bir mazerete müstenit olmıya • 
rak devamsızlık edenler hakkında da 
şiddetli takibat yapılacak ve bu itiyat"' 
larmdan vaz geçmiyenlerin knyıt1a? 
silinecektir. · · ':\~ 

Belediye bu gibi memurların devam 
cetvellerinin tanzim edilerek yazı işle• 
ri müdürlüğüne bildirmelerini şubele
re tamim etmiştir. 

Adalarda deniz eğlencesi 
Adaları güzelleştirme cemiyeti 2 S teni 

muz akşamının mehtabından istifade ede• 
rek parlak bir deniz eğlencesi tertip et • 
miştir. 

O gece Akayın büyük vapurlımndan 

biri baştan a~ağıya elektriklerle donanmıo 
olduğu ve gene donanmış istimbot ve bil· 
yük kayıklar tarafından takip edildiği halde 
Suadiye ve Moda önlerine kadar Ada ve 
Marmarada üç dört saat sürecek eğlence • 
li bir cevelan yapacak, vapurda~ ve is • 
timbot ve kayıklarda mehtaplar yakılacak:
tır. 

Bu deniz eğlenceleri bilhassa karadan 
ıeyir ve denizdeki hususi sandal ve mo
törlerin de iştirakini temin maksadilc ter-

tip edilmiş olduğundan eğlence kafilesi 
gerek Ada iskelelerinin ve gerek Suadiyo 
ve önlerinde tevakkuf edecektir. Vapura 
yalnız mahdut miktarda cemiyetin aza ve 
davetlileri girebileceklerdir. 

Davetiyeler Büyükadada belediye daf• 
resinde cemiyet merkezinde ve isk~le ha• 
ıında, Fuka binasında cemiyet muhasibin• 
den alınabilecektir. 

················-····-·······························---
Menkul Satış İlanı 
inhisarlar Müdiriye:ine borçlu Hacı 

Kadir oğlu ismetin Gebze tütün anbann• 
da bulunan (2347) kilo tütünün birinci 
arttırmada muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmamasından dolayı satı
fi on bq gÜn sonraya yani 29/7 /936 ta• 
rihine rastlayan cumartesi günü saat 14 de 
bırakılmıştır. Bu defa icra kılınacak ikin• 
cİ arttırmada en çok arttırana ihale oluna• 
cağı ve tütünlerin denk halinde olup 926 
ve 927 seneleri mahsulü olduğu ve talip-
lerin yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle 
Gebze icra d&.iresine müracaat eylemeleri 
ve yalnız dellaliyenin müşteriye ait oldu
ğu ilan olunur. 

r --, - :--

1 

Gazetemiz, eskiden olduğu gibi 1 İstanbul 4 üncü icra Mernuriuğ-undan: 
şimdi de lzmlr ve havalisincle ! 18/6/936 tarihli gazetenizin on birinci 
Hamdi Bekir MUessesesl ııahifesinin ilk sütununda Emniyet sandığı

tarafından tevzi edilmektedir ve ·ı na ipotekli gayripıenkulün sa:ıf il; nında 
edilecektir. GördQ~üml\z Hlzuııı 

1 

takdir edilen kıymet 3000 yerine 300, yine 
üzerine Hemdi Beklrle <111\kası i!ir.ın ortalarına doğru ( kağır duvarlı a• 
olan bayilerin nazarı dikknllcrini lllrı havi olan mat bahçesi) yerine kagir 
ceıbediyoruz. 1 ı duvarlı aym havi olan mat bahçesi ıekliıı-

1.----------------ı l de yanlıtlıklar tashih olunur. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Elmalı güzelleşiyor 1 

1 

Meriçlilerin 

'' ittihadçılar devrinde muhalefet,, i 
niçin ve nasıl yazdım? 

Hükumet konağının temeli ahldı. Yuva ve Eskihisar 
köylerinde mektepler yapıldı, Karagöl de kurutulacak 

• 
ihtiyaçları 

Halk yol ve su istiyor 

l Meriç (Hususi) - Bu sene Meriç ve 
mülhakatında da büyük bir bolluk ve be
reket vardır. Mahsul geçen yıllara nisbetle 
pek iy.i ve boldur. Köylü büyük bir mem· 
nuniyet izhar etmekte ve kışlık zahiresini 
ambarlara yerleştirmektedir. 

Meriç halkı inhisarlar idaresinden çok 
müştekidir. Sekiz aydanberi halka satıl· 
mak üzere piyasaya çıkarılan tekmil sigara 
ve tütünler küflüdür ve içilemiyecek dere· 
cede ağır bir kokusu vardır. 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Z.iya Şakir Şakır: 

- Görüyorsun ya? diyor, burada be· 
ni, bütün tarihi tefrikalara karşı savrulan 
iftiralardan kurtarabilecek kadar bol ııve· 

6ika» yani cıhakikat:ı> var. 
F nkat bu sözlerime bakıp da tarihi tef· 

rika yazanlara savrulan ithamları haksız, 

yersiz bulduğumu sanma. 

Bilakis... «Tarihi» diye yazılan tefri· 
kaların tarihle hiç bir alakalan olmadı • 
ğını en iyi bilenlerdenim. 

Ve biliyorum ki hiç bir tetkike. hiç bir 
hakikata dayanmayan o eabrlar, muhaye· 
lelerden tarihe savrulmuı birer tükrüktür. 

- 100 tefrika sürdürebilirsen şaşarız! 
diyorlardı. 

Fakat eser intişara başladıktan ıonra, 
gelen mektupları e'\'İme taşımak için hamal 
tutmak mecburiyc'tinde kalıyordum. 

Az zaman içinde elimde öyle veaikalar, 
ve kafamda öle malumat birikti ki, 100 
tefrika sürdüremiyeceğimi söyliyenler: 

- 10,000 tefrikada arkasını alabilir• 
sen şa~rızl derneğe başladılar. 

Bu itibarladır ki ben, hakikate hizmet 
gayesini güden bir muharririn, alakadar· 
lardan her yardımı göreceğine kaniim. -O sıralarda bana ta Çinden, Hindis· 
tandan bile vetıikalar gönderenler olmuş· 
tu. 

Meriçliler yol ve su istiyorlar 
Mcricin en büyük dertlerinden biri yol· 

suzluk ve ausuzluktur. Şehir dahilinde mun
tazam dencce1' hemen hiç bir yol yok gibi· 
dir. Bundan üç sene evvel Uzunköprü ile 
Meriç arasındaki yolun tesviyesine ve ya• 

pılmasına tcıebbüs edilmif iae de o zaman 
ancak bu yolun bir kıamı yapılmış ve di· 
ğer bir kısmı bırakılmıştır. Köylü yolsuz· 
luktan büyük bir akıntıya düçar olmakta· 
dır. 

Onların yüzündendir ki bugün kimsede 
«tarihiıı yazıya itimad kalmamıştır. 

Ve «tarihi tefrilcau, mizah rnuharrirle- Ben bunu, hakikate yüzde yüz sadık 

, Elmalı (Husuai) - Nüfusu bet bini te-
1cavüz etmİ§ bulunan kasabamız gün geç• 
tikçe güzelle§mcktcdir. Kasabanın metha• 
linde güzel bir bulvar açılını,. caddeler 
genişletilerek tanzim olunmuı ve yollara 

ınuhtelif aüs ağaçlan dikilmiştir. 
Belediye, siyah demir tenekelerin evler· 

de kullanılmasını men' eylediii cihetle ka· 
aabada üç kiremit ocağı açılmıştır. Şimdi 
damlarda kiremit kullanılınakta ve tuğla, 
lciremit ocaklan da çoğalmaktadır. Şehre 
çok fena bir manzara veren eılki teneke ve 
tahtalar gittikçe azalmaktadır. Yalnız, be· 
lediyenin pazara civar mahallelerde temiz· 
liğe faz.la ehemmiyet vermesi lazımdır. 
Çünkü, buralardaki pislikler bilhassa sıt
ınaya meydan vermektedir. 

ı 936 faaliyeti arasında .hükUmet konağı 
'apılışı önemle kayde pyandır. Eski tah· 
ta ve dağınık binaların yerini tutacak olan 
bu konak büyük bir ihtiyaca cevap vere· 
cektir. iki bin liralık tahsisatla temeli atı• 
lan bina bulvarda kurulacaktır. Yalnız, 
iklimin sertliği dolayısile inşaatı behemehal 

aona vardırmak lazımdır. Yoksa, fazla bir 

kq vücude getirileni de harap edebilir. 
Bu aene mahsul vaziyeti çok iyidir. Güz 

ve kıt mevsimlerinde yağan yağmurlard:ın 
çolı: fayda görülmü§tÜr. Buğday ve arpa 
mahsulü çok bereketlidir. 

Bulvarda bir askeri kışla da kurulmak· 
tadır. Bağlara civar ho§ arazi hu maksatla 

iatimlik edilmiftir. 
Kasaba ile köyleri ara1J1nda asayi§ diiz• 

gündür. Telefon tesisatı için ısmarlanan 

kablo gelmek üzeredir. Şebeke bu aylar 
içinde ikmal edilecektir. Bu tesisat dolıı· 

yısile tertip edilen pehlivan güreşleri iyi 
para bırakmı~tır. 

Kasabada sıtmaya sebep olan Kara.göl 
de bu yıl kurutulacaktır. Karyağdı çayı da 
ba mevsimde tanzim edilecektir. Halkın 

mtmadan çektiği zarar çok mühimdir. Ka
ragöl taımak auretile mezruata da zarar 
Yermektedir. Senelerdenberi uğranılan bu 
zararın artık önüne geçilmek zamanı çok· 
tan aelmiıtir. 

Sporcular mıntaka maçlarına Antalyada 

iş~k etmişlerdir. Yuva ve Eskih.isar köy
lerinde bireT yeni mektep binası yapılmış-

Gemlikte erik 50 kuruşa Bigada serçe yuvaları temizlendi 
Gemlik (Hususi) - Gemlikte de- Biga (Hususi) - Şehrimizin Buz· 

vamlı yağmurlar bilhassa meyva bah- lar köyü ile civarında bulunan Ç<tlı or
~~leri üzerinde zarar yapmıştır. Onun manına yuva yapan ve tarlalara başak 
ıçın burada erik 50, vi~e 35 kuru~a k k ı ka. r· T zamanı pe zarar veren serçe uş arı· 

dar yükselmiştir. 

Şehir dahilinde içilebilecek su da yok· 
tur. Geçen sene binlerce lira aarfile §ehre 
su getirtilmiş iıe de bundan hiç kimse isti
fade edememektedir. 

Bir müddenttenberi yapılmakta olan Na. 
suhbey köyündeki koza pişirme fırını ik
mal edilmiş ve faaüyete baılamıştır. 

Karamanlı nahiyesi 
Burdur (Hususi) - Karamanlı na

hiyesi müstekil nahiyelerdendir. T e
fenniye bir saattir. Karamanlı ovası 
pek çok zahire ihracatı yapmaktadır. 
Anasonun en iyiıi burada çıkar. lnhJ. 
sar idaresi anaeonunu buradan temin 
etmektedir. Bu eene çok bereketli Af
yon mahsulü olmuf, satıfın düşüklüğü 
köylüyü müteessir etmiştir. Civarda 
nahiyeye merbut on iki köyü vardır. 
On iki bin 1'üeur nüfusu ihtiva eder. 
Kasabada her hafta cuma günleri pazar 
kurulur. Civar kazalardan mallarını sat 
mağa buraya gelirler, adeta bir panayır 
halini alır, bilhassa hayvanat alım ve 
satımı çok olur. Kasabada bu sene bü
yük bir yatı okulu yapılmaktadır. 

B nın yuvaları, binlerce dönümlük Çalı 
ursa Halkevi Gemlikte bir dll ve Bı"gada yenı· mahsul 

t 'h k ormanının ko"ku"nden tırpanlanması . arı omitesi muhabir azalığı tesis et· B 
rrıiş, bu azalığa da bir muallim eeçiJ. suretile temizlenmiş ve köylüler bu ıga (Hususi) - Burada harman • 

lar döğülmeğe baslamıc: ye · l ] 
iniştir. Bu muhabir aza diJ ve tarih tet- tahripkar kuşların zararından kurtarıl- çıkm t F' l • ld T' nı ma ısu 
k'kl ış ır. ıat ar o uk!;a dolgundur. ı eri yapacaktır. mıı:ıtır ı ~ ı_ • h 
.~================T~·===~=~===~~==~ınram~~~a~~molm~~ 

bu seneki ürünün geçen seneye nisbet· Velimeşe köyünde Atatürk büstü 
• 

le yüzde elli noban olduğu söylen • 
mektedir . 

Yeni bakla 4 kuruşa ahnıp satılmak
tadır. Bostan ekimi de ger,en yıla nis • 
betle azdır. Ağaçlar yanmış olduğun
dan ilaç için bile aransa bi.ı:,.tek erik ve 
ayva yoktur. 

Samsunda tütün eksperriği 
imtihanları 

rinin kalemlerinde bir yalan sembolü ha- ' kalı§ıma borçluyum. 
line girmiıtir. Jki sene süren ittihad ve tercJcki tefri· 

Fakat bence Fatih Sultan Mehmedi te· kasını bitirdiğim zaman, karilerime, o ese· 
lcfonla konu,turan, ve Yavuzu otomobille rimi nasıl hazırladığımı anlatmı§, ve: 

cepheye gönderen tarihi tcfrilca muhanir· - Ben, demİftİm, bu eserimin mükem· 
leri, dünkü bugünkü ve yarınki tarihe kar· meliyetini iddia etmiyorum. 

şı affolunmaz bir cinayet iılcmektedirler. İçine binlerce insanın kan§tığı bir dev• 
Ve bence, ağzı dili olmadığı için her rin tarihini yazarken, hiç bir noktada YI\• 

palavraya muhatap tutulan «tarih» e hür· nılmadığımı iddia edemem. 
rnet, en inkar edilmiı borçlanmızın ba11n· Ok I d uyucu anm an rica ederim: Beni 
da gelir. t kit tsi' l l en e n er, yan lf noktaları düzeltsin· 

Sükutundan bilistifade üstadı, Son ler, eksik tarafları bildirsinler ki cacr kitap 
Postada çıkacak eserinden bahsettirmek h }' · '-a ıne gırerıten, o devrin mükemmel ve 
istedim: 

- Ben, dedi, tam altı senedir bu eserin 
malzemesini toplamak ve tasnif etmekle 
meşguldüm. 

Bu itibarla, diyebilirim lı:.i, bugün, ba

na en fazla zahmete mal olmuş eserimi 
meydana çıkarmak üzereyim. 

Tarihe dil uzatanlann gafletlerinden 
birisi de. hükümlerinde çok acul ve zalim 
davranııılandır. 

Gözlerini, tarihe mal olmu§ etfıaaın sa• 
de fena taraflarına dikerler. 

Benim bu eaerim, tarih denilen madal
yenin ters tarafını da gC>.tcrecektir. 

Bundan evvel. ittihad ve terakkinin na· 
sıl doğduğunu, nasıl yapdığını, ve nıuıl 
öldüğünü yazmııbm. 

O, sade ittihatçıların icraatını. ve tah· 
eiyetlerini tahlil eden bir eserdi. 

Vakıa o eeeıde. muhalif fırkalan ta• 
mamen meskut geçmif deiildim. 

Fakat, muhalif fırkalardan bahis par
çalara, layık olduldan kadar yer verme-
mi§tim. 

O zaman mecburen ihmal edilen o taf· 
silatı vermek maksadiyledir ki bu eseri yaz
dım. 

Eğer ittihad ve terakkiye muhalif fırka· 
ların hayatlan hakkındaki tafsilatı da. itti• 
had ve terekki tefrikasına katsaydım, eser
den evvel ben biterdim. 

ittihatçılara muhalif olanların hayatla· 
rı, akıllara hayret verici maceralarla. vak,· 
alarla doludur. 

V c gördüğünüz yığınlarla vesaikin ifga 
ettiği hakiki vak'alar, en gür muhayycleye 
pes dedirtebilecek kadar zengindir. 

- Bu eserin vesaikini nasıl ele geçirdin 
üstad) 

Bu sual Ziya Şakiri hayli güldürdü: 
- Şans! dedi, ve ilave etti: 

- Ben o veaaiki ele geçirmedim, o v~ 
saik benim ayağıma geldi. 

Bugün milyar sarfetmeyi göze alsan, 
gördüğün vesikaların bir tekini ele geçire· 
mezsin. 

kusursuz bir tarihi halini alabilsin. 

Bu satırları yazışımın üstünden tam bir 
yıl geçmiş bulunuyor: 

Bugüne kadar aldığım yüzlerce mek· 
tup i~inde taltifıen, tebrikten baıka tek 
satır yoktu. 

Bundan duyduğum iftihardır ki, o ese• 
re verdiğim bütün emeklerin yorgunlukla· 
nnı unutturmuftur. 

Ziya Şakir. kısa bir •ükuttan sonra BÜ· 
lerck tamamladı: 

- Ve bugün, bu teveccühü kaybetme
m ek için, elimden gelse yazılarımı değil, 
öksürüklerimi bile «veaaike ist.inad» ettire
ceğim! 

Selim Tevfik 

Urfada şehitler amtı 
Urfa (Hwuıi) - Belediye Urfa 

harbinde ,ehit düfen kahramanlar içi~ 
şan ve şerefJerile mütenasip bir abide 
yaptırmıştu. 

ıridiseter-n ~ 
arşısand '" 

Kibrit kutusu mimarları 
Bir muharrir, bir kısım şairler için; 

cep takv1ml şairleri, demiftl., Ben de bJt 

kısım mimarlar için: Kibrit kutusu mı .. 
ınarıan, diyeceğim ... 

Cep takvimi boyundn §llr kitabı çıka ., 
ran şalrlerlmlz ne kadar bolsa, kibrit ku· 

tusu biçiminde evler yapan mlmarlan~ 
da o kndar çok. Hem; kibrit kutsu mimar
ları, cep takv1ınl §airlerlndcn daha zarar
lı! 

Cep takvimi şairinin, cep takvimini 
nihayet okumayablllrslntr.; fakat kibrit 
kutusu mlmannın, ldbnt kutusu biçimin
deki evi her an gözlerinlaln öofindedlr. 

Samsun (Hususi) - Tütün eks -
~rleri İmtihanları tehir edilmiştir. 
Dıploma almak isteyenler bir havli ka· 
barık bir yekun teşkil etmektedir. İm
tihanlar Y.akında yapılacaktır. 

İmtihan komisyonuna lnhisarlarm 
Samsun Teknik Şefi Yusuf Ziya. Trab
zon Teknik Şefi Mustafa Kemal, Tür
kofis direktörü Mithnt da dahildir. 

Araen Lüpenin bile a§ıramıyacağı bu 
vesikalan bana dostlarım, bildiklerim, ve 
hiç bilmediklerim getimıiflerdir. 

* Cep takvimi §alr1n1n kitabını yırtabl -
lirsiniz, fakat kibrit kutusu mimarının 

yaptığı evi yıkmak elhüzcle değllc!lr. 
Çorlu (Husuai) - Çorhıda bymaiam Nfyazi Olkünün delileti ve köylünün bu 

1'oldaki arzulan üzerine bütün köylerde· Atatürke ait anıtlar dikilmiştir. Bunların 
lçılrna merasimi de pek parlak te•it edilmektedir V eümeıe köyünde küpd merasimi 
Yapılmıştır. Kaymakam Niyazi bir nutuk .pylemi)t.ir. Köylüler acvmç içllıde akıam· 
~ra kadar eilcnmişlerdir. 

----=-- . 
İmtihanların bir ay kadar süreceği 

sanılıyor. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

Ben ittihad ve terakkiyi yazmaya ba,. 
ladığım zaman elimde o kadar az vesika, 
o kadar az malfunat vardı ki. taıardın. I 

Bir çok kimseler, o kadar az malzeme 
ile öyle büyük bir işe girİflllemle eğleniyor
lar, ve: 

* Acaip Sebal alem eskiden yedi tane 
imiş ... Şimdi yetmiş mi desem?" Yedi yuz 
mü desem? .. Yedi bin mı desem? ... 

* Kibrit kutusu mhnarlanna mimar diye • 
ceğiınlze karikatürist desek daha doğru o
lur ..• Çok güzel bina karikatürleri yapıyor
lar. 

Pencereaı tapıya, kapısı pencereye, 
bacası merdivene, merdiveni bacaya ben
zeyen evi; kübik diye cadde ortasına otur
tanlarla blr mücadele yapmak zamanı 

Mliı gelmemiş midir? 

* Küpe girmeyi, küblk eve girmeye tercih 

edenlerdenim; varsın bana kupltık desin· 

ler de, kübik demesinler. 

* - Doğrusu, buna çok mem • 
lııın oldum, Hasan Bey 1 " 

•.• Tramvaylara uaJan yara.. 

mu çocuklan bundu vazceçir. 
tnek ~in.. 

• • . VeLlerini yakalayıp:: ... 

l 
. .. Hapse koyacaklarmııl Hasan Bey - O halde, gözü. 

nü aç, senin oğlanı hırpalama. 
Yoksa seni deliğe tıktınp ta öc 

1 almak İçin boyuna tramvaylara 
laaılırl 

Bana: 
- Kübik zevkin yok! dlycoıuder: e~er 

modern zevkimin ölçüsü, olçilıuz yapıl -
mış bir ev karlkntürü ise. nıo:il'rn zevki -
min olmayışına hiç üzülrııem ı 1 
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Londraya giden Mihrace 
• suyun bile 

is andan getirmiş 
Senede 2,000,000 Sterlin varidatı var, fakat içki ve 

sebzeden başka yemek yemiyor, . . . 
sıgara ıçmıyor, 

etin ve yumurtanın lezzetini dahi bilmiyor 

.Mihrace vapurda 
Hindistunın en belli başlı prenslerin- Dünyanın en zengin adamlarından biri 

den Misur Mihracesi Londraya gitmiştir. olan Mihrace ıon derece sade yaşar. Fa· 
Londra gazeteleri tarafından verilen kat misafirlerini fevkalade bir surette a

malumata göre mihracenin 6,500,000 te• ğırlar ve bunlar için kapısında 80 otomo
baası vardır ve senelik iradı iki milyon İn· bilden müteşekkil bir katar bekletir. 
giliz Jirasıdır. Misur Mihracesi içki içmez 
ve tütün kullanmaz. Seyahate çıktıkça ta
pındığı ilaheyi de birlikte taşır. Londrııda 

oturduğu müddetçe oteldeki dairesinin bir 
odası, bu ilaheye tahsis olunacak ve ken
disi bu odada ibadetle meşgul olacaktır. 

Misur Mihracesi bu derece dindar ve 
muhafazakar olduğu halde Londra gaze
telerinin anlatışına göre memleketi Hindis· 
tan· ülkelerinin en ilerilerinden biridir. Mi· 
•ur eyaletinde 8000 mektep, 3000 tale
beli bir üniversite, bir çok hastaneler ve 
parklar vardır. 

Mihracenin maiyetinde 30 hizmetçi, 3 
lon e§Ya vardır. Mihrace kat"iyyen yaban
cu yemeği yemediği için bütün yiyeceğini 

cıe birlik'te taşımaktadır. Bu da iki tonluk 
bir yük teşkil ediyor. 

Asıl herkesi meraklandıran nokta Mih
tacenin ilahesidir. 

Rivayete göre, ilahe, halis altındn dö
külmü9 bir heykeldir. Bu ilahenin etrafm
da her gün ayinler yapar ve Mihrace gü
rıünün bir kaç saatini bu ilahenin karşısın· 
da geçirir. 

Misafirlere §arapların en nefisi ıunul• 

duğu halde Mihrace kendisi, her nerede 
bulunurea bulunsun, ancak bir çeşit su içer. 

Bu su, Canj nehrinden getirilir ve mukad· 
des sayıldığı için bir damlası israf olun· 
madnn kullanılır. 

Mihrace ömründe yumurta yememiş, 

balık veya et tatmamıjtır. Bütün yediği 

ıebzedir. Fakııt bu sebzeyi kendi ahçısının 1 
pişirmesi ıarttır. 

Mihracenin Misurdaki sarayında, bütün 
misafirleri tarafından zevk ve hayretle te· 
ma§a olunan çok tuhaf bir şey vardır: 

O da yemeli masası üzerinde dola§an bir 

trendir. Yemek masası üzerinde dönüp 
dolaşan bu tren gümüşten yapılmıştır. Va
zifesi, masa üzerinde dolaşarak misafirlerin 

önünde durmak ve onlua diledikleri §CY• 

leri sunmaktır. Yemeğin tlevamı müddetin· 
ce trene her şey yüklenir, ve tren miııafirle
rin önünde dönüp dolaşır. 

Mihracenin kendisi 52 yaşındadır, fa. 
kat çok dinçtir ve çok iyi bir sporcudur. 
Bilhassa tenis ve polo meraklısıdır. 

Askeri tedbirler 

··SON POSTA 

Gazeteler bir tarih 
vesikalan hazinesidir 

-1-

B ugunun telakkisi ile, tarihi, insan 

cemiyetleri hadiselerini mütalea e• 

,den bir bilgi olarak anladığımıza göre, İn· 
san cemiyetlerinin en ufak kıymetlilerini 
dahi gösteren gazeteler, bir tarih vesikala
rı hazinesidir. 

İçim titriyerek yazıyorum ki, Türkiye
de, hatta yalnız lstanbulda çıkmış ve çık
makta olan gazetelerin tam bir kolleksi • 
yonunu ihtiva eden bir tek umumi kü • 
tüphanemiz yoktur. Üniversite kütüpha • 
nesi, Beyazıt kütüphanesi, Fatih Millet kü
.tüphanesi gazeteleri ile zengince ise de 
gene bazı gazeteler hiç yoktur, mevcut 
kolleksiyonlar da eksiktir. Geçenlerde yaz
dığım gibi, bir belediye müzesi kütüphane
ıi, diğer umumi kütüphanelerdeki bütün 
gazete kolleksiyonlarını kendi salonların
.dan birinde toplamalı ve noksanlannı bü
yük fedakarlıklarla tamamlamalıdır. 

İşte size İstanbul şehri tarihinden bir 
mevzu: Nakil vasıtaları. 

İstanbulda elektrikli tramvaydan evvel 
. atlı tramvay vardı. Otomobilden evvel de 
0

kira arabaları vardı. Atlı tramvaydan ve 
.kira arabalarından evvel de İstanbul halkı
nın: 1 - En fakirleri yaya giderdi; 2 -
,Hallice olanların atı vardı; 3 - Ekabir ve 
,ağniyanın da hususi konak arabaları; 4 -

lstanbulda ilk otomobil 

Atı arabası olmıyanlar, uzak yerlere sÜ· 
:rücü beygirleri ile giderlerdi. Bunlardan 
sürücü beygirlerini alalım: 
. Sürücü beygiri zaman ve mesafeye göre 
kiralanırdı, yolcu hayvana biner, her sürü
cünün muhakkak pirpiri bir çocuğu vardır, 
:bu çocuk yolcu peşisıra koşar, sonra hay
,vanı alır, dönerdi. Sürücülerin istasyonları, 
.ahırları, ve muayyen bir de tarifeleri var• 
dı. Bugün eski şehremaneti arşivlerinde 

Mihracenin burada yaptığı işlerden bi· 
ri bilnüyerek işlediği ıuçlardan tövbe et
mektir. Fakat bu tövbe, sükun içinde piş
manlık hislerini yaşamak<ııın ibaret değil
dir. Bilakis Mihrace bu sırada bir çıkrık Ö· 

:nünde oturur ve bununla iplik büker. Q. 

nun tövbe ve nedameti bu meşguliyetidir. 
Kendisi bu meşguliyetle, bilrniyerek yap· 
tığı suçlar varsa affolunduğuna inanır. 

Brüksel, 17 (A.A.) - Mebusan m,.c. sürücü beygirlerine ait kayıt aramağa kalk
lisi, halihazırdaki beynelmilel vaziyet do-

0

sak acaba ne bulabiliriz} Bilmemi Fakat 
layısiyle mütehassıs bir kaç askeri kıtanın °mesela geçenlerde «Ceridei Mahakimn in 
üç ay daha a.ilah altında bulundurulmasını eski kolleksiyonlaıile uğraş-ırken şöyle ga-
29 muhalif ve 24 müstenkife karşı 94 rey· rip bir dava ile karşılaştım: İkinci Abdül
le kabul etmiştir. 

0

hamidin zamanı: Geceyarısmdan sonra bir 

:=~=============================~~ ~~~~tilit~blı~~~beygirineb~

-CÖNÜL iSLERi 
Bir genç kızın 
Haklı bir 
Düşüncesi 

, u23 yaşındayım. Bfr annem ve bir 
J:le kardeşim var. Kazancımı anneme ve
pyorum. Biitün masrafımızı o görüyor. 
Kenara bir para koyamıyoruz. Ben ya
nn evlenmeğe kalksam ufak bir cihazım 
bile yok. Bu hal beni düşündüruyor. An
neme de bir şey söyleyemiyorum. Çok 
~zülüyorum. » 

Vicdan 
Haklısıruz. Kazancımzın mikdarırıı 

bilmiyorum amma, bir münasip lisanla 
dileğinizi annenize anlatabilirsiniz. Her 
halde o da ıizi düıünmemezlik edemez. 

* Samatyada Zeki: 
- Dü§Üncelerinizde çok haklısınız. 

KunılmUf bir aile yuvasını bozmak ka
rlar kötü ve menfur bir teY yoktur. Bü. 

tün sevginize rağmen bu kadınla ta -
mamen al&kanw kesiniz. Kendinize ye· 
ni bir muhit, yeni ıevailer ve yeni meı
galeler arayınız. 

* İstanbul: R. K. K. 
- Evvela münasebetiniz üzerinde 

hiç bir tafsilat vermiyorsunuz. Bu kadın 
ıizin nenizdir?. Ne tekilde tanıttınız ve 
nasıl ya11yorsunuz?.. Daba sarih yazı-
nız. 

* Eskişehirde Saim: 
Adres vermekte maziıruz. istediğiniz 

adresi kendiniz arqtınp bulabilirsiniz. 

* 
Nallıhıında Yalçın: 

Bulunduğunuz muhitin icaplarına uy
oıağa mecbursunuz. Hem bu kadar ü
ıülmeğe ne lüzum var. Ergeç evlene
cek ve kavutacak değil misiniz. Zaten 

72 kiloya irunek verem olmayı istilzam 1 
etmez. 

TEYZE 

,miş, Galataya geçmiş, o zaman Galataııın 
hususi bir şöhreti vardır. Sokak sokak do
laşmış oradan Beyoğluna çıkmış, orada 
da bazı şöhretli sokaklara dalmış, nihayet 
~bir evin kapısında fomi~ sürücü ile para 
yüzünden kavga etmiş, birbirlerinin ba~ı

nı gözünü yarmışlar, mahkemede hakimin 
huzuruna çıkmışlar. Davacı sürücüdür: Ge
:ce yarısı dolaştıkları yerleri birer birer sı • 
ralıyarak ccbana tarifeye göre şu kadar 
para vermesi lazım gelirken bu kadar ver
di hı diyor. İşte eski İstanbulun bir nakıl 
vasıtaları vesikası 1 İstanbulun moral ta • 
rihini yazanlar içinde davanın diğer te -
ferrüatı, Galata ve Beyoğullım sokakları, 

oradaki meşhur evlerin isimleri kıymetli bir 
kayıttır. Bu mevzua başka bir görüş nok • 
tasından yarın devam edeceğim. 

Reıad Ekrem Koçu 

Litvinofun yıl döniimU 
Moskova, 1 7 (AA) - Litvinofun 

,altmışıncı yıldönümü münasebetiyle, halk 
,komiserleri meclisi ile parti merkez komi
tesi, Molotof ve Stalin imzalarile, Ditvino
fa bir tebrik telgrafı göndererek kendisinin 
fahsındıı bıırış davasının yorulmaz müca
delesini selamlamışlardır. 

Kendisine Lenin nişanının verilmesine 
karar verilmiştir. 

Temmuz 18 

Amerikada se ede 
birmilyo he y""z 

cinayet işleniyor! 
Canilerle mücadele için yeni bir teşekkül vücude 
getirildi, teşkilat mansuplan yedi kilometreye kurşun 

atan tabancalarla silahland•rıldılar 
Geçenlerde Ameri· 

kada çocukların en 
çok kimi sevdikleri a, 
raıtmlmış ve ne':icede 
evvela Jon Edgar 
Huver'i, daha ıonra 

Cümhur başkanı Ruz
velt'i sevdikleri anla· 
ıılmış. 

Edgar Huver, A· 
merikanın canilerlcı 

mücadele için hazırla• 
dığı ordunun reisidir. 

Bu adamın canile
re ve haydutlara kar. 
ıı mücadele açmaı.ın· 

dan sonra Amerikada 
büyük bir değişiklik 
olmuştur. 

Amerikada genç• 
ler ve çocuklar, bir ta• 
kım haydutları adeta 
birer kahraman tan., 
mağa ba~amışlardı~. 

Edgar Huver'in kur• 
duiu teşkilat üzerine 
bu zihniyet değişti ve çocuklar, canilere 
harp açan teşkilatta çalışanları kendilerine 
örnek saymayı tercih ettiler. 

Bu teşkil~ı vücuda getirmenin sebebi, 
Amerika da cinayet 
adeta en karlı bir iı 
aayılmasıdır. Bu iş, 

canilere her yıl J 5 
milyon dolar temin 
~yordu. Amerika • 
da her .ıf 5 dakikada 
bir cinayet işlenir ve 
canilerin yüzde yir • 
misi ııu veya bu şekil
de kuTtulurludı. ye • l~dgnr Huver 

ni teşkilatın vazifesi bütün bu canilerle mü· 
cadele etmek ve hepsine hadlerini bildir· 
mek, sonra onları himaye eden siyasileri 
de ele geçirmektir. 

Çünkü Amerikada ıiyaset ve cinayet 
adeta yanyana hareket etmektedir. Edgar 
Huver'in anlatışına göre Amerika zabıta• 
ıını, canileri takip etmekten alakoyan en 
mühim amil, siyasilerin nüfuzudur, bu yüz
den haydutluk, rüşvet alabildiğine yürü· 
yordu. 

Yeni teşkilat bütün bunlarla mücadele 
etmektedir. 

Geçen senenin mayıı ayında yeni teş· 
kil&t dört halk düşmanını takibe memur e• 
dildi. Bunlar Amerikanın çocuk kaçıran 

haydutlariydiler. Mayısın birinci sünü bun
ların biri, yedinci günü iki.s.i, 1 ) inci günü 
de dördüncüsü yakalandı. Ve Amerikada 
çocuk kaçırma adeti kırıldı. 

Yeni teşkilatın tefevvukuna sebep, ga· 
yet iyi mücehhez olmaııdır. Bu teşkilata 
mensup olanların tabancaları yedi kilo• 
metre mesafeye kadar kurşun atar. Bunla· 
rın, bir otomobili tahrip edip durduracak 
topları vardır. Sonra bunlar kurşun geçmez 
elbiseler giymektedirler. Parmak izleri için 
kullanılan makineleri, bir kııç dakika için
de 6,000,000 parmak izi ayırt etmekte, 
e.radığını bulmaktadır. 

Bu yüzden bir caninin bıraktığı parmıık 
izi en kısa zaman içinde bulunmakta ve A
merikanın her tarafındaki teşkilat mensup
ları hep birden faaliyete geçmektedirler. 

Teşkilatın fenni laboratuarı gayet mü
kemmeldir. Görünmeyen yazı ültra viyole 
ııuaı ile tetkik edilir ve bir tek kıl, bir 
zerrekir ile bir adamın bütün şah

siyeti tesbit edilir ve derhal tevkifine ko· 
şulur. · 

Bir caninin bir cinayeti işledikten son
ra kan lekelerini yıkaması kurtulmasına 
yardım etmez. Çünkü yıkanan kan lekele
ri dahi, meydana çıkarılır. Hatta bir fiske 
ayakkabı tozu dahi bir caniyi ele geçirme
ğe kafi gelir. Çünkü bu toz tahlil ediliyor 
ve bundan adamın ikametgahı keşfolunu
yor. 

Amerikanın Oklamo şehrinde yapılan 
bir adam kaçırma hadisesi 50 dakika için
de bütün Amerikaya bildirilmiş, ve zabıta 
faaliyete geçmiştir. 

Yeni zabıta efradı atıcılıkta fevkalade 
hünerlidirler. Bunlar 140 kilometre sür' at le 
hareket eden otomobillere ateş etmek için 
talim yaparlar. Efradın hepsi de sıhhatçe 
mükemmeldirler. Hepsinin temiz ıeciyeli 

Nişan t-;:; imi 
olmalarına son derece ehemmiyet verilir 
ve onun 1çın doğdukları günden itıbarcn 
tercümei halleri takip olunduktan başka 
temas ettikleri erekler ve kndınlcırla mii• 
nasebetleri de derinden derine arnştml· 
maktadır. 

Fakat Amerika hükumetinin biitün bu 
t~kayyüdüne rağmen hala ellerini kollaıı

nı sallaya sallaya dolaşan 150,000 katil 
vardır. 

Amerika her sene 1,500,000 mühim 
cinayet irtikfıp edilir. Bu canilerin yirmis:ı 
sinni rüşte varmamış kimselerdir. 

Fakat yeni teşkilfıtın kurulmasındıır 
beri vaziyet yavaş yavaı dc~i mekt vı 

yapılan tadhirat ç.ok iyi neticeler vermek· 
tedir. 

Haftada 12,600 
Lira kazancı 
Reddeden yıldız 

r 

Anna Neagle 

fngilterenin yıldırım silr 'atile şöhret 
kazanan genç ve güzel sinema yıldız
larından (Anna Neafe)a, Holivuttan 
çok cazip teklifler yapılmıştır. 

Son zamanlarda Holivuttan İngilte· 
reye doğru bir yıldız akını başlamış, 

yıldızlar içinde tehlikeye uğrıyanlar, 
yahut haydutların tehditlcrile karşıla
şanlar, veya çocuklarının kaçırılma • 
smdan korkanlar lngiltereye sığmmı • 
ya başlamışlardır. 

Buna mukabil Holivut ta, İngiltere de 
şöhret kazanan yıldızları ayartmağa 
başlamıştır. Anna Neagle de 1-lolivu .. 
dun bu şekilde ayartmağa uğraştığı 
yıldızların en başında olduğu halde 
Amerikalılar onu kandırmağa muvnf· 
fak olmamışlar ve bu genç kız 12,600 
.Türk lirası tutan haftalığı reddetmiştir. 
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Nurinin hiç kirmai yoktu. Onun için 
ustasının ninde yatanh.. Unası .d• ga• 
)'et tamahklr bir adamdı: Bir aqam Nu
riye akpm 7emeii iCia bru bir diliın 
ekmek vermittL Nuri ı.u kW'U eknıeii 
yiyemedi. Aç yattı. Utt.8 Nurinin ekme
li yemediiini ıörünce. 

Onun için Nuri 7avagacık enden çıktı. 
Biitün ıece ,.Uriidü. Bir taraftan açbk, 
bir taraftaa uykusuzluk. bir taraftan yor· 
Fnluk onu bitirmiıti. Bir köye geldiğini 
törünce aevindi. Hasretle evlere bakma• 
p baıladL Ne olur, omm da bir evi ol -

KÜÇÜK 

Fena halde luzdı. Ekmeği abp Nuri • 
nin odasına Kitti. •Ya bu ekmeği yersin, 
yahut defolup gidersin» dedi. Zaten Nu• 
ri para pul alnuyordu. Bir de açlık artık 
canına yetmifri. «Bu kadar çalıştıktan 

aonra nerede olsa geçinirim» diyerek giz
lice yatağından çıktı. 

saydı .• 
Erken kalkan bir köylü kadın Nurfnin 

yorcun arııın dolaıbğlnı görünce acıdı. 
Biraz ekmek, peynir filin alarak kapıya 
pli. Nuriye uattu cŞunlan al da oi • 
lum, kahvalb )'aparsın» eledi. Nuri eevine 

Hazulandı, apğı indi. Ustasına Alla· 
ha JSmarladık diyecekti. Fakat onu ma· 
sanın baıına otqrmuf paralan Ayarken 
görünce hiç sesini çıkarmadı. Çünkü us
ta11 Nurinin paralan gördüğünü anlarsa 
kimseye söylemesin diye, belki de öldü· 
rürdü. 

sevine ellerini uzattı verilen ıeyleri aldı. 
Yeyince biraz canlandı. Artık ııüne1 

te doimağa baılamıfb. Yolda bir ifaret 
tap prdü. Şehrin artık yakm olduiunu 
anlayınca Müıbiltün eevindi. Daha kuv • 
vetle, daha canlı yürilmeie bqladL 

lehre sirince az daba Wr arabamn al· Yorgun argın, yürümeğe batladı. Gözle- len dedi. Yukandan kendi yapnda bir 
llnda çiineDip blıJ-oNa. Kaubada ara• rinden iki aıralı 7aılar ak11ordu. Bu ya· kız «kim o» diye baflJU uzattı. Nuri ka-
'-Iara filin alqkın +edıiı için araba- bancı 7erde ne yapacakb. Her ra•tgel • fa11nı kald11dı. Kimi görse beienimniz. 
lln altuulaa kendini allldkJe kurtardı. diii ona böyle bir kırbaç mı indirecekti. Birinci sınıftaki zenıin arkadaılanndan 
Atlar ürktl. Arahaa lmdı. Nuriye bir Böyle- düıünürken büyük bir evin önüne birini Kız da onu ııörünce sevindi. inip 
~rbaç indirdL ııeldi. kapıYJ açh. Babaaı filan Nuriye iyi bir iı 

Zavalb Nuri nqe .... Dl pprdı. «KapıYJ çalayım, belki bir utak ister· buldular. Nuri de rahat rahat ya .. dı. 

t:···························································································· 
au HAFTANIN BiLMECESi 1 Geçen 

• • • Bilmecemizde 
Derede hır gezıntı Kazananlar 

11 temmuz ta• 
ıihl bihnecemizde 
birinci ikramiye • 
miz olan bir futbol 
topunu .lat .... un .. 
cü mektep .f/B den 
2•t7 Neriman b • 
zanmlfbr , Talihli 
okuyucumuzla la • 
tanbulcla bulunan 
diier kazananlann 
Pazarteai Pertem· 
be öileden 

Bir aün Abdi ile Behna annelerinden 

lain aldılar. Derede bJıkla ıezmeie git .. 

tiler. Derede bir çok kirahk kayık vardı. 
Oaııar en ııüze)ini aeçt:U.. Eier Abdi ile 

8ebnanın bindiii bu ııüze1 kayığı ıörmek 
lldtiyor•ruz, nvell ( 1 ) numarayı bulun. 

Sonra (2) numarayı balan. Bu iki numa· 

tallın aruuu d6z bir çizai Ue birlettirin. 

Sonra 2 ile 3 6n arUUll ıene bir düz çizgi 

ile birleıtirin. Böylece aamara a1ruını hiç 

hozınadan tl 25 e kadar numaralann ara

larına düz çİJ'ciler çizeneniz. Abdi ile Bel• 
.._ıun bin..1:x.z bu ..:1--• ı.--x.. aiz de aa .. 

aonra hediyelerini G...ııt bilmeeemlııde 
bizzat idarehane • bir 8Mt bl&IWI Vefa 
mizden almalan ıa- Erlııek Llaufada 245 

zımdır. T •ıra okur- Tank Erma 
larımızın hediyeleri poata ile ııönderilir. 

OYUNCAK 
Boiaziçi Emirıln ortamektepte B 1 de 

1 79 Kutsiye YGcelen, Kayseri tapu k&tibl 
iki arkadaı tam yola çıktıklan vakit biT Hamza oilu Çayırıünü. İzmir yeni buru• 

takım sesler duydular. Sesleri tanıdılar. fat dökümhanesi Murabit çarpa 25 lbra-

Arkadaılarınm sesleriydi. Baılannı çevirip hiın. DOLMA KALEM 
baktılar. Kimseyi ıöremediler. Sahilde her latanbul .f9 un~tep .f den 20 
biri bir tarafa aaklanmiılardı. iki kardetin Hatice, Küçükpazar Maslakçı sokak 12-1.f 
•ia aola bakmaktan boyunlan aindı. Fa· M. Ali Çaptui,. 

kat bir türlü arkadaılannı ıöremediler. MlJREKKEFLI DOLMA KALEM 
Resmi her tarafa çevirin, dikkatli dikkatli KUç.pazar Hacıkadm caddesi 64 de 
bakın Bakalun dört yaramazı bulabile· Y akup. latanbul .erkek liaeei 28 Lütfullah, 

• "' latanbul .f9 uncu mektep .f ~e 26 M.lunet. 
cek misiniz. Bulunca yerlerine lpret edin. LOSYON 

Resmi ıazeteden kesip çık.ann. laminizi, latanbul .f.f UncU ilkmektep 16.f Hikmet 
adresinizi de yazın bize yollayın. Biz Clı Demirel, Samatya Hacı Htbeyin Nuh ebe 
aize a6zel aiiMl hediyeler ı:oQvaoa • 80bk 1 O No. AP.an. 

' 

Sivrisinekler nasıl doğarlar, 
nasıl bftyttrler ? •• 

Yaz geldi mi sivrisinekler de bera· yiyerek büyüye durur. Bu zaman ıiv
ber hücum eder. Belki bir çoklannız bu risineğin bütün üzüntüsü su dalgaJari· 
yüzden benim gibi le oradan oraya sallanmaktır. Fakat 
cibinlik altında ya- dünyada her şeyin kolayı var derler. 
tıyorsunuzdur. Yaz Sineğin alt tarafında da bir ayak bü .. 
uykularımızı berbat yüyor. Bu ayakla bir yere tutunuyor 
eden bazılarına sıt- dalgalarla oraya buraya sallanmaktan 
ma aşılayan bu kü- kurtuluyor. Bir kaç haftasına kendi et· 
çük mızmız bOce - rafına boru biçiminde bir ağ örmekle 
iin nasıl doğup na- geçiriyor. ikinci reaimde bunu görebi-
ııl yatadığını elbet- lirsiniz. Fakat bir borunun içinde nefes 
te öğrenmek ister- alabilmeei için kafasında bir çok tüy• 
siniz. Bunu bilirse- ler oluyor. Bunlarla nefes alıyor. Bun-
niz, ondan nasıl kurtulabileceğinizi de lar ta auyun üstüne kadar çıkıyorlar. 
daha iyi anlayabiliısiniz. Nihayet etrafındaki kıhf bir pn 

Onu evveli durgun bir auyun ültün- patlayor, sivrisinek 
de kız kardeşleri erkek kardetleri ile meydana çıkıyor. 
beraber sallanırken görürüz. O zaman Ve gelip sizi yatak
henüz daha sivrisinek değildir. Yu - larınızda, bahçeniz
murta halindedir. Bir yaprak üıtüne fi- de filan rahatsız 
lan büzülmüş kalmıştır. Üzerine gü • ediyor. 
nCf vurdukça bu küçüll yumurta gün- Onun için eğer 
den güne canlanır. Her gün biraz da- sivrisinekten kur • 
ha biçimi değişir. Bir hafta sonra ken- tulmak iatiyonamz, 
dini büsbütün başka biçimde bulur. Şu etrafını:uleld 8U 

yukarıki birinci resimde a()rdüjünüz lann birikmeaine meydan vermeyin. 
hali alır. Tepesindeki kıllarla ıuyun i- Yahut buralara ıivrisineğin yumurta
çiııden yiyeceğini yakalar. Ve onlan larını öldürecek il&çlar dökün .• 

( ••• ,.,.il Çarpık ağızlılar J 
Çok eski zamanlarda daha elektrik bu- Bu ıefer o üflüyor. Fakat mum bana mııın 

lunmadan evvel bir aile varmıı. Bunların demiyor. Nihayet bakıyorlar ki olacak gi• 

bepai çarpık aiazlqmq. Babama aim 7u• bi deii).. Ortanca oiJana UJ'andınyorlar. 
kan doiru çarplbmf. Annenin aiza aPiı Aiza dfizlı6n olduiu icin püf der demez. 
doiru çarpıkmıt- Büyük brdefin aizı •· mum eönGyor. Hepsi ıenit bir nefes alı • 
la doiru. en küçük kardetin de sola doiru yor ammL. bu vakte kadar aaat te aabahıo 
çarpıkmıt- Yalnız ortanca kardetin aizı dardUnU hulmut ol117or. 
düqünmU1-. 

Attila ,ataimm ld6ne oba ... elrafa 
.................................. 1 

Bir akpm hepsi yatmıtlar. En sona ba
ba kalmıt- Mumu .andüriip yataima sit • 
mek iatemit- Oflemit. flflemif, fakat aizm· 
dan çıkan hava hep yukan doiru sittlii 
için mumu aönc:lürememi1-. Kaneım çalır• 
IDlf· Bu Mfer • mumu 6flemeie bailemlf.. 
Fakat onun aizmdaıı çıkan hn• da hep 
apiı doiru ııittiii için o da muma a&n • 
dürememif.. cBüyük oilam çafıralım. belki 
o aöndüriin demifler. Salenince b~ «>i
lan ıelmif.. Oflemit. &flemif,. Fakat na • 
file, o da .andllrememif.. ÇllnkU onun ai
zından çıkan nefes te hep •i tarafa &it • 
mit. Ortanca çocuiu kaldınnak iatememit
ler.. Çünkü o sabah erken kalkıp mek • 
tebe aidecelmıif.. En küçülG çaiıtJYorlar. 

GÜLELiM: 

Poğaçalar onun içinde de .• 
Bir ııün annesi O.ta.na - Buaün sizin 

için süzel bir popça 7aptım.. sit de tel • 
dolaptan al ııel ••• dedi. 

Fakat biraz sonra Orhan elinde Tekirle 
döndü.. annesi ıörünce : 

- Oilum ben sana Tekiri deiil poia• 
çalan ıetir dedim.. Orhan biç bozmadan ı 

- Biliyorum anneciiim. Fakat JN>ia• 
çalar Tekirin içinde de onun için Tekiri 
ıetirdim., 

••• 
Biz de llyle yapsak 

Yurt Bilgiai öiretmeni çok ihtiyardı. 

Bir sün auufta bir öiretmen açık hava mek
teplerinden filln bahsetti. Büyük yerler • 
de ı.aa0n dersleri açık ilavacla bahçede fi. 
lln yaptıldannı anlattı.. &tesi den tle 711rt 
hilaiai idi. Ba,. airetmen aunfa sirince 
hepm ona bir den eVTel öirendilderi açık 
hava mekteplerini a&ylediler. Onlar ela 
denlerini dıtarda yapmak için rica ettiler •• 
Halbuki on1ann niyeti baıka idi.. açık ılık 
havada bay öiretmenin uykusu ıeleceiini 
biliyorlarc:lı.. Ahiden de öyle oldu.. hah • 
çeye çıkar çıkmaz bay öiretmen uykuya 
daldı.. onlar da bildiklerini okudu.r .. 

1 Hepsinin Akıllısı 1 1 

1 - Şu aptal Puaiye de bak. Saatler• 
dir tu Ulna bakıp duruyor. Onda baka· 
cak ne varmıt aanki) .• 

- o bazan ayla aptalbklar Pi*• "'8Gnüz. ...... _ ....... IMY' ... ·-· 
-~ "'1 l KMUR W···· 

2 - Puai: Aman çocuklar, öyle h .. 
yecanh bir maçtı ki.. Nihayet San lur • 
mmWar kazandı. Şu illıun ortaaında bir el_. nnDlf. Oradan maçı aüzelce bet 
pua vermeclea aqrettim., 
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Yazan: Orhan Selim~-------- İttihatçılar Devrinde 

K u AZ! 9 
1 

Nuri ustanın yeni dostları var. Fa- - Al şu adrese yarın sabah sekiz-
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, N Son Postanın Edebl tefrikası: 45 --

:kat hepsinin b;u:ında Sait geliv_or. de gel.. ben ordayım .. haydı. Son Poıta'nın siyasi te.fiikası : il y 
,. J. azan: Ziya Şakir ' " 

Usta farkındadır ki, Sait, ne yorgancı Nuri usta itiraz etmek istedi. Onun p · t k • J T •· kl d ı· d ı·k h ·ı b } •• d J 
Selime. ne Ali ustaya, ne gavur Cema- bu isteğini sezen fabrika müdürü sert arıs e 1 on ~r er :u-asın .. ~. 1 •• er 1 1~.sı 1 e. aş ıyan muca e e ve münakaşalar 
le, ne Şeyh Abdurrahmana benzer. bir sesle: bırdenbıre buyumuş, Abdulhamıde kadar aksetmişti 

Saidin bilgisi Gavur Cemalinkinden - Haydi, marş, dedi. Evrakını gel Abdülhamid başını kapıya çevirdi. ri vardı. (Jön Türk) ~ümresini teşkil 
az. Hatta, Nuri usta, onun kendisi ka- kalemden alqama al.. :Başkatip Tahsin Pa§ayı ~rür görmez: eden bu zevatın kalbur üzerine gelen, 
dar bile okumamış olduğunu görüyor. Usta selam verdi ve çıktı odadan.. - Geldiniz mi .. ne haber?.. bir kısmı diğerlerine tefevvuk etmek is-
Kendisinin bildiği bir çok şeyler var ki Sait meseleyi öğrendiği vakit sade- Dedi... Merdivenleri sür'atle çık - tiyorlar .. şahıslarının kıymet ve şera • 
Sait bunları bilmiyor. Mesela Saidin ce: ml{I olan Tahsin paşa, sık sık nefes a- fetini, veyahut ( vadii firar) daki kı • 
Yunan ilhları hakkında hiç bir fikri - Ha burası, ha orası., ne olacak.. larak cevap verdi: dem ve ehemmiyetini ileri sürerek, 
yok. Jan jak Rusonun adını bile duy- dedi .. cumaları filan buluşuruz.. - Efendimizi.. lradei şahanenizi, kendilerinin (baş) olarak tanınmala • 
mamı~. Halbuki 'ustanın içi kan ağlıyordu. Said paşa kulunuza tebliğ ettim. Böy- nnı arzu ediyorlardı. , 

«Vahdet» , <enefsi kör etmek» gibi Saide, atelyeye, arkadaşlara alışmıştı. le böyle; bazı ecnebi matbuatı 7.8.ti şa- ilk zamanlarda, şahıslar arasında 
~eyleri ise sadece gülerek dinliyor. Saidin i~ bu kadar ehemmiyetsiz gö- hane aleyhinde bir takım neşriyatta vukua gelen bu mücadeleler; bir müd· 
Bunlardan da bir şey anlamadığı betıi. rüşü ustayı üzdü. O daha duygulu bir bulunuyormuş .. ayni zamanda, bunla-f det sonra kitlelere intikal etmişti. 
Sait az konuşuyor. alaka bekliyordu.. rın efkarı umumiyeye aksetmesinden, Çünkü; bazı mühim tahsiyetler etra • 

Fakat bu kısa boylu, geniş omuzlu e halk arasında da bir hoşnutsuzluk hu- hnda. bir takım gruplar t~ekkül ey .. 
adamda öyle bir hal var ki, Nuri usta Nuri bey Evkfata mül.im daire mü- sule geliyormuş.. zati şahane, beni lemiştl. Biz, bu şahsiyetlerin nasıl te-
bunu kendi kendine şu sözlerle anlatı- dürlerindcn biri olmuştu. Katibiadil gönderdiler. Selam buyurdular. Bu hu- bellür, ve 0 gruplann da nasıl İCfekkül 
yor: huzudunda resmen A:li beyle ortaktılar susta ııe yapalım diye, mütalaan···" ! ettiklerini {ittihat ve Terakki _ nasıl 

Sait her şeyden önce kendine ve ken- fakat nezaret nazarında resmen birbir- tifsar buyuruyorlar; dedim •.• Saı~ ı>a· doğdu, nasıl yaşadı, nasıl öldü?..) iı • 
di gibilere lazım olan şeyleri çok iyi Jerile hiç bir alakalan yoktu. ışa, henden izi kemali dikkatle dinledi. . mindeki yazımızın başında uzun u .. 
bilir. Sait amele oluşundan müteessir ( ...... ) TıTamvay hattının inşası Sonra. elini pencereden tarafa uzattı. zadıya naklettiğimiz için burada on .. 
değildir. Bilakis amele olmıyanlara muhtelif kanuni yollarla Ali bey~ iha- Parmaklarını açtı. Yüzünü ekşitti. Iarı bir daha tekrar etmiyeceğiz. Sade· 
karşı tepeden bakar, onlan bir ağacın le cdilmif gibiydi. - Bu halle mıL Bu halk mı1... Mizan gazetesi sahibi Murat Bey ce, birbirlerine olan muhalefetlerin şe-
üstündeki mantarlar gibi görür. Ali bey, gerek hattın inşası, gerek- Diye cevap verdi. memleket, b8ftanhata kana boyana • kil ve sebeplerini izah edeceğiz. 

Saidin tereddütleri ve şüp • se başka işler ıiçin Üskôdarda bir atel- Tahsin pa)'a bu sözleri söylerkeJLSa- cakt.ır.] Ahmet Riza bey, firarilerin [veya-
heleri yoktur. Kafasının ıçı ay- ye .açmıfb. On ~ kadar işçi vardı a- id pafayı taklit etmiş .. yüzünü nefret Denilmi~ti. hut, Jön Türklerin] en kıdemlilerin • 
dmlıktır. Saidin kafasında bir yol telyede ve hat boyunda yüzlerce ame- ve istikrah ile ekşitmişti, Abdülhamid, bu jumalı okurken, dendi. Merkezi Pariste olmak Üzere, 
vardır ki o belki bu yolun yarısında - le çalıf!yordu. Abdülhamid, manalı bir tebessüm- karşıınnda (Fera~eti ferife vekili, Sey· (Osmanlı Terakki ve ittihat Cemiye· 
dır, fakat sonuna kadar gideceği mu • Nuri usta yeni atelyesini çok küçük le giilümsedi. Said paşauın bu şekilde yid İbrahim Eead efendi) bulunmakta ti) namile bir cemiyet tefkil eylemiş • 
hakkak. Sait de dünyadaki adaletsizlik- buldu. Bu ne esi« günlerinin dükka - mütalaa beyan etmesinden, onun ne idi ... Abdülhamid, hiç tereddüt etme- ti. Muhitine aldığı bazı değerli şahsi • 
ten ikayet eder. Fakat <>ndaki adalet mydı, ne fabrika. demek istediğini derhal istidlal etmiş- den bu jurnalı ona göstermiş: • yetler dolayisile, Jön Türkler arasın .. 
sözü Abdurrahmamn adaletine benze- Nuri usta hafta sonu tayınından baş- ti. Bu tecrübedide hükumet adamı, §U - Buna, ne dersiniz efendi?.. daki mevkii, kısa bir zamanda vükaefi .. 
mez. Adalete ulaşılacağına emindir. ka Ali beyin verdiği haftalığı alırken iki kelimelik kırıa cevabile: Dsmifti. · · Esad efendi, jurnalı dik- vermişti ... Fakat, mevkii yükselir yük .. 
Fakat bunu nefsin kör edilmesinden kıpkırmızı oldu. Bu, onun doğrudan - Halkın efkar ve hissiyatı mı?·· katle okuduktan sonra, Abdülhamide selmeı:, karşısında bir takım rakipler 
beklemez... doğruya bir patrondan aldığı ilk haf~ Adam, sen de.. bu, ehemmiyet atfet .. iade etmiş.. ve, fU cevabı :vermişti: türemişti. 

Saidi, Nuri usta sayıyordu. f'.akat talıktı. • meye layık bir mesele teşkil etmez. -Velinimet... Artık bu adamlar • Bu rakiplerin başlıcaları; (Damad) 
bu saygı vaktile gavur Cemale ve Ab- Demek 'stemiftİ. dan, ikorkmayınız ... Mademki, arala - Mahmud paşa) ile, (Mizan gazetesi 
durrahmana karşı duyduğu saygıya e Bu had~. ~lece kapanıp gitmiş- rına ihtilaf ve tefrika girmiştir; artık sahip ve muharriri; Dağistanlı Murad 
benzemiyor. Ötekiler kendilerinin üs- ti. .. Fakat, Abdülhamidin fikri üzerin- bunların bütün zarar ve hasarları, yal- bey) di. 1 

tünlüklerini hissettirirlerdi. Saitte bu O M E R de, pek kolay _çözülmiyecek olan biT nız kendi1erine inhisar edecektir ... Bir Bu üç zat arasında, (Lider) Hk hır .. 
yok. Halbuki eğer Sait olmasaydı Nu- ukde tetkil etmişti. gün. (fahri.Alem efendimiz), (Mesci- ıuile b luran mücadele ve münakaşa.: 
ri usta ve çoluk çocuğu büsbütün aç Ömer dört yaşına girdi. Cılızdı ama Bu ukde, bir noktada toplanıyor • di Saadet) e ge1mşiler. (Ashabı ki • birdenbire ehemmiyet kesbetmiş; bir 
kalacaklardı. Nuri ustaya gavur Cema:t sokakta bir kurt yavrusu gibi dövüş • du ... Said paşa, halkı istihfaf ediyor: ram) ı, üçer be~er kişiden mürekkep çok mühim hadisata sebebiyet vermiş
ve şeyh Abdurrahman yalnız laf ve 13.- mesini bi1iyordu ve yakası açı1mamış (efkanumumiye) ye ehemmiyet 'Ver- halkalara ayrılarak birbirlerile müsa - ti. Üç taraf da, birbirlerini tahkir ve 
kırdı vermişlerdi, Sait onun ekmeğine küfürleri birbiri peşine dizmekte deh- miyordu. Fakat" Abdül?amid, bilakiş h~.t halinde görmüşler. Ve derhal bir tezlil etmekten çekinmemişti. Yekdi .. 
katık ta verebiliyordu. Tayınların sa- fetli üstad olmuştu. lıalktan v~ efkarıumumıyeden korku- huzun duyara~: . . .. ğerinin nüfuz ve kudretini kırabilmek 
tış işini tanzim etmişti. Onun atelye- Babasını her akşam yokuşun altın- yor; gayrımemnunların adedi çoğal • - Ey, benım ashabım ... Nıçın boy- için yekdiğeri aleyhinde en kötü aöz .. 
sindeki işcilere verilen ve «ayniyat» da karşılıyor ve iher sabah babasını yo- d.ıkça, kendisinin de evham ve endişe-- h~, fırka fırka ay~ıldmı.z. (Fır~a), (t~f- leri eöylemi~ler; en kirH çama ırlarını 
denilen bulgur, pirinç, fasulye ve ha- kuşun aftma kadar götürüyorthı. eı artıyordu. rıka) dı.r .. ir:e.!rika _ıs~,. ~nıfaku ~ı - ortaya dökmüşlerdi . 
znn gaz ve şekeri ;bunlar «ayniyatn ol- Yine bir sabah baba ogu"' I, evden çı- B .'J • _ h-k· t• ·· d ..... kaktır. Sızı, böyle bırbırınizden ayrı Sarayların nazü nimeti içinde yaşa-u sıraaa, u ume ın gqster ıgı .. d....... · · ah ld 
ıralarma rağmen aynen yenseler, kul- kar:larken Nuri usta, .oğluna: • en şiddetli zu1üm vejstibcada rağmen .. gor ~gum ıçı~ m. ~n o um. maya alışmış olan Damad Mahmud 
lanılsalar kıt kanaat on beş g\tn gitme11.. Seni Üsküdara götüreyim mi Ö- JÇ Nik 1 ) b'l fkA · Dıye, teessurlerını ızhar buyurmuş- paşa; - bazıları gibi - kendini meharet-

- I!\ ar ı o a ı e e arıumumıyeye l J I h'b' . d .... . ... 
di. S it büyük baka1lara satıvor gelen mer" dedı.' k t d . (D·· el·. ar... uma sa ı mm edıgı dogru - le idare ederek gerek muhitine ve ge• 

, • • , J • r mu aveme e ememı~; uma me ı- d 
parayı işçiler arasında dağıttıktan son- (Arkası var) e.i) nin açılmasına muvafakat etmiş _ ur. . . . . . rek Abdülhamide kendisini dirhemdir-
ra bir kısmını <csandığa» yatırıyordu. .. ............... - ---· ... ··--·· .. --·· ti. Ayni zamanda, henüz (Derebey _ . F eraşetı şerıf~ :ekılı ~. eyyıt ibra - hem satın k dirayet ve siyasetini gös· 
Sandıkta biriken para hastalık dog· um l"k) (A · et) halind (1 hım Esad efendının bu ko.lıne mantık teremedig .. i içın' , uzun bir sefalet vcı • / l ı ve şır e yaşı}'an - .. . . . 
ölüm günlerinde herkesin İ!!İne yarı - ) d ..J t• 11_· ve beyanatı, ne derece dogru ıdı? ·· Bız. hastalıktan sonra, bu fani cihandan gö-'" Bir Doktorun ran a oa meşru ıyet namına ı::ıır ta- hl 'l ki .. .. .. 
yordu Son zamanlarda bir aralık yev- k k 1 h ket'- ı...-~ ·· • • bunu ta ı ıve tet ka luzum gorınuyo- rüp gidivermişti. F.aknt Damad Mah • · GU 1 •• k Cc . ım anı are ıcr UOi' gostel".mıştı. A k d 1. k' .. ıs 
miye de verilmişti. Saidin tctvikile n U martest B h"d' l Abd .. 11, ·a· a '- ruz. nca şunu arze e ım ı; o gun- mud paşa, mütehassir olduğu dün -

u a ıse er, u .amı ı aPa e~ d .. b Abd'"lh 'd .. 
yevmiyelerden de müşterek para bi- O 1 rından {*) sash düşüncelere sevketmişti. Ve bu .edin.~~ı (akren u ~)mıl • .terdcuml e ~t- ya saadetine ebediyyen gözlerini ka .. 
riktirilmişti d'" •· cel · · d d h-k- · tır gı anunu esnsı erı er emış, parken og"'lu (Prens Sabahaddin bey) ·· Mı"_., ki • uşun er ınetıcesın e e, u umetın d d "h' 

Günler böyle geçip giderken bir sa- "' ezginli erı l artık c.:~bd t) (icl • lah ) toplamış.. o asın a mu ım evrakını Jön Türkler arasında mühim bir mevki 
ıLDu a ve areı ınas at h f ..... · d 1 ba kil' l · · 

bah fabrikalar müdürü Nuri ustayı ra- Hastam anlatıyor. · ·--·•= il ·a ed'I · - . ka ı zettıgı cevız o a ıt emşıtı. ı'hraz eylemişti. .. ~ sıy~ e ı are ı emıyecegıne - * 
gırttırdı. - Midemde daimi bir açlık ve ezgin· naat getirmişti. Ahmet Riza bey; - Damnd Mahmud 

Usta müdürün odilsına girdiği vakit lik var. Ne kadar yesem aoymuyo - Bunun üzerine Abdülhamid derhal Bu jön Türkün jumalının, bir keli- paşanın vefatile _ kendisini büyi.ik bir 
Ali ustayı orda, .ayak ayak üstüne at • rwn. ha ekete geçmiş. Avrupa ıh "k A et1 mesi bile yalan değildi ... Abdiillıamid rakipten kurtulmuş addederken; prens 
mış, koltuğa gömülmiiş buldu. 1 - Umumi bir kesiklik. . : (Kan • A) ı .. u lbeum . e- hükumetinin istibdat ve sey~iatından Sabahaddin bey ona dohn korkt:nç bir 

ı _ Ayaklarımda da aermamuzlı'k. rmın unu esası ıenm ce tmış; 'k" t d k A ıc· • S b Müdür: b 1 •. . . . M k d fi aye e ere vrupaya urar ctmış o- rakip kesilmişti. Çünkü; prens a a· 
A~· b . l k -AL . • 3 _ &§ağrılarından, geceleri daha un arı tercume ettırmı'b. . a sa ı; lan (hu··rrı"yetperver) lerin aynı' gaye k d' . L '! 

- u ey. senın e onu9uuu. istı- L 1an L ___ h kuk ve • t • 1. haddin bey en ısıne muayyen 011 

ded. fazla. un DilLI 
11 Slyase nca ıne ue "''"'"'' maksat etrafında toplanarak · k b b Yor ı d ek. b 1 ... "-'.J ,.~ meslek tayin etmış; gere ~ a asına 

• . · • • • . 4 _ Arasını da bulanh ve kusron an gözden geçirtm . un.ardan fikir ah- Anavatanı kasıp kavuran '7:ıılı'm ve 
N t k A ! t At h l ~ hu" rmetkar olan ve gerek şahsına pe -urı us a es ı ıı us aya, yenı 1 muztaribim. ınarak memleketin a İne münasip bir .. . . . • 

beve bakıyordu. Şişmanlamıstı. Sarı 5 _ Belirı:ı ve midemde ağrı e_ksik ol· '- A · · k k mustebıt bır ıdareye karşı hep bırden restiskar olanları toplayanık; o da Ah· 
J • ~an unu .esaııı tanzırn et.tırme .. o a- iL.. 1 · lA l' k L ' b 'b. b · 

bıyıklarını Alman zabitleri gibi kırp - muyor. · · de ,. k'' nucum etme erı azım ge ır en, un - met Riza ey gı ı; siyasi ir partı teş· 
11unu .esaıuy:ı :.mer ıyet mev ııne I ib"lAk' ht l"f t'l . ı · (A k ) tırmış. Üstünde ağır, lnciverd bir el - Muayene ediyorum. vaz'e lemek.ô ar ı a ıs mu e ı par ·1 ere n\ rı mıf• kil eylemiştı. r ası var 

bise var. Nuri ustayı güler yüzle Jwr- ı _ ~1idc tcnbeldir. y .. lar; birbirlerine karşı şiddetle muhale- ............................................................ . 

~ıladı ve oturduğu yerden: z - Fazla namtz ihaz:atı wardır. Fakat bu Stmda; Pariste bulunan - iete başlamşılardı. TA VI 
N · .... ded' ı ~- l 3 - Kan mua.Ycnesinde <+ + +) "Ve Abdülhamia'den a1dığı dolgunca (Avrupaya firar) modası revaç bu-

- urı u.o~a, ı. 1JaZlm ge en ma- 1 ş· d" . k · • · · ·· ·· 
k t ·ı .... t" E · ·bile _,ı.._.... va!!Bermao müsbet görü üyor. ım ıye maas mukabi1ınde endısıne sık sık lup ta, vatan harıcmde (Jon Turkler) ama ı e goru.ş um. mrmı ~~- __ ,_·:_ .senede.nheri} fiı · ı.e4 • 
t S · alıyorum hdar (~ · · cngı A· jurnallar yollıyan - bir (Jön Türk) den, namı altında bir zümre türer türemez; 
ım, enı yanıma ,. • • • •• mftr_.. bu hastama e·--'aA ( 1 "'hi h' • 1 lm' • ın - J ib' (f' A k 

N · t ed'ı ı·:ıı·ç L ·! vıanı gor •• -.,'-&• .... cı ıo- mu m ır Jurna ge ıstı ... uu ıur - Paris, enev, Mısır gı ı ıran mer e-
urı us a cevap verm . -ı ou ~ d ~ ) d ki a evvel o- . • .. . • • ·· 

nla t Al. ta y"zu"ne tu 0 ··~m en -yeme er en nalda; Parıstekı {hurrıyetperver) le .. zi) olan yerler, birer miıcadele ve mu-
a mamış ı. ı us nın U - nnr damla almuıru söylüyorum. . 
haf tuhaf baktL Ötekisi izahat vermek Bir iki hafta 50m.a .da höhıilderini '8· rin ahval. ıv~ vazıyetleri uzun uzadıya nakaşa sahnesi halini almıştı. 
lüzumunu hissetmişti: tasvir edildikten onra; lstanbul ve ba•ika verlerden yalnız lııtınnak iiz.e.re lbel ağrılarına 1'!a çok iyi • J 

gc1en (urafnüpn) c devam ediyor. {Şevketmeap!.. Bu adamlar kılhv.eler- bir tek ma'ksatla - yani zulüm ve sey-
Midedeki bu tcnbdlik bir buçuk ayda de, gazinolarda bile birbirlerinin boğaz. yiatı, tahnmmül edilemez dereceye 
zail oluyor. f.:ıgin'U\ kalmıyor. Husu- )arma ..anhy ar. Sandalyelerle birbir· gelen Abdülhamid devrinin istibdadı
si teda-mini de yapıyorum. Hasta :mi- ]erinin merlerine hücum eöiyoifar. Ya- n1 yıkmak.. ve millete meşrutiyet ida
de sancılardan da büsbütün kurtu • hancı 'bir ~emle'kette bile, itmndal Çl· retıini kazandırmak maksadile • firar e-
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- Askerlikte sorgu sual olmaz a .
ma, ben yine sana anlatayım .. Evkaf 
nezareti ( ...••. ) ya tramvay hattı dö
~üyor. Bu işi bize havale etti. Bazı ta
mirat ve torna işleri için namuslu ve i~
ten anlar bir adama ihtiyacım var. Sen 
aklıma geldin. Tayınını Iilfin yine ala
caksın. fazladan biraz da yevmiye de 
vereceğim sana .. anlaşıJdı mı} 

luyor. kanyorlar. denler; gittikleri yerlerde derhal o bü-
( *) Bu rıotlan ltesip saklayınız, ya· .Eğ kanunu ee.asi ilin edilir de, yük Ye necib maksadı unutuyorlar: 
but bir nlbüme yap11hnp kolle'ksiyon bunlar btanbula avdet .ederlerse; hiç derhal birbirlerinin ~ahsiyatı ile uğ -
.)apınız. Sıbıb unwımızda l>u notlar .şüphesiz ki bu kavgalar, bu nizalar ra~maya başlıyorlardı. 
bir doktor eibi imdadmım yetitebilir. ve ba etler artacak .. belki de Bu uğra~maların, muhtelif sebeple-

1 

Ö~le ]kindi Alcşnuı Yatsı 
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Bir kağıt uzattı: 
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[ Hiklige 1 Japon Tekeleri 
Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI Yazan: Kikou Yamala Çeviren: Nurullah Ataç 

Yazan : Kadlrcan Kafh 
Son Posta'nın tarihi tsfrikası Numara : 20 

Mansur çıkıştı: İlyasm ayakları ağır zincirlerden I - Yakışıklı olmak ne iyi şey •.. Ye-
- Ne yapıyorsun~ kurtulmuştu • min ederim ki sultanın kızı llyasa vu-

,Cardiyan onu dinlemiyordu. Kendisini pek hafif buluyordu. ruldu. 
Kendilerine yaklaşan yüzbaşı Gar- Adeta havalanıp uçacaktı. - Nereden anladın ~ 

Geçen hafta, bir 
Japon gazetecisile Pa
ri-s lokantalarından bi-
rine gitmiştik; ona, 
Avrupanın en iyi ve 
her çeşit yemekleri
nin bulunduğu bu şe
hirde rehberlik etmek siyayı gördü ve kırbacı daha hızlı ola- Fakat ona imrenerek bakan zavaliı - Bakışlarından ... 

rak bu sefer llyasın sırtında şaklattı: arkadaşlarına baktı. Sonra Mansura - llyasın başına devlet ku~ıu kondu istiyordum, içi teke 
- Gevezelik yeter... Çekil ora ~ döndü ve dile işaret etti : desene ... Belki de bizi unutur artık... dolu bir tabak göster-

dan... -Bunları da kurtarsak!... - Fakat llyasın hiç aldırdığı yok ... dim. Maydanozun ye-
~ Onun İspanyollar hakkında atıp tut- Mansur bunun imkansızlığını anla· Hatta zannedersem farkında hile değil. filliği ile hayvanların 
tuğunu da anlamış olmalı ki gardiya· tan bir jest yaptı ve: Hem o yiğit delikanlıdır. Bizi unut _ mercan rengi biribiri-

k S d 1 1 h h J ne o kadar uymuştu nın kızgınlığı hemen göze çarpaca - ırası eği ... O da o url... maz ve er a de kurtarmaya çalışa -
k d d Ded. kt ki bunun, arkadaşı-a ar ı. ı. ca ır. 

* * * K"" ··k k rnın san'atkur ruhuna Fakat genç kız bir anda genç bir dişi uçu ervan hazan bir yamaçtan, 
:geyik gibi ileri atıldı. Bir çekişte gar - ( hazan bir dere yolundan, hazan da bir pek hoş geleceğinden 
d b. k l ~ d'b emindim. iyanın elinden kırbacı kaptı ve ıraz · - 12 - aya ıgın ı inden geçen yolda ilerli- . . . 
Önce onu Türk esirlerinin sırtında şak· yordu. - Hele şundan hır tadın. dedım, Tok-ı mış. Onları bahçesi~den geçen. çay~. bı 
·ı Ba·"· sek· b 1 ı k d .. yoda bulamazsınız. rakıvermiş, fakat hır daha peşıne duşme atan herifin suratına çarptı:,..-f8... ıne u yo cu u smısın a gozle- 0 ""'ru 1 h. d ·-'-- k 

G ·· . . Jl , •- r u ır e a uuunara : miıı 
- Terbiyesiz herif... örmuyor rını yastan ayırmıyor, kendisinden _ Yanılıyorsunuz! dedi Şimdi Japon- ·

8 
.. 
1 

k· 
il al h t.. l · · d k ' · en gu ere . musun, onunla konuımyorum. yasın tına emen bir at çeldi er. yırmı otuz a ım adar ileride ve Man- yada da teke bulunuyor. _ Demek ki, dedim komşusu Jiro · 

Gardiyan küfür savurdu. Kafile yola çıkarken orada kalan surun kumandasındaki müfrezenin ge· Ben, bilmediğim için utanmı§. hem de ,,ndan sonra, farkına varmadan, teke il 
Mansur onu göğsünden tutarak ge- Türk esirlerinin kalplerinde bir aevinç risinde tek başına giden bir kalkanlının bu habere hayret etmiştim. O anlattı: uğraşmağa ba§lamı§I 

riye attı. vardı. Hiç olmazsa aralarından biri ve kalın ve kabarık bazuları, genİf omuz- - Haberiniz yok mu} Tokyo civann- - Öyle olmuş! Onun tarlasını sulayan 
Garsiya yetişti: kurtulmağa en çok layık olan llyas, !arı, esmer bir kaya parçasını andıran da bir çiftçi, bir zamanlar fakir olan bir çay da ressamın balıçesinden geçermi~. pi-
- Ne oluyor~ Ne oluyor~• zincirlerini atmış bulunuyordu. Hatta sırtı, dimdik başı ve atın karnını çe • çiftçi, şimdi gömgök zengin olmak ü~ere... rinçlerin boynu bükülmeğe ba~lamış. Jiro 
Diye bağırdı. onun diğer arkadaşlarını da düşüne - likten bir kıskaç gibi yakalamış olan ~nu öteden b~ri tan~:anlar h_ep .çelu.ng_en mahsulü düzeltmeğe çalışmış amma her 
Mansur ona anlattı. ceğini, onları kurtarmak için de bir çare kuvvetli bacakları onda gittikçe artan bır adam oldugunu soylerlerdı; hıç hır ış.e tuttuğu demet elinde kalıvermiş. Bakmıft 
Gardiyan bağırdı: bulacağını ümit ediyorlardı. bir hayranlık yaratıyordu. O zamana başvurmazdı, zaten vurs

1 
a da becere

1
mezdid · hepsinin de dipleri kesik; zarar da yıldan 

B h kk zd t- [ S k. İl h 'k h d k d .. d .. v •• d 1 uGcçcn yıl komııu arı onun tar asın a yıla artıyor. Pirinç ve zenginlik tanrısı nt-- izim a ımı a atıp u uyor· e me yasın em çevı em e a ar gor ugu a am ar arasında hiç . . . h 
1 

d k. d ld v 

d · ı· b. h k 1 b' d·~· · b J • ] B ha pırmcın, er tara a ın en az 0 ugunu kinin Eaza:bından korka korka, ayakları tu u. Susacak mıydım? sevım ı ır are et e ata ın ıgını, gem· öy esme rast amamıstı. a sının o- f k . 1 M h 1 h .. ft b 1 ld 
. . . . . .. k . . v. ' ar etmış er. a su er ·,ara a o o u- içinde. tarlasını bekliyen Jiro bir gün, aya• 

Ne söyledigvini tekrarladı. lerını tutarken dımdık ve bır çol arsla- nu verme ıstedıgı şeyhler, Aeyhlerin mı halde onun tarlasında yer yer açıklar .:ı v h" 
T .. - ğının baş parmağını bir ıeyin ısıraıgını JI• 

Genç kız yüzbaşıya döndü ve biraz nı gibi heybetli durduğunu dikkatle oğulları, hatta son zamanlarda ortaya görülmüş. Civarda hastalık falan olmadığı setmi:. Manzarayı bir göz önüne gctirebl· 
bozuk olmakla beraber güzel bir İs • seyretmişti. çıkan Tunus sultanının oğlu hep kara için herkes, Jironun 'tarlasına büyü yapıl- lirsin:Zl Jiro hunu bir sülük ısırması olma• 
Panyolca ile şunları söyledi: , Yunus arkadaşı Eyübe sokularak kuru, yahut biçimsiz veya ihtiyar he- dığına kanaat getirmiş. dı~",llı anlamı§, hemen eğilmiş ve ayaklan• 

- Bu adam yalancıdır. Sizin hak - şunları fısıldıyordu: rHlerdi. (Arkası var) cıAma bakmışlar, Jiro pirinç tarlasının nın arasında kara kabuklu bir hayvan gör• 
kınızda hiç bir fena şey söylemedi. _ çamuru ile uğraşıyor, ırmağı, kanalları a• müş. Bunu önce, denize yakın yollarda a• 
Söylese bile bundan ne çıkar? Ayakla- ' raştırıp duruyor. Gelişmiş mahsulü demet rıı sıra görülen yengeçler nevinden bir teY, 

rı zincirli bir adamdan ne zarar gelir? 1 Emllk ve Eytam Bankası lllnları demet tutup hiddetle koparıyor, hasılı bir sanmış ... Eğilip yakalamış. Bir de ne ball-
0 benim hayatımı kurtardı ve ben de 

1 
tembelden beklenilmedik bir faaliyet gös- sın: Kara bir ıstakoz, o zamana kadar hfç 

onu kurtarıyorum. Bu heriflere söyle· K • 1 k A teriyonnuş. Akşam geç vakitlere kadar görmediği bir hayvan, o zamana kadar hiç 
yin de zincirlerini çıkarsınlar ... Yok- ıra } partıman komşuları onu gözetlemişler. Jiro, ağzında bir Japon köylüsünün pirinç tarlasında rast· 
sa sizi de onları da burada bulunanla· çubuğu, kısır tarlasında dikilip duruyor- lamadığı bir şey. 
rın hepsini de babama şikayet ederim Esaı No. aı MeTkii ve nev'i Depozito mu~. Bir korkuluk gibi ... Tarlasına koyma- «Hayvancağızı zararlıdan ziyade tuhaf 
\'e 0 zaman her halde size nisan ver .. - ğı ihmal ettiği korkuluğun vazifesini kendi bulup komşusu ressama götürmüş: <ıSiz 
ıniycccktir ' C. 14 Şi!lide Kağıthane caddesi Hnsad sokağında . görmek istiyormuş gibi... çok memleket gezmiştiniz, bunun ne oldu· 

· 12/1,12 No. lı Apartımanın 1 No. lı dairesi. 15 Lira «Fakat bu yıl öbür köylüler bnkmışler, i;'llnu belki bilirsinizh> demiş. Ressam gül-
Ağır topların götürülmesine bokan Jiro pirinci herkes gibi dikmiyor. Arkasına meden katılmış ve hu FranSJz ıstakozunu ··,.ı,.__ 1 d v C. 14 Ayni » 2 » » 15 » Yü~ı birinci topun yuvar an ıgı pamukludan ziynetsiz .kimonolar giyip neredeen bulduğunu sormuş. Sonra bir van 

Yerden henüz dönmüştü. Deli gibiy- C. 14 » » 3 » » l4 » ikide bir payitahtın yolunu tutmağa başla- kitler kendisinin bu hayvanlardan getirip 
di ve Garsiyadan yardım istiyecekti. Yukarıda tafıilib yazıli apartımanlar bir, yahut üç ıene müddetle mış. Halinde de bir neş"e varmış; her gidi- çaya sa1ıverdiğini, fakat bir daha onlarla 
Aklına bu askerler yardım ederse o kiralanmak Ü.Zere açık artbrmağa konulmuştur. İhale 24 Temmuz 1936 ~inde kolunda sımsıkı kapalı bir sepet gö- meşgul olmadığını anlatmış. 
k takl k k k türdüğünü de farketmişler. cıSenin tarlada üremişler, demiş. Baıi OCa topu saplandığı ba ı tan çı a- tarihine tesadüf eden Cuma günü ıaat ond~. yapılaca tır. .Talipler~ 
rabilecekti. uSöylemeğe hacet yok, arası çok geç- çok var mı~ Y enmcsi pek güzel olur, de· 

F k J J fUbemize &elmderi. ,(388) meden Jiro'nun ne işler gördüğü anlaşıl- miş. 
a at ]yasın etrafındaki top antıyı * * mış: Okadar tuhaf, beklenmedik bir şey «Köylü sorulanlara hürmetle cevap 

Ve onun zincirlerinin açılmak üzere ki bütün Tokyo hala gülmeden kmlıyorl vermiş; sonra bacaklarının nğnmasına bak· 

olduğunu görünce birdenbire köpür • Pazarlıkla Satılık Emla" k Meğer Jiro, Japon köylüsü, pirinç tarla- madan koşarak tarlasına, o hiç bekleme-
dü: ıında, biz.im hemşerilerin dediği ~ihi cıFran- diği karı aramağa gitmiş. 

- Ne yapıyorsunuz? sız ıstaltozuıı, yani teke bulmuş ... O zama- Ben, arkadaşımın Paris lokantalarında 
Ona anlattılar. Zabitin telaşı yatış· Esas No. sı Mevkii ve Nev'i Depozito na kadar bizim payitaht ahalisi bunun ne görüp pek beğenmediği tekeleri uzaktan 

tllamıştı: l 49 Kasımpaşada Eyyühüm Ahmet efendi mahalle- olduğunu bile bilmezlerdi. süzerek: 
- Fakat zinciri çözerseniz kaçar k d Arkadaşım iskemlesine. adeta atar _ Demek ki, dedim, köylü Jiro şimdi 

sinde Cami .so ağın a 41 No. lı evin J/4 "b" 1 d w •• d ku··çu-k hır" 
O D h' .,. gı 1 yas an 1 ve agzının ıçıo en tarlasında pı'rı'nç yerine teke yetiştin"OII ··· urur mu ıçr... his· .. .n 180 L' J 

B ·· h · d .--... ıra tiir okudu: Japon gazeteci gülerek: 
una şup e mı var ı. Kasımpaşada Eyyühüm Ahmet efendi mahalle- Tarlamdaki pirinr solrlu. 

Ge k zın go.'zlerı'nde bir korku se· 150 x - Herif para yapıyor! dedi. Tokyonun 
-.ı'ldı'. nç 

1 sı'nde Cami sokagıv nda 4.3 No. lı evin 3/4 Alnımın kara yazısı dedim. 
<- en büyük lokantalarına satıyor. Hepsinin 

11yasm kaçması ihtimalini 0 da iyi hissesi. 140 ,, Meğer onu Fransız ıstakozunun makas- listelerinde, Fransızca olarak, teke ele var ... 
lr.arşılamamıştı • 161 Beşiktaşta Cihannüma mahallesinde Bostan lan keamiJ... Ginza caddesinden bir geçin, camekanlar• 

l sokagıv nda !, 2, 3, 4, 1 J No. lı 24400 metre Ben sabı:sızlanm.ığa başladım: da, tıpkı buradakiler gibi kırmızı kırmızı 
Fakat bag·lanmasına da razı 0 amı- - Nasıl olur" dedı'm, oralarda tekenı·n k 1 ·· ·· · ·· A 1 b • 

bba B t 1952 ~ te cer gorursı.inuz. zamet i İr hallen ~acaktı. mura ı os an. 
d B t b " ne işi var~ var ... Jiro da, teke yetiştirmenin pirinçten 

- Kaçmaz ..• Kaçmı;:acagı hakkın- 185 Beylerbeyin e os ancı aşı mahallesinde Ab- - Bizim fıkau köylü Jironun komıula- çok karlı bir iş olduğunu söylüyor. 
da bana söz verecektir. dullahağa sokağında eski 54, yeni 66 No. lı nndan biri, va! tiyle Montparmısse"in iyi Sonra arkadaşım, merhametsizce ilih:e 

llyasa dönerek sordu : 1116 metre murabbaı arsa. 168 ,, lokantalarını rolaşmış bir ressammış. Pek etti: 
- Öyle değil mi? Söz veriyorsun 229 Lalelide Laleli caddesinde tramvay yolu sevdiği Parirten ayrılıp Japonyaya dön- - Çok sürmez, dedi, bir kaç yıl sonra, 

değil mi'? üzerinde eski J02, 104, 106 yeni 114, 116, ll8 mczden ev·ıel aklına esmiş, memlekette alfı Japon konservesi diye Fransaya d::ı ih-
Mansur başını yukarıdan aşağıya No. lı 436 metre murabbaı arsa. 1047 ,, belki üret.rim diye bir kaç canlı teke al- raç ederiz! 

8allıyor ve: 621 Edimekapı Hacı Muhiddin mahallesinde Yusuf 
- Kabul et!... ' ağa sokağında eski 7, 9, J f, 13, 15, yeni 1, 
Demek istiyordu. 3 No. b 1016 metre murabbaı arsa. 
Doğrusu bu vaziyet llyasın hiç ho- 638 Kandillide Y eniköy caddesinde eski 3, yeni 

~una gitmiş değildi. O, buralardan ka- 5-7 No. lı 1 hektar 3132 metre murabbaı bir 
" 

Çlp oitmek ümidile zincirlerin çözül • k 400 
~ kısım enkazı havi kona arsasile dağ mahalli. 

tllesini pek iyi karşılamıştı. Fakat şim· " 
di sözle bağlanmış olacaktı. Bu genç 
kıza verdiği sözden caymasını hiç ka· 
bu) edemiyordu. Hatta ona karşı ve
receği söz onu belki bu zincirlerden da
ha çok buraya bağlardı. 

Bunun için: I 

' -Hayır... istemiyorum. 
Diyeceği halde: 
- Kaçmıyacağım. Söz veriyorum. 
Dedi. 
lspanyol zabiti: 
- Bunun sözüne inanılamaz! 
Diyemiyordu. Çi.inkü Tiirklerin na· 

tnuslu ve doğru insanlara verdikleri 
"nılerden hiç bir ;r.aman caymadıkları 
bir çok defalar görülmüştü. 

Mevkileri yukarıda yazılı emlak bedelleri peşin 
ödenmek üzere pazarlıkla satılaca1dır. Geri bırakılan 

veya taksitle 
taksitler için 

faiz ve komisyon alınmaz. 
isteklilerin 29 Temmuz 1936 tarihin,e tesadüf 

saat onda şubemize gelmeleri. 

eden Çarşanba günü 

[393J 
-------------------~------------------~------------___,,.. , Büyük bir f ~brikada çalışmak üzere 

. 

MAKiNA ve ELEKTRiK MüHENDiSLERINE 
ve Türk ve ecnebi mütabassıslar yanında çalışacak stajyerlere 

ihtiyaç vardır. Yüksek mühendis mektebi, Teknikum, İstanbul 
Sanayi mektebi mezunlan arasından talip o!anlar kısa tercümei
hallerine bağlı bir fotoğraflan ile şartlarını lstanbul posta kutusu 

(84) adresine bildirsinler. 

Türk Hava kurumu -· 
BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4. ncU Ke,ıde 11 Ağustos 938 dadır. 

Büyük ikramiye: 3 5 • Q Q Q Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, I0.00() liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

l~ _____ ı_•_t•_n_b_u_ı __ B_•_•_•_d_ı_v_•_ı_ı __ ıı_a_~_ı_~r_• ______ I 
Muayeneye gelmemiş otomobiller hakkında muayene edilmiş levalm • 

nı taşımıyan gerek huıuıi gerekse taksi otomobillerinin aeyrüse~eri yaHk 
edilmİftİr. Bunlann muayeneleri perşembe günü öğleden sonffi ve cumar
tesi günü öğleden evvel Ayasofya meydanında ve alelusul 6 ncı ı::ubeden 
bir ceza zaptı yapmak suretiyle yapılabileceği ilan olunur. «B.n «41 O 'ı. 
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Cemil, o gece eve geldiği 

SON POSTA 

Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

Temmm 11 

CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romanı: 15 

sabahkinden daha 
vakit, 

neş'eli idi 
- Dostum r .. Sen, ne söylüyor - .- Aman, çabuk söyle .• bulabilmit 1 mafih. baş ağriıinin o liadar ehemml .. 

1 - Evet .. bundan baş.ka yapaglk !ıiçl Gülter, derhal mutfağa girmiş .. Ce- sun) .. Benim hayatım, koca bir ma .. mı).. yeti yok. Şimdi asıl dütünülecek d ,. 
~ir f~Y kalmadı. . r · - mil, soyunup ta geceliğini hazırlayın· saldan ibarettir... Babam, efendisi - Ne gezer. Eğer bulabilseydi, göz- het, mide ağrısı ••• 

Dıye mırıldandı. , ( caya kadar bir kaç türlü meze hazırla- Baron Viladmirin felaketinden sonra, lerini kaybetmiyecekti. - Mide ağnsı mı) •• Demek ki. mf .. * ...._ ' yıvermitti • bizi bir arabaya bindirmiş; kendisi de - E, bu çocuk ile babanın gözleri dende de hastalık var, ha .•• Hiç me ,. 
Cülter, aşağıdan seslen<li:· Cemil, çardağın altındaki masaya 0 • o ateşin içinde yanıp kavrulmamak arasında ne münasebet var).. rak etme. Şimdi, ona da il&ç v•hhn. 
-Küçük beyi .. Kahvaltiniz, lia • turmuf: içmeye başlamıştı. için, memleket memleket gezmiştir. - Hah .. işte zaten bu kadar uzun - Yerirsin amma, doıtum.. benim 

zır... Gülter, mütemadiyen mutfağa gidip Sarayovada bulunduğu zaman, Türk lakırdının sonu, oraya gelecek .•• De- mide ağrısi, öyle kuru kuru hapla, toz• 
Cemil, elindeki kalemi birakti. Yaz- geliyor; getirdiği yemekleri masaya di- paşalarının hizmetine girmiştir. işte o dim ya; çok dindar ve sadık bir aCiam. la, kekremsi su ile geçecek hutaLk de

\.lığı satırlara bir daha baktı. İstanbula ziyordu .•• Bazan aralarında, tek tük zaman bana paşalar tarafından Ga- Dünyada, yegane gayesi, AJlah huzu- ğil. .• Midemin ağrısını tealdn için; ev• 
geldi geleli, ilk defa olarak gözlerinde konuşmalar da oluyordu. vuroviç ismi verilmiştir • runda efendisine verdiği sözü tut • vela iş, sonra da ekmek 1Azım. 
bir neş·e parladı. Gülter, birdenbire durmuştu. Şöy- - Haaa .. şimdi anladım. Jürkler, mak ... Halbuki; Baronun oğlunu ele Patron Papaviç; parmaAuım aca f .. 

Tıpkı, eski hafiflik ve çevikliğile mer le garip bir sual sormuştu: bize gavur derler. geçirmek ve bu hazineyi teslim etmek le kulağını katımaya, ve dOfilne dii • 
CJivenlerden inmeye başladı. -Aman, küçük bey .. bugün bu • - Canları ne isterse, onu Ctesin • mümkün olamıyor. Babam, bunun için şüne mırıldanmaya baflaC:lı: 

- Cülterf.. . ,_. . ~ı rada tuhaf bir şey oldu ... Ben, misafir ler .. şimdi biz gelelim, asıl hikayemi • vicdan ıztırabı çekiyor; '\'e bu ıztıra~ - iş .. iş .. iş ... Yakıl. bir çok iflet 
- Efendim?.. odasını süpürüyordum. Kulağıma 80• ze .. Babam, çok dindar bir hıristiyan - la da, gece gündüz göz yaşı döküyor. var. Taş ocaklarından üç g(lndGr ame-

, - Kız, artık bu küçük bey, cfe"me- kakta bir konuşma geldi. Konuşulan dır. Gözlerinin görmemesine sebep de, Tabiidir ki; böylece mütemadiyen ağ- le istiyorlar. Dün de geldiler, lld ku. 
yi birak. Birisi işitirse, vallahi alay e - sözler, nazarı dikkatimi celbetti. Çok bu dindarlıktır.. lam~tan, artık gözleri .gö~m~yo~', y~cu aradılar. Beşiktaf tarafmC1a ~ 
Cler. iyi anlıyamadım amma, bu adamlar ga- - Demek ki, çok kiliseye gider. lh- Gavur Mehmet: derın Clerın ıçınl hır mahalleye kaldırım yapleatkınıf. 

-A, vallahi bırakmam küçük bey ... liba ıizin geldiğiniz vapurla Hicazdan timal ki günlük dumanlau, gözlerine çektikten sonra, sükut etmifti. Papa - Hem usta, hem irgat laztmmİf ••• A ,. 
Hem onu bırakayım da, ne diyeyim> .. gelmişler.. koleradan bahsediyorlar .. dokunmuştur. viç de gözlerini bir noktaya dikmiş, bir ma; senin gibi bir adami bayle lflere 

- Canım, ne dersen; de ... Ağa .. e- vapurda bir çok adam öldüğünü söy _ - H.ayır, d~stum .. hayir ... Bunun kaç. da~i~a devam eden bir düşünce gönderemem. Sana f8yle; kapinh)i, 
lendi .. bey .. hatta, canın isterse şöyle- lüyorlardı. Hakikaten öyle mi?.. başka hır sebebı vardır. geçırmıştı. . yasakçılık (1), kavaslık afbi bir PY. 
ce .. yahuuuuul.. deyiver. _ Aman, Cütler.. 0 faslı kapa... - Anladım .. daima büyük mumla- Ve sonra, tekrar şışeye sarılıp bar- olmalı değil mi).. _ 
: Cülter, dikkatle Cemilin yüzüne Hakikaten, elli altmısa yakın adam öl- rın önünde durur. Bu da gözlerine do- dakları şarapla doldurarak, boiuk pir - Dostum!.. Vallahi, zekana hay• 
l;>aktı... Onda, bu neş' eli hali görür müş. Ben, çok zama~ımı kamarada ge- kunur. , sesle: ran oldum. İnsani dışından bt_kıp ta na• 
görmez, kalbinde birdenbire bir sevinç çirdiğim için, görmedim. Yalnız bir - Hayır .. 0 da değil. f - lçl... sıl tanıyorsan; bir iki çift 1akudı ko ,. 
kaynadı. Halbuki, dünkü getirdiği ha- gün güvertede iken, Hicazdan dönen - Ya?.. ../ D:mi!ti. . . _ _ • nuşunca, içini de öylece anliyonun ... 
her üzerine, bugün Cemilin her gün - genç bir kadının ölüsünü denize atar- - Efendim .. babam, Baron Vlad - Dukkana gırıp çikanlar, alış verıŞ e- Tevekkeli Dalmaçyadan kayip biner• 
kÜnden daha müteessir görüneceğini larken gördüm. O kadar müteessir ol- mire hususi oda uşağı olduğu zaman denler, devam etmekte idi. Fakat: Ca- ken; İstanbul toprağına ayak basar 
!anmıştı. dum ki... onun 0 kadar emniyetini celbetmiş ki; vur Mehmedin sözleri, patron Papa • basmaz, doğruca Papaviçe bq '9111, ô 
· Cülter, bu memnuniyetini gizleye • (Arkası var) artık Vladmir, ona danışmadan bir viçi o kadar alakadar etmişti ki; bi.itün seni aç ve işsiz bırakmaz; Cliye. bana 
inedi: 1 -~ bardak su bile içmeyecek bir hale gel- dükkan işlerinden tamamile alakasını sıkı sıkı tembih etmemişler ••• Şlm(li, 

- Galiba, bu gece rahat bir uyku D • J J miş. kesmişti. onlara dua ediyorum. Arhk kendimi 
uyudunuz. Neş' eniz biraz yerine gel - e ll l Z Y 0 af l - Bilirim. Kibarlarin adetidir. Bir . Şimdi, üçüne~. bar?ak prabi da iç - de sana teslim eyliyorum. l,ıe.. ball •• 
ıniş. 1 Ş L E T M E S 1 adama emniyet ettiler mi. artık ona tıkten sonr~ ; ~ozlerınl dalgın dalgın halimi görüyorsun. Ne ite llyıbam, 6 
· Dedi. Acenteleri: Karaköy Köprübaıı dört elle sarılırlar. etrafta gezdırmış: işe koy. Hatta istersen gözlerimi bal-
. Cemil, kalbinde kayniyan bir se • Tel 423S2 • Sirkeci Mühürdarzade - Hele, babam gibi sadık ve vefa- - Demek ki, koca bir hazine.. o la, bostanlarin birinde, b"yglr yertne 
~inçle cevap verdi : Han Tel. 22740 kar olursa. taşın altında yatıyor. Ve, Baron Vlad- dolaba koş. 

- Çok iyi keşfettin Cülter .. hakika- • - Şüphesiz. -.,.,. mirin oğlu da bulunamıyor; öyle mi?.. Bu sözler, Papaviçin gururuna 01' • 
fen bugi.in neş'em yerinde. Trabzon Postaları - işte babam, Baronun bu emniye- - Buna, üçüncü bir \ley daha il~~e şamıştı. Kaşlarını çatıp koltuklaıini b-
f - Oh .. oh!.. Aman, Allah versin. tini kazandıktan sonra, bir gün babamı et, dostum. O da, zavallı b.a~mın goz- bartarak: 
r _ Amma sebebini sormuyorsun).. Pazar 12 de, Salı, Per· kolundan tutarak çek . I . l leri bu uğurda kör olup gıdıyor. '(Arka11 nr)' ( 

•embe ıs de mış .. ge senın e E t d b E .. 1 
- Sebebini söyler misiniz).. 3 şöylece bir gezelim, demis. Kendisini - ve .. 0 a, ~a ~8~·· • ~?Ye 
- Bugünkü neş·eme sebep .. artık lzmlr sür'at postası yanına alarak şatonun mahzenlerinden bakalım .. başının agrısı evam e ıY.Or ' . (1) o tarihte zengin~~ ..-..de 

karar verdim. Evleniyorum. d b' · · d' · O d d "' b' .. mu}.. Jıden ve muhalubk vazifesini • edm 
Cumarteıi ıs e t ırıneke ın ırmış. ra a uz ır taş gos- - Biraz hafifledi. Bu Cla, her halde Hırvat ve Karadailılan, (~) d .... 

: Allah, aşkınıza L aı erer : · 
1 _ Yaaaaa... •?:'l<'T"' Mersin postaları _ Petril.. Şu taşı görüyor musun. şarabın nefasetinden olacak... Maa - lerdi • 

~ - Kiminle>.. Bari o da vefasiz bir Salı, Perıembe ıo da Ecdadımdan bana intikal eden hazine-
fCY olmasın?... kalkarlar. ninen mühim kısmı buranın altındndır. ( 

- Hayır Gülter .. o benim, eski ve Dlğ t 1 Şayet bana birdenbire bir hal olursa .. !--------------
BULMACA BAD'fO 

sadık bir sevgilimdir. Bana, hiç bir za- er pos 8 ar ve henüz bir yaşında bulunan oğlum Bu Akşamki Program 
f 1 k · · k Bartın - Cumartesi, çar • d h h · b' b bl man ve asız ı etmemıştır .. ve etme a, er angı ır se e e benim mira-

ihtimali de, imkan haricindedir. Onun tamba ıs de sımdan mahrum kalırsa .. oğlum büyü-
kollarının arasında yaşadığım zaman, lzmit - Pazar, salı, per- dükten sonra, onu bu gizli hazineden 
kendimi dünyanın en bahtiyarı adde- ıembe, cuma haberdar et. 
Cierim. 9,30 da D · emış ... 

Gülter, kızardı . Önüne bakti. Mudanya - Cumarteıi ı4 de Patron Papaviç, bardaklari bir daha 
1 

- A, vallahi meraktan çatlıyaca - diğer günler doldurdu. Gavur Mehmedin omuzuna 
ğım, küçük bey .. kim bu sevgiliniz).. 8,30 da. hafifçe bir darbe vurdu. Parmağının 

Cemil, yumruğunu masaya dayadı. Bandırma ;.: Pazartesi, ıalı, ucu ile şarap bardağını gösterdi : 
Kısa bir kahkaha attı. Kalbinden co • çar§amba, per· - iç bakalım, şunu da.. sen, çok 
fan bir sesle: fembe, cumar- hoş bir adama benziyorsun. 

- Kışla;Gülter .. kışla... tesi 20 de Dedi. 

ISTANBUL 
18: Dans musikisi (plak), 19: Haber • 

ler, 19, 1 S: Muhtelif plaklar, 19,30: Ço • 
cuk saati: Hikayeler, 20: Muhtelif sololar 
(plak), 20,30: Stüdyo orkestraları, 21.30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadiı ıervisi verile • 
cektir. 

VARŞOVA 

20: Hafif musiki. 21, 15: Uzaktaki Yurd
da~lara mahsus neşriyat. 22: Piyano • şar
kı. 22.30: Mizah. 23,15: Salon kenteti. Soldan sağa: 

Diye bağırdı... Cülter, birdenbire 
bir şey anlıyamadı: 

Karabiıa - Sah, cuma 19 da Gavur Mehmet bardaği dikti. Bir 24: Dans plakları. 1 - Yemeğe tad verir, maapl atetl 
yaparız. 2 - Battal. fotoira&a brdetl. 
3 - Yok değil, ilim. burun tara&. 4 -
Valde, bir çiçek. 5 - Kmmda taılal bir 
kale. 6 - Çevik. hayvanlana plak.ha • 

- Kışla mı L A; vallahi anlıyama
Öım, küçük bey. 

lmroz - Pazar ıs de 
Ayvalık - Salı 19 da, cuma 

ı1 de 
Trabzon ve Mersin postaları· 
na kalkıt pnleri yük alınmaz. 

( 4103) 

• - Anlamıyacak ne var kızim ... 
~rtık, bir kadınla ev!enmekten vazge
çiyorum. Hayatımı, kışlaya bağlıyo • 
ı·um ... Şimdi, yukarıda bir istida yaz
<lım hazırladım. Bugün İstanbula ine- '-•••••••••••••~il' 
ceğim. Harbiye Nezaretine gideceğim. lstanbul ve Ankarada 
Beni tekrar üçüncü orduya, eski kıt'a
ma göndermeleri için müracaat edece
ğim .. . Hadi bakalım .. yavaş yavaş pı
lıyı pırtıyı topla. Belki; haftaya, on 
güne kadar artık ben de kışlanın bir 
odasına çekilirim. Ooh !.. Gel keyfim, 1 
gel. . . Sabah talim, akşam talim ... He
le on beş yirmi günde bir takibe de çı
karsam, yok muL Kekafüi ... 

* 
-. 

Takip edilecek kazanç, ve
raset ve evkaf vergileri ve 
işleri, ferağ ve intikal mua
meleleri, ve her türlü alacak· 
tarla bonoların tahsili için 
müracaat ediniz : 

Manak Vıramşabab 
İstanbul Bahçekapıda eski Relı
vancılur sokağında Şirin ha
nında 3 Uncu katta No. ıo 

Cemil ; o gece eve sabahkinden da- HergUn 12 den 14 e kadar 
ha neş'eli gelmişti. Cebinde de, bir şi-., ___________ _, 

~e rakı getirmişti. ... Operatör • Orolog 
Daha kapıdan içeri girer girmez: D 'il il h d Al • 
- Müjde, Gülterl.. İstidayı verdim. r. ıv1.e me l 

idrar yolları fyi bir vaad da aldım. Şerefe bu akşam 
bir rakı içeceğim. Bana, şöyle çabucak 
bir şeyler hazırla hnstaiıklnrı mütehassısı. Köprübaşı 

Dedi. Eminönü ban Tel: 2191a 

hamlede içti. Dudaklarım şapırdata _ PRAG 
rak: • 20,45: Musiki gezintileri. 21,55: Ope· 

- Güzel şa~p .. tıpkı Lizim L~ç'. 
ın misket şaraplarını andırıyor ... 

Dedikten sonra, sözüne devam et -
ti: 

- Ne ise.. gelelim, hikayemize ... 
Aradan çok zaman geçmeden, Baron 
Vladmirin başına bir çok felaketler gel
miş .. günün birinde karısı ile küçük oğ
lu ortadan kaybolmuştu. Kendisi de 
esrarengiz bir ölümle gürleyip git -
miş ... 

- Şimdi hatırlıyorum... Bu hika
yeyi, vak tile ben de işitmiştim. Fakat; 
doğrusu bu hazineye dair, hiç bir şey 
duymamıştım. 

- Nasıl duyacaksın L Çünkü ha -
bam bu sırrı, yalnız biz~m kilisenin pa
pazı ile benden başka kimseye söy -
lememiş ki ... 

- Sonra? .. ·-- ' 

retlerden parçalar. 23,15: PWt. 23,30: 
Bando mızıka. 

BOKREŞ nesi. 7 - Rabıt edah, elektrikt.a eYYel 
18: Orkestra. 19, 15: Orkeetranın deva• kullandığımız. 8 - Dört tara& • • ~·

mı. 20,20: Plak (Şopen muıikiai). 21.15: rili kara, şarkta gölile methur bir ,.lan • 
Danı musikisi. 22,45: Eğlenceli musiki. miz. 9 - Su, ata binen. 10 - Celecek. 

MOSKOVA kuşanma. 
17,30: Operetle~en parçalar. 18.30: Yukandan &f&iıya: 

Hafif muıiki. 19: Şarkılar. 20: Muhtelif. 1 - Döşemenin yukarmndakl. lwaçe-
BUDAPEŞTE .rin eşi. 2 - Utanmaktan emri buar. s• • 

19,30: Salon orkestraaı, 20.30: Konfe- lirler. 3 - Tarım. 4 - Kapılana letün .. 
rans, 21: Emmerich Kalman'ın «Graefin ,de vardır. 5 - Yakınlık. 6 - Kama ben
Mııritzaıı operetini nakil. 23,50: Çigan mu- .zeri hayvan, bir renk. 7 - Kumların çı-
sikisi, 24,30: Dans. kardığı ses, su, nida. 8 - Metot. ~abudi 

VİYANA kilisesi. 9 - Dilemek, dair. 1 O - Babn· 
21, 1 O: Viktor Hruby' nin radyo popu· Dünkü Bulmacanın Halli: 

risi. 23: Haberler. 23, 10: Kuartet musi • Soldan ıağa: 
kisi. 24,25: Dans. 1 - Bütçe, emek. 2 - Öz. qda. 3 -

ISTANBUL Rütbe, alım. 4 - Em, alem. fL S - Et. 
19 Temmuz Pazar ,da. 6 - Ele, ek. 7 - Prim. kazan. 8 -

12,30: Muhtelif plaklar ve Halk musi- Akmak, Ledi. 9 - Re, rize, Af. 10 -
kisi, 18: Tepebaşı bahçesinden nakil. Si- Anne, imam. 
gan or!:estrası: Mayistro Urzieano, 20 : Yukarıdan qağıya: 

- Sonra, dostum .. Baron Vladmi- Halk musikisi (plak), 20,30: Stüdyo or- 1 - Börek, para. 2 - Üzüm. erken• 
rin bu felakr.ti üzerine, babam da La- kestraları, 21, 30: Son haberler. 3 - llim. 4 - Caba, emare. 5 - [tele. 
paç'ı terketmiş .. bir müddet, serseri Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ki. 6 - Eşek, zil. 7 - FJem. kalenı• 
gibi gezmiş. Ve artık işitti gücünü Ba- gazetelere mahsus havadia aervisi verile • 8 - Mal, ze. 9 - İfa, adam. 10 - K• .. 
ronun çocuğunu bulmaya hasretmiş. J cektir. ma, iniı. 



/ 18 Temm~z 

TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 

Müfettiş namzetliği ve 
Şef namzetliği 

müsabaka imtihanı 
T0RK1YE zlRAAT BANKASINDAN: 

1 - Bankamıza müsabaka ile v C"P müsabakada gösterilecek mu
vaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef 
namzedi alınacakhr. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler "Mülkiye,, 
veya Yüksek Ticaret ve İktısat Okulasından veyahut Hukuk Fakül
tesinden veya bunlann yabancı memlekeUerdeki beMerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paralan verilerek 
Ankaray'a getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

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

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik im
tihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankara'da Umum Müdürlük serviSlerinde çalış
brılacak olan şef namzetleri ise bir senclik stajdan sonra ehliyet 
imtihanına girecek ve kazanılırsa terfi edileceklerdir. 

5 - imtihan program.ile sair şartlan gösteren matbualar Ankara, 
latanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27n1936 
Pazartesi günü akşamına kadar "Ankara Ziraat Bankası Teftiş 
Heyeti Müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. "3967,, 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden =_I 
1 - inhisarlar idaresinin Siirt mıntakasında Melefan tuzlasında 

yaphracağı 7460 lira 73 kuruş bedelli bir idare binasiyle bir anbar 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Proje, prbıame ·ve saire 37 kuruş mukabilinde inhisarlar 
merkez tuz fen pbesiııdeo veya Siirt müstakil Müdürlüğünden 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 21/Temmuz/936 Pazartesi saat on albda inhisarlar 
Siirt müstakil Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 559 lira 55 kuruştur. 
5 - İsteklilerin bu gibi işleri yapbklanna dair fenni liyakatlerini 

gösterir vesika ibraz etmeleri veyahut vesikayı haiz bir kalfayı inşaat 
bapnda bulundurulmaları lizımdır. 

6 - Vesikalar eksiltme gününden 
M~rkez tuz fen Şubesine .v~ya Sµrt 
edilerek tahriren tasdik ettinlecektir. 

en az 4 gün evvel inhisarlar 
müstakil Müdürlüğüne ibraz 

"3001 .. 

KUMBARA 

...-/SON·- PO Sif A 

., , fil, 

GUlEUIGIN 
SIRRI 

Esmer, sarışm, kumral, her tene 
tevafuk eden ı.,rtızellik kremlericlir. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi 
be~ler ve bozmaz 'f Çil, ieke, siviice 
ve bunışukhıkları kAmilen giderir. 

4 Şekllae takdim edlllr ı 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için penbe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gOn
dtız için beyaz renkli. 

3 - lfrem Balsamin acı badem 
gece için 

4 - Krem Bnlsamin acı badem 
gOndnz için 

Kibar mahfeUerin takdir ile kullan
dıklım yegtlne sıhht kremlerdir. 

1NGIL1Z KANZUK ECZANESİ 
"9 Beyoğlu - lstanbul , 

Bayan SAFiYE 
PA ORAMA 

~ Bahçesinde devama ba;,Jach 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye miitehauı. 

Pazardan maada bergün a - 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 -

o 

BIRE, 
ıooo 

... -
--

- .ıl/ ..., tu,_ 
.. 

Sayfa 11' 

Bu Ufak 
sizi ıo YAŞ 

Daha fazla gösterebiliı 
Şu renk pudra sizi gençleştirir ve 

cildinizi güzelleştirir, başka renk 
pudra da, aksine olarak sizi ihıiyar
lamış gibi gösterir. Teniniz esmer İ• 
se, esmerlere mahsus bir pudra ve 
mesela koyu Raıel renginde bir 
pudra kullanmanız icap ettiği gibi 
teniniz .kumral ise, açık Raşel ren
ginde bir pudra kullanmanız lazım 
gelir. Bir pudra intihap etmek için 
yüzünüzde alb muhtelif rengini tec
rübe etmeli ve tesirini görmel:dir. 
Burun ve çenenizi sık sık pudrala-

Yanhş 

mamak için cildde sabit duran bir pudra kul Bu pudra, cild üzerinde ne leke bırıı
lanmalısıruz.Bir kutu pudra derunüne bir ka kır ne de tabaka halinde görünür. Ynlnız 
§ık miktarında krem köpüğü ilave ederek bir defa pudralanmnkla sekiz saat -.;tıbit 
pudranızı kuvvetli ve sabit bir şekle ifrağ kalarak şayanı hayret ve sevimli bir ten 
edebilirsiniz Tokalon d d .. yaratır. Renk; son zamanlarda icad edileıı 

· pu rasın a en ıyı h" b" . 
· h 1 d lm ve ıç ır vakıt yanlışlık yapmıyn imkan 

cıns ava an ın ış, pudra ile beraber bırakmayan bir makine ile kontrol edil. 

krem köpüğü matlup miktarda ve fenni miştir. Her sabah 5.000.000 kadın Toka-
bir surette karıştırılmıştır. Jon pudrası kullanır. 

TAKSiM BAHÇESi 
Bu~ saat 17 112 da MATİNE ve gece saat 22 de SUV ARE 
Pan~ın ~aramount Palas, Gomont Palas, London Coleseum, Seala 
Berlın tıyatroları yıldızlarından müteşekkil 25 kişilik büyük revü 

TAMARA BECK 
400 kostüm, 40 dekor 

Fiyatlar 85 • 50 • 35 ve tabldot 120 kuruttur. 
Her akşam saat 24 de 

KARAMDA - DANSiNG 
Tel. 43703 

J lstanbul Vakıflar DirektörlUğU ilanları 1 -Cinai Mile dan Muhammen İlk teminab ihale günü 
bedeli - -

Zeytinyağı 700kilo 58kuruf 50 Lira 50 Kuruş 
27n/936 Pazar· 

teai sa. 15 de 
Sabun 120 

" 
31 

" 
3 ,, 

" " " Pirinç 2000 ,, 20 
" 

30 
" " " 

,. 
Sade yağ 700 

" 80 ,, 42 
" " " " Salça 120 

" 
15 

" 
J ,, 50Kuruş 

" " " Soğan 700 
" 

3 
" 

2 
" Kuru fa-

,, 
" 

,, 
sulye 3000 

" 11 ,, SO san 25 
" 

50Kunış 
" " ,, 

Nohut 2000 ,, 10 ıs " " " " " Odun 30çeki 220 13 ,, 50Kuruş 
" " 

,, 
" 

İmarete lüzumu olan yukarda cins ve mikdan yazılı dokuz kalem 
yiyecek ve yakacak ayn ayn açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
yukarda yazılı gün ve saat de Başmüdürlük binasında toplanan Ko
~isy~~da. yapıl_aca.khr. Şartnameleri hergün Levazım kaleminde gö
rülebilir. lsteldılenn ihale saatine kadar teminat akçelerile birlikte 
gelmeleri. (3891) 

Değeri Pey parası 
L K. L K. 

1720 00 129 00 

* * 
A.karay: Eski Çakırağa yeni Mesih Paşa mahalle
sinde Kemal Paşa caddesinde 18 metre yüzü olan 
430 metre murabbındaki Mercimek camii arsasının 
tamamı. 

397 90 29 85 Balat: Hacı İsa mahallesinde T ahtaminare cadde-
mde eski 2221224 yeni 200/200/l No. lı dükkan 
ve barakanın tamamı 5919 

13 08 O 97 Tahtakale: Demirtaş mahallesinde Kutucular cadde-
sinde eski 28 No. lı dükkan arsasının 36 da üç 
hissesi 1562 

Yukarda yazılı mallar satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttır
maya çıkanlmışbr. İhalesi Zl 171936 Pazartesi günü saat 15 de İstanbul 
Vakıflar Başmdürlüğü komisyonunda yapılacakbr. İsteklilerin Mahliilat 
kalemine gelmeleri (3852) 

-
~-------· ... Nefis 

OLiMPOS 
GAZOZLARINI 

tercih ediniz. 
Emsalinden temiz ve settir. Birinci nevi maddelerle 

imal edllmektedlr. 

Dr. HORHORUNi (Berksoy) ~ 
Muayene her i:Ün akgama kadar Eminönü Valdc kıraathanesi yanında 
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YENi PASLANMAZ HASAN 
Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet ·kazanan Hasan tıraş bıçaklan 
yeni ve kat'iyyen paslanmaz nevını piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan hraş makinelerile birlikte Hasan tıraş 
bıçaklan tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıcağı hiç bozulmamak şartile 
gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa braş eder. Dünyanın hiçbir braş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna 
ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan Tıraş 
sabunu - Hasan Tıraş kremi - Hasan Tıraş pudrası - Hasan Tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve 
mükemmel vasıtalardır. Hasan deposu: lsT ANBUL, BEYOGLU, ANKARA. _ _, __ 

Temmuz 18 

ınullerinde - 1- mız ma • 
Fabrika arı k her şeyın 

ucuzlu d 
Şıklık ve f\aJ"dan ır • 

8 inci Yerli Mallar Sergisinde 
en güzel hediye 

ı ·n vası .. tündeJıe e .us 

larıınızda . l k kuınaŞ • 
Yeni yazı .. keınınel bır 

f\atın mu 
bu vası .. eksiniz. 

h .. r,.'dü ~orec teza ur..-· 

. zı ve 
ı k ku111aş\arını 

Yazı azar-
d yalarınızı p 

1'UD U 
d n alınız. 

bırıınız a · 

r 

\ 
t 
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~:·~ .. · .~ ~ 
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Sülller ·Ban~ 
YERLİ MALLAR 
PAZARLARI 

RADYOLIN diğer macunlardan üç 
1 defa kuvvetli olup bir tübü diğerlerinin 

üçüne muadildir sergi kapanmadan 

Radyolin - Gripin Paviyonunu 
ziyaret etmeği unutmayınız 

..-KOÇOK ÇiFTLiK PARKINOA-41 
Her hafta 

•• 
Yazm bu sıcak gllnlercıe, sabun kalı

bı gibi kaskatı kesilen kiymetsiz krem· 
!erden sakınınız. Bunlar, itinalı surette 

,,_ GLANDOKRA TiN' ve ARKADAŞLARI 
PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESi ve PAZAR AKŞAMLARI 

hazırlannıaınışlardır, Krem kullanmaktan 
beklenen neticenin daima aksini verir· 
ler. Cild Uzerinde yapışıp kaldıkları için, 
derinin ince mesnmelerini tıkıyarak ra-
hatça beslenmesine mani olmak gibi 
mahzurları da vardır. Yalnız tanınmış 

VENÜS markalı YACLI VE YACSIZ 
KREMLERldir ki, hararet derecesi, ne 
kadar yUkselirse yükselsin, husust evsa
fını kayhelıııezler. VENÜS fabrikasına 
bergiln bu yüzden bir çok tebrik ve tak
dir mektupları geliyor. Aldıı:tınız kremin 
dışı sizi aldntnıasırı. Onun bir de iç yuzıı .-
Olduğunu unutınayinız. V~NOS KREMi 
daimu nemli ve ~·um uşak kalır. Hususi tertipte yapılmış zarif vazoları, içindeki 
kremin, bol köpOkln ve tern taze olduğunun en knt'i teminatıdr. Bayanlar: yalnız 

VENÜS KREMi KULLANINIZ. 
Deposu: NUREDDiN EVLiYA ZADE Ticarethanesi İstanbul, Bahçekap

1 

--~ Büyük bir Müessese kimyahanesinde çalışmak üzere 

KiMYAGER, LABORANT ve STAJYERLER 
alınacakbr. Ecnebi yüksek mektep mezunlan, Üniversite kimya 
Şubesi, Eczacı Mektebi mezunları arasından talip olanlar kısa 
terclimei hallerine bağlı bir fotoğraflarını ve şartlarını İstanbul 

posta kutusu (84) adresine bildirsinler. 

demek 

ADEMi iKTIDARIN 
devası demektir. Profesör Stelnach 
ve Brown Sequard'ın mesaileri ne
ticesile elde edilen bir keşiftir. 

Her eczanede bulunur. 

Kolayı •k·$İkl ı~ 
Her t•rden evvel koıa,ııifı ar~~ 

.yen ıpor merakl111 Bayanlar, onlu 
için yapılmıf olın bıı untOr-kO· 
lolfırı o•r•tek flkllifı da temin ••• 
mlf olurlar. Hııtutu lnceltlr VO• 
CUdYR lenHGbGnO dOullir v• u 
••dld ha,.kellerde bıle klt'lnen 
hrmu 

• Ftyıtı ı 7 112 llradın lt•baren. 

~ ...... #' . ~ Satıt r•rl 1alnıa ı 
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Son Posta Matbaası 

Neoriyat Müdürü: Selim RqıP. 

~pleriı & E'Ju~ ~ Raaı~ ıi. Litfi 

KONSERLERİNE DEVAM EDECEKLERDİR 

' 

MEVSiM SONU MÜNASEBETiLE 
tanınmış 

YÜKSEK KALiTE MALLARINI 
fevkalade . 
UCUZ FiATLARLA 
satışa koymuıtur. 

1ST1KLAL CADDESİ 272/4 


