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ltalvanlci oğazlar Konferansına iştira 
etmiyeceklerini 

Konferans toplandı, 
resmen bildirdiler 
fakat 

ihtilafların hallolunduğu 
haberleri tahakkuk etmedi 

Montröde dün 
ingiliz proiesi 
tetkik edildi 
Sovgetl•r bu projeye 

itiraz ettiler 
~----- ... lf- lf- ------. 

Vaziyetin huliauı f U: Şimdilik ne 
bedbin, ne nikbin olmıya mahal 
yoktur, konf eran11n bu terait da
hilinde ne zaman biteceji belli cleiil 

'' İtalya 
verilecek 

Gıyabımda 
kararları da 

tanımayacağım,, diyor 
ltalyanlar Montröye gelmek için İngiltere, Türkiye ve 
diğer Akdeniz devletleri arasında mün'akit mütekabil 

yardım anlaşmasının fes hini istiyorlar 

Montrö, 6 (Sureti mahsusada giden 
arkadaşımızdan) - Bir haftalık fasıladan 
,onra Boğazlar konferansında faaliyet tek· . 
t•r ~adı. F .. ılanuı devam ettiği günler 
zarfında yapılan hususi temaslar ve anlat
malardan sonra ihtilaflı noktaların halle
dildiği tahmin olunuyordu • 

fbtilaflı Noktalar Devam Ediyor 
Fakat, konferansın bugünkü toplantı

sından sonra bu tahminlerin tahakkuk et· 
mediği anlaşılmıştır. 

Muhakkak olan bir şey :varsa, o da ih· 
tilaflı noktaların §İddetini kaybetmemiş ol
malarıdır. Bütün ihtilaflı meseleler, hey· 
eti umumiyelerile, oldukları yerlerde dur· 
maktadırlar. 

Ne Bedbin, Ne De Nikbin Olmalı 
Vaziyetin böyle oluıu bedbinlik uyan

Clırmamalıdır. Maamafih nikbin olmak i-
9in de yer yoktur. 

Bugünkü toplantıdan sonra, hasıl olan 
lıava karşısında konferansın ne vakit bite• 
ceği kestirilemez. 

Konferanstaki deleırelerimizden General Aaun ve Paris Elçimiz Suat Montrö 
Palas salonlann da 1röriifii)'orlar 

Londra, 6 (Hususi) - Roma hükumeti, bugün Montrö konferansına iş
tirak etmesi için Akdeniz devletleri arasındaki anlaşmanın ve mütekabil 
teminatın da kaldırılması lazım geldiğini resmen bildirmiştir. İtalya, gıyabın 
da verilecek kararları tanımıyacağınıda ilave etmiştir. 

Akdeniz devletleri arasmdaki mütekabil teminat meselesi nedir? 
Türkiyenin Emniyeti Her Şeyden Oıtün Bu mütekabil teminat meselesi şudur: 

Fakat muhakkak olan bir §ey varsa me· Bu senenin başlarında İngiltere hükumeti, Fransa, Yugoslavya, Yunanis-
sclenin uzun müzakerelere ve sürünceme tan ve Türkiye ile konuşmuş, bu devletler Milletler Cemiyeti misakının 16-
ıiyasetine tahammülü olmadığıdır. Ortada ıncı (zecri tedbirler) maddesini tatbik yüzünden Akdenizde bir tecavüze 
mevzuu bahsolan, her §eyin üstünde, Tür- uğradıkları takdirde birbirlerine yardımda bulunmak için karşılıklı teminat 
lı:iyenin emniyeti meselesidir. vermişler ve İngiltere bunu geçen sonkanunun 22sinde bir muhtırayla Millet-

Bu itibarla konferansın bir an evvel ler Cemiyeti namına zecri tedbirleri tanzim eden heyete bildirmişti. 
Clileğimize göre neticelenmesi lazımdır. dd · d 1 ·ı h k 
H Muhtıranın l O uncu ma esın e ngı tere Ü umeti mezkur devletlere aklı davamız bir an evvel teslim edilme· l k 16 
lid . E karşılıklı teminat verdiğini an atara > ncı maddenin tatbiki dolayısiyle ır. dilecektir de ... 
ltalyan Hey'eti Belki De Hiç Gelmiyecek uhdesine düşen vazifeleri ifa edeceğini izah ediyordu • 

Montrö, 6 (Sureti mahsusada giden Son asamble içtimaından önce, İngiltere hükumeti, zecri tedbirkrin ilga-
arkada§ımızdan) - Konferans umumi sından sonra da bu teminatın devamına taraftar olduğunu, zecri tedbirin il-

(Devamı 8 inci sayfada) gasını takip etmesi muhtemel olan muvakkat karışıklık sırasında da bu r-.-------------1 teminata riayetin müfit olacağı~ı ~ildirmişti. 

l •ı • l 1 Mister Eden de son asamble ·~~t·ı~aında söylediği nu)\ıkta bu teminattan 
ngı lZ e rİn bahsetmiş ve bunların devam ettıgını hatırlatmıştı. 
Yaptıkları İtalyanın Montrö konfe!ansına karşı aldığı son vaziyetin sebebi de Mis-

ter Edenin bu beyanatıdır. 

Proje nedir? lngiliz gazetelerinin neşriyatl 
Deyli T elegraf gazet:::s\nin Cenevrede bulunan diplomat muhabiri bu mü

nasebetle diyor ki: ı - d Montrö 6 (Sureti mahsusada gi-
en arkadaşımızdan) 1· ·1 . b - ngı tere 
aş murahhası Lord Stanle .. b • .. B v 1 y ın u 

gun ogaz ar konferansına t kd. 
· v • T a ım 

ettıgı ve ürk tezini Örnek tutarak 
hazırlandığını söylediği proje 2G 
maddeden müteşekkildir. Ve İngi
li~ projesinde, bizim projemizde ol
duğu gibi Boğazları tahkim edece
ğimize dair sarih bir kayt yoktur. 
Yalnı7 Türkiyenin Boğazlar üze
rindeki hakimiyeti tanınmakta ve 

(De.uru 8 inci sayfada) 

«Akdenize ait bu teminat dolayısiy le erkanı harbiydler arasında da ko • 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Rüştü Arasın lngiliz ve Rus 
delegelerile konuşmaları 

Montrö, 6 (Sureti mahsusada giden arkadaşımızdan) - Konferans 
umumi heyeti toplanbsından sonra da murahhaslar arasında hususi 
temaslar yapılmıştır. Murahhas Heyetimizin Reisi Tevfik Rn,ttı Aru 
toplantıdan sonra lngiliz ve Rus murahhaslarile görüftü. Beraber çay 
içtiler. 

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

ltalyanlar Habeşistanda 
fena vaziyette imişler! 

Londraya dönen İngiliz sefiri " Habeşistanı işgal etm • 
sayılmazlar,, diyor, Röyter muhabiri ise "Sönmeyen b. 
volkan üzerinde bulunuyorlar ,, sözlerini ilave ediyor 

Habeıiıtanda :rol yapma faaliyeti 

Kahire, 6 (Hususi) - Röyterin Ha-ı habiri buraya gelmiş ve 'u maluma 
l 'istanda bulunan ve Adiaababada bir vermİftİr: 
nffiddet kaldıktan sonra geri dönen mu- (Devamı 8 inci sayfada) 

.. Dünkü yağmurda 
Usküdar çarşısını su bast• 

Üsküdar adliyesindeki bütün odalar akıntıdan göl 
halini aldı, Üsküdarda akmadık tek ev kalmadı, 

rasathanenin telef onu bozuldu 

iki gündür şehrimize sağnak halin - bina kalmamıştır. Üsküdar adliyesinin 
de yağmur yağmaktadır Evvelki günkü bütün odaları bir göl halini almıştır. 
ya~urda İstanbulda bazı semtleri, dün Müddeiumumilikte bütün evru 
de Üsküdar cihetini su basmıştır. Dün- muhafaza edilebilmek için dışarı çı r 

kü yağmurda Üsküdarda akmayan tek (Devamı 8 inci sayfada) 

5 kuruşa pırlanta yüzük 
satanlar tevkif edildiler 
Bunlar bir çanta dolusu mücevheri de beş liraya 
satmışlar, çanta Üsküdarda Abdürrahman Şerefin 

evine bırakılırken bulundu .... 

flınızlar: Himmet, Hüıamettin, Mustafa 

Bir kaç gün evvel Himmet adında! yapılan tahkikatta da bu adamın 
bir adamın çarfı içinde beş kurşa bir Hüsameddin ve M~s~afa adlı arkad~ 
Pırlanta yüzük satarken yakalandığını, (Devamı 8 uıcı aayfada) 



Her gün 
---+-

Roqazlar i 
-------Yazarı: Fıı.Jilı Rıfkı Atay -' 

vvelki gün ve dün Moskovadan ge

len tdgraflar devlet gazetesi lzvcs· 

tiya ile Parti gazetesi Pravdanın Boğazlar 
konferansı hakkındaki baş yazılarını hu
lasa etmekte idi. Matbuatta ajans tebliğ

lerinin manzarasını görenlerden. adeta iki 
dost memleket arasında siyasi bir ihtilaf 
münaka;ası olduğu hissine kapılanlar ol
muştur. Fakat, yine nyni yaz.ıların okunu· 
şu, bu hissi, kendiliğinden gidermistir. 

Çünkü nihayet mesele nedır? Yeni hu
diseler, muahede garantilerinin Boğazlar 
emniyetine kafi olmadığını isbnt etti. 
Oostlanmız bu noktada bizimle ayni fikir
dedirler. Boğazlar ~in olmazsa kimse 
kendini emniyette hissedemez. Dostlan
mız dahi böyle düşünmektedirler. Boğaz
lar davasının, Karadeniz devletlerinin em
niyetlerini ve dış denizler münasebetlerini 
yakından ilgilendirdi~ine biz de onlar ka
dar şüphe etmiyoruz. Boğazlar tahkim e
dilmek ve onların emniyet ve hürriyeti 
Türkiye devleti tarafından müdafaa edil
mek lazım gelir. Bu noktaya da Montröye 
gelen devletlerden hiç biri söz götürür bir 
itirazda bulunmuı değildir. Konferans 
toplandığı zaman, elde müzakere edilecek 
bir teklif bulunmalı idi. Bu teklifi hazırla
mak da tabii olarak Türkiyeye düştü. Fa
kat, yeniden tan7.İm edilecek statünün i
çinde kan§Jk teknik meseleler, Karadeniz
le ticaret temasında bulunan her devleti a
lakalandıran hukuk işleri, yeni emniyet re· 
jiminin gerektirdiği takyitler ve hükümler 
m~irıakaşa olunduğu sırada, bir takım gÖ· 
rÜ§ tezadlarının meydana çıkacağına da 
şüphe yoktu. 

l§te biz. dost devlet gazetelerinin yazı
larını. Boğazlar davasına veya Türkiye
Rusya münasebetine aid bir polemik de
ğil, teferrüat münaka§Dlarının basit bir ak
si gibi telakki etmekteyiz. 

Fazla gördüğümüz fıkralar, mesel&, 
Pravdanın Türkiycnin, Rusya menfaatleri
ni gereği gibi gözetmediği veya lzvestiya
nın, bizim tekliflerimizin Rusyaya karşı 

dostça olmadığı tarzında yersiz ve lüzum
suz düşüncelerini kalıplamı~ olanlardır. He
le buna sebep olarak, Türkiye politikenn 
üzerinde bazı harici cereyan tesirlerinden 
bahsolunmasına, sarsılmaz bir dostluğun 
bütün samimiyetile itiraz etmek isteriz. 

lnkıliplarımızın güç zamanlan ecçmiı
tir. Gerek Sovyetler Birliği, gerek Tür~yc 
kendi aralarındaki yakın dostluğu ihlil.l e
decek bütün teşebbüs ve telkinlere karşı, 

iç ve dış vaziyetlerinin en buhranlı zaman
larında k.ayıdsız ve şartsız mukavemet 
etmişlerdir. Her iki inkılilp istikrar buldu
ğu, her iki devlet kendi hürriyetlerini ta• 
mamen müdafa edecek •urette bulunduk
ları, ve bilhassa aralarındaki dostluk, ken
dileri için olduiu kadar, Yakın Şark sulhu 
ve dünya emniyet davası bakımından büs
bütün ehemmiyet aldığı bir zamanda, böy
le tereddütlere düımcnin hiç bir manası ol
mamak ger~ktir. 

Fikrin kuvveti r---------=--------
Sözün ıs ası 

Medet ya Ali! 

Ermel Talu 

" U sküdarla Kad.köy ve hinterlan• 

dına musallat, Su Şirketi namile 
bir afeti devran vardır. 

Bir tarihte, fstanbulun o güzelim 
semtinde otururken, onun yüzünden 
kaçtım, bu tarafa taşınmağa mecbur 
oldum dersem, bana inanmanızı ıica e• 
derim. 

Bu resimde küçük bir çocuğun dev gibi bir vahıi hayvanı 
bağlayıp esir edebildiğini görüyorm. Maamafih biz bunu her 
gün nhtımlarda baıka tekilde görürüz. Koca vapurları iki üç 
adam nhtıma bağlarlar. fnsan kuvveti ile bir vahıi hayvan veya 
bir vapurun kuvveti mukayese edildiği uunan arada nisbet bu
lamayız. Bu nisbetsiz kuvvetler arasında zayıfın kaviyi esir e-

debilmesi sırf zeki ve akıl iJidir. 

Bu şirket, yirminci konfor, nezafet 
ve hıfzıssıhha asrının bütün icabatını 
istihfaf ve istihkar eylemekle adeta 
mahzuzdur sanırsınız. Fikir kafi değildir, onu fiilin takip etmesi lizundır. Fikirle 

fül birleşince İnsan zek"smın önünde duracak biç bir kuvvet 
bulunamaz. 

Su gibi, hayatın temeli olan bir un• 
suru oralarda inhisar altına almıstır 
Ve bu kıymetli unsura dilediği ~ibi: 
aklına nasıl eserse, öylece tasarruf e .. 
der. 

Her ,eyden önce yaradılıtımızm en büyük kuvveti olan ze
kirnm iıJetmeği öğrenmeliyiz. 

( 
Fabrika haca/arı 
lngiltereye her sen 
80 milyona mal oluyor 
f ngilizler, in - \'"')" 

gilterede fahri - \ ) 
ka haraları yü -
zünden, daha 
ğodrusu duman -
dan memleketin 
ne ziyan ettiğini 

tesb t etmişler ve 
bu miktarı senede 
80 milyon lngi -
liz lirası olarak 
tesbit etmişlerdir .L. 

Yalnız devlet dairelerinde dumanın 
yaptığı tahribatı izale için senede 
100,000 lsterling sarfedilmekteymiş, 
Bundan başka duman, Rachistismein, 
kalb hastalıklarının ve kanserin mü -
vellidiymiş. Dumandan çıkan hamızı 
kibrit de demirden mamul eşyayı 

•~------------------------« HEnc·· BiR FIKRA 
Üç noktai nazar 

Bir operatör, bir mimar, bir de dip
lomat, bir mecliste oturmU§lar, dün -
yanın yaradılııından bahsediyorlardı. 

Operatör: 
- Cenabı Hak, önce Ademi yar t

b •• sonra dn onun vücudundan bir par
ça kesip, onunla da Havvayı vücuda 
getirdi. Bu suretle, dünya cerrahi bir 
ameliye ile başltunıı oluyor; dedi. 

Mimar, cevap verdi: 
- Olabilir. Uıkin bundan evvel, 

kibıat altüsttü. Ona düzen verip te 
dünyayl kurmak her halde mimar İfİ

dir! 
Derken, ortaya atılan diplomat: 
- Haklmnız! dedi; fakat mimar 

dostumuzun da timdi teyit eylediii gi

b~ kiinabn altüstlüğü hepsinden ön -
cedir. Bu ise, olsa olsa biz, diplomat -
ların eserimizdir! 

sür'atle aşındmrmış. •-·--------------• 
* *. .. 

bede ••d•kat Uç Habeş imparatoru 
Avrupayı görmek istiyen bir mih - Habeş imparatoru Haile Selasiye, 

race Hindistanda Misore vilayetinde İmparator Menelik'in torunu Lij Yasu-
34 sene hüküm sürdükten sonra, se - yu tahttan atmış ve onun yerine 
yahate çıkmayı kararlaştırmış, güzel geçmişti. Lij Yasu, Ömrünün sonuna 
bir vapurda tevabiiyle beraber yer tut- kadar mahpus yaşadı ve kısa bir zaman 
muş. Fakat tam vapur hareket edece - evvel, sarayının içinde ölü bulundu. 
ği zaman aile mabudu «Chamundesi- Lij Yasu'nun oğlu Fransız Somali -
vari» nin heykelini almadığını düşü- sinde, Fransızlardan aldığı küçük bir 
nerek vapuru durdurmuş, heykeli ge- maaşla yaşıy~rdu. Haile Selasiyenin 
tirtmiş ve mabuda sadakatini böyle düşmanı oldugu halde İtalya - Hah~ 
isbat ettikten sonra yola çıkmıştır. harbi sırasında, vuku bulan birçok 

Deniz üstünde 
Yürümek 
Kabil olacak mıi' 

" J 
Ne hastalık düşünür, ne sıcak, ne 

maazallah yangın l F erdlerin sıhh\ ihti
yaçları, ailelerin nezafet endişeleri, hiç 
biri, hiçbiri Üsküdar ve Kadıköy Su 
«Kumpanyasm nın umurunda değil a 
dir. 

Anadolu yakasının cenneti olan o 
canım semti «Deşti Kerbela» ya döna 
dürmek, sayın kumpanya için adeta bir 
ideal olmuştur. 

Şimdi, iki gün evvel, tam T ernmuz 
sıcakları olanca şiddetiyle başlarken 
de, tutmuş, yarı istihza, yarı iti,.afı ii

~~~~~~2==:ll ciz ifade eden, garip, gülünç bir ilan 

B neşrediyor. 
ir çok yüzücüler Manş denizini yü-

zerek geç · ı k l k l Diyor ki: «Şirket, tesisatının half-
mış er ve re or ar ırmış ar- h . l l d f.1,. f l 

dır Şı. d. d M k · . d b. d azırıy e, yaz ay arın a, ı an ve a an 
· m ı e ar us ısrnın e ır a am J d k. b l . . ,.. . 

bu denizi yürüyerek geçmek bb*· yer er e ·ı a one erme, bıla ınkıta su 
&ünde bulunmaktadır. te~e u- tevzi eylemek mümkün olamıyacağı • 

J nı ihbar ile KE.sPl ŞEREF eyler!» 
ngiliz gazetelerinin yazdıklarına 

göre Marküs son günlerde fngilterenin En yüksek bir manayı haiz olan şe-
Sa ref kelimesinin bu kadar terzil edildi • 

utent kaplıcalarında lecriibelerini 
yapmış ve muvaffak olmuştur. Markus 
denizin çok dalgalı olduğL' bir günde 
yaptığı bu tecrübelerde yürüyerek bir 
hayli kilometre mesafe kat'etmiş ve ıs
lanmadan dönmüştür. 

Markusun denizde yürümek için 
kullandığı vasıta kauçuktan u 
geçmez hususi bir elbise ile gene su 
geçmez uzun bir nevi ayakk,abıdır. Bu 
ayakkabının altında da ince kurşun 
yapraklarından yapılmı~ bir tabaka 
mevcuttur. 

ğini gören var mıdır, acaba? 
Hatta, kumpanya demek istiyor kit 
cc Size, devamlı surette su v r .. 

yeceğim .. tesisatım buna müsaid de " 
ğildir .. sizler, kirli, pasaklı ge7ecek .• 
banyo edemiyecek .. tıraş olamıyacak .• 
bulaşık yıkayamıyacak .. tere. toza bu
lanacak.. kokacak.. evinizi, barkınızı 
temiz tutamıyacaksınız; ve ben, kum• 
panya cenapları, bütün bu münasebet• 
sizlikleri size müjdelemekle şeref du· 
yuyorum!» 

B 
. Tesisatın müsaid değilse, bize nd: 

u elbıse ve ayakkabıyı giyerek de- T · 1 Ed k k · l evsı et ece sermayen yo sa, 
r.ıze açı an Markus ancak diz kapakla- k d. k d. · f · t k·ı ! Zi 

k d 
en ı en mı tas ıye e , çe ı ra, 

nna a ar ıslanın~ olarak dönmüı:ıtür · l k · · r." k d . . •. .. d bes T • sen bu imtıyazı a ır en, ımtıyazın şa .. 
mar us, enızm ustun e ser t dola- .

1 
b 1 d v h h .. · . . mı u un ugu er yere seyyanen ve 

şıyor, atta sıgara ıçıyormuş.. muntazaman su vermeyi taahhüt et .. 

• • • miş bulunuyorsun. • • tekliflere rağmen İtalyanlara iltihakı 
dd tt. it ı ı h başl da M. H•ryoy• bir _cevap 1 Hebet harbi kime yaradı re e ı. ayan ar arp ama n Yaz günü su veremiyeceğim, o ur 

Habeş imparatoru Milletler Cemiye- evvel bu genci kaçırarak Eritreye gö - M. Heryo hastalıktan yeni kalkmış, mu) Su denilen nesne asıl bu mevsima 
tinde yırtına dursun, İtalya, Habeşis _ tü~7ek ;~ imparato~ ilan betme~ is~e - meclise riyaset ediyordu. Mecliste mü- de sarfolunur ve bu mevsimde lazıma 
tanda gittikçe yerleşmektedir. Avrupa. mış e

1
r,. a. at genç a anı una a ar- him bir kanun layihası rnüzakeıe edi - dır. Kışın Cenabıhakkın rahmeti sar a 

Sovyctler Birliği ile ve Karadeniz dev-
i 1 1 T 

o--zetelerinin verdikleri haberlere göre şı gAe mıkştı. b b liyor, komünistlerle sağ cenah fırka - nıçlar, kuyular, havaların serinliği, or-
ct eri e ürkiye arasında bir Boğazlnr me- "'" .. 1.. ·· d 

selesi yoktur. Türkiyeyi en yakındnn, Ka- geçenlerde Adisababa Dükası olan Ma- nca a asının ° umun en ve farı mensupları birbirlerine atıp tutu - talığın tozsuzluğu esasen ihtiyaç bı • 

1 B d ı. . . t .h t 1 Haile Selasiyenin sükutundan sonra yorlardı k az kı' I 
radeniz devletlerini de yakındnn alakalan- reşa a og ıo ya yem evcı a yapı - . . . · ra m 

A k M l t 
.h d·ı k Habeş tahtının mesru varısı sıfatıy]e l\ı1 H 1 k l k B d .. v •• dıran bir Boğazlar emniyetsizliği meselesi mtştır. nca araşa e evcı e ı ece· . Ü · . . eryo, evve a omünistlere dön- ki gözüm şir et! en en sann ogut 

vardır. Türkiye kontrolü altında bulunmı- yeni rütbe bulunmadığı için kaydı ha- imparator çüncü Mcnelık. ünvanını dü: olsun! Bu işin bir çaresine bak. 
yan Boğazlar serbestliğinin ilk neticesi, da- yat şartiyle Afrika orduları başkuman- ald~: - Sükunetinizi muhafaza ediniz, Yoksa, sen Kadıköy, Üsküdar ve 
hili harplerle boiufDn inkılap Rusyasına danlığı tahsisatı bağlanmıştır. Bu pa - Uçüncü Mcnelik de babası Lij Yasu dedi. Müzakerelere devam edemiyo havalisini ille Kerbelfıya çevirecegım 
karşı bütün Karadeniz sahilleri boyunca ra ayda 23.000 lirettir. gibi Müslümandır· Habc..~ Müslüman- ruz. dersen, biz bağrı yanıklar da, sonra: 
bir ecnebi mücadele cephesinin tt'essüs et- ... ·--~ . - larmın kendine müzaheret etmeleri de S d M ded Al. 1 d. h k y onra a sağ tarafa döndü, müte _ - e ya ı ıye ay ırmaga 
mesi olduğunu acı hatıralarla biliyoruz. bnşlıca maddi dayançlarından biri oldu· beklenmektedir. rnadiyen komünistlere hitap eden başlarız. 
Boğazlar emniyetsizliğin in iztırabını Lenin <;.unu zikretmek isteriz. Demek ki bugün t·iç H"'bes. impara - ·· ·· ·· 1 

.. u meb'usa: Ve sen o zaman görürsün, gununu 
ve Atatürk inkılnpçılıırı, ikisi bir arada ve Hariciyclerimizin başında bulunan iki toru vardır. Biri Haile Selfısiye, biri 
bir zamanda tatmı•lardır. k d 11." ··d d b. I - Siz de oraya bakmayın, benim ~ _ ... ar a aıın. ınontro e, şu csnn n ır masa Üçüncü Men elik, biri de talya Kralı 1 C --

Biz Marmarnda emin oldukça, K rade- başında konuştukları teferrüat davaları- -· • • · • · • • • • · • • · • · • • • - ~ • - yüzüme bakın, dedi. ~ ~ ~ 
niz Sovyetler için bir emniyet denizidir. nın sütunlarımızda münakaşa edilmesini Türkiye arasında yakın ve sıkı dostluktan Mcb'us Heryonun yüzüne ters ters • C:Z...-<. 
Yeni Boğazlar rejimine aid hükümlerin lüzumsuz buluyoruz. iki hükümde birleşe· gayri bir münasebet nizamı olmıyacaktır, baktı, şu cevabı verdi: ··--.................................... -·-·--.. -
münakaşasında asla gönlümütün yatmadı· lim: Boğazlar emniyet nizamı teessüs et- iki!.. - Sen o güzel laflnrı, buraya kadın Leon Blum ve kerlk törl ti r 
ğı sakat cihet, Türk.iye ile Rusya arnsındn, melidir, bir; Stalin Rusyası ile Kemalist Falih Rıfkı Atay meb'uslar girdiği zaman öyle... Fransız Başvekili Leon Blum, Mil-

Türk · Rus yakın ve sıkı dostluğundan gay- ======= ===================-=============== ========== letler Cemiyetinde söz söylerken bir .. 
ri herhangi bir münasebetin en uzak istik- r v • • l denbire coşmuş.. e bütün dünyaya 
bal için dııhi, tevehhüm edilmesine mahal ı· s T E R ı· N A N 1 s T E R N A N M A ! k meydan o ur bir vaziyet almıştı. Kon• 
verilmesidir. Bu cümle üzerinde ısrar ede-
li Ç k 1 ferans salonunu dolduran fotoğrafçı • 

m: ün ·ü zvestiya ile Pravdıının Mon-
trö münakaşaları içinden intihap ettikleri Üsküdar ve Kadıköy su şirketinin gazetelere verdiği bir ilan: yacağını ihbar ile kesbi şeref eyler.» lar bu sırada onun bir çok resimlerini 

meseleler, aksi bir ihtimal olmaksızın, me- «Üsküdar ve Kadıköy su §İrkef, tesisatının hali Zannedersiniz ki Kadıköy su şirketi abonelerine bayram teb- çekmişlerdi. 
sele diye ortaya tılamnz. h l l b k k k h il riki yapıyor, ve yahut bol bol su vcreccgıw.ni söylüyor. Abonele- Leon Blum ertesi gün gazeteleri 

azıri e yaz ay arında §e e esinin yü se ma a c-
Arkada larımı~ın Moskovada Rusya rine su veremiycccğini bildirmekten şeref duyan ve aboncle- açtığı zaman kendi karikatürlerinin 

l'rtıniyeti düşüncesinin Türkiye t'mniyeti dü- rinde, ve hususan Göztepe cihetlerinde bulunan abo- nlC böyle açık n alay eden bir şirkete ancak Jstanbulda tesa- gene eskisi gibi ürkek bir vaziyette 
$iıncesinden asla üstün tutulmadığını bildi· nelerine büiiinkıta su tevzi eylemek mümkün olanu- düf olunahili:r. 1 yapıldığını görünce içini çekmiş: 
ıf'n satırlarına tecekkür ederken, Boğaz.laı f ~ 1 ER 1 NAN f S, T E' R J NAN M A ·' - Garip şey, demiş, dünyaya mey• 
miidafaasının, Ankara ve Mo .. kovad bıri- dan okuyorum amma bir türlü bu ka-
lirinden ayrılmıyan iki müşterek emniyetin, L J rikatürcülere meydan okuyamıyorum. 



Danzig meselesi gittikçe [ Aıman - İngiliz 
sarpa sarıyor Mün~se~atında 

fngiliz gazeteleri bu işte Almanya ile lehistan arasında 
elbirliği olduğunu yazıyorlar. Fransızlara göre ise 

Almanya yeni bir darbe hazırlamaktadır 
Paris, 6 (Hususi) - Bütün Paris 

gazeteleri Danzing ayan meclisi reisi 
'Greiserin Cenevrede söylemiş olduğu 
nutku şiddetle tenkit etmektedirler. 

Gazeteler Greiserin Almanya ile 
mutabık kaldığını iddia etmekte ve Al
manyanın bir darbe indirmek niyetin
de olduğunu yazmaktadırlar. Pöti 
Jurnal gazetesi bu mesele hakkında 
şunları yazıyor: 

«Haksız cür'ete karşı, haklı cür'et
le mukabele etmek zamanı gelmiştir.» 

Gazeteler Lehistanın hattı hareke -
tinden de endişeler izhar etmektedirler. 

Londra, 6 (A.A.) - Morning Post 

Zecri tedbirler 
15 temmuzda 
Kaldırılacak 

yazıyor: 

Habeşistan meselesinde uğramış oldu
ğu muvaffakıyetsizlik dolayısile Millet
ler Cemiyetinin meydana çıkan aczini 
istismar için tam muvafık addettiği bir 
zamanda Almanyanın ortaya bir hadi
se çıkarmak istemesi için birçok sebep
ler bulmak mümkündür. Fakat en ziya
de nazarı dikkate alınması lazım gelen 
nokta, Almanya ile Lehistanın bu işde 
elbirliği etmiş olmalarıdır • 

Daily Herald diyor ki: 
Bu hususta şüphe ve tereddüde ma

hal yoktur. M. Hitlerin hedefi, serbest 
Danzing şehridir. 

Kara sularımızda 
Kaçakçılarla 
Müsademe 

Bir Yunanlı balıkçı kayığı 
ve içindekiler yakalandılar 

Gergınlık ı~ , 

Eden " Arbk Berlinden 
evap beklemiyorum!,,dedi 

Londra, 6 (AA.) - İngiliz sualle· 
rine cevap vermesi için Almanya nez· 
dinde teıebbüsatta bulunulması hakkın· 
da bazı Avam Kamarası meb'usları 

tarafından vaki taleb üzerine ıöz alan 
B. Eden: 

«Alman hükumetinden artık cevap 
istemeğe mütemayil değiliml> demiıtir. 

Atatürk ile Ingiltere 
Kralı arasında 
teati edilen telgraf !ar 

Ankara, 6 (AA.) - lngiltere Kralı· 
nın doğumunun yıldönümü münaıebetile 

AtatUrk ile sekizinci Edvard arasında aıa
ğıdaki telgraflar teati olunmuıtur. 

S. M. Edvard 8 
Londra 

Doğumlarının yıldönümü münasebetile 
Sa Majestelerine en samimi tebriklerimi 
ve gerek ıahsi saadetleri gerek Britanya 
İmparatorluğunun refahı hususundaki en 
iyi dileklerimi arzederim. 

K. Atatürk 
Ankara 

K. AtatiW' 

Tiirkiye Cumhur Reisi _ 

t Cenevre, 6 (Hususi) - Zecri tedbirler· 
le meşgul olan tanzim hey' eti bugün top· 
)anarak bu tedbirlerin mukadderatını ta· 
yin etti. Verilen karara göre zecri tedbirler 
temmuzun 15 inde kaldırılacaktır. Tanzim 
hey' eti zecri tedbirleri tatbik eden her hil
kCimetten bunlann tesiri haK:kında rapor• 
lar istemiştir. Bu raporlar vesika olarak 
muhafaza edilecektir. 

Doğumumun yıldönümü münasebetile 
İzmir, 6 (Hususi) - Çeşme civa - izhar buyrulan lutufkar tebrik ve dileklere 

rında kara sularımızda gümrük muha- yürekten teşekkür ederim. 
faza memurlariylo Yunanlı kaçakçılar 
arasında bir müsademe olmuştur. Mü- ' 
sademe şöyle olmuştur: 

"Gökte sulh .., Üç Yunan kayığnın kara sularımız

Edvard 

Ecnebi doçent 
getirilmiyecektir •• •• 

ışıgı da balık avladıkları görüldüğünden 
gormuyoruz,, gümrük muhafaza motörü, kayıkların 

bulundukları yere doğru yol almağa 

r . d h .h . il . başlamıştır. 
svıçre e arp ı tima erı Motö kay ki kl t -r ı ara ya 8{1 ıgı zaman 

göz önünde bulunduruluyor kaçakçılar tarafından ateşle karşılan-

Lucerne, 6 (A.A.) - İsviçrenin A
yusturya}':a karşı kazanmış olduğu za
ferin 550 nci yıldönümü münasebeti
le Sempach'da bir nutuk söyJemiş o
Jan M. Motta, bilhassa şöyle demiştir: 

mıştır. Her ne pahasına olursa olsun 
kaçakçıları yakalamağa karar vermiş 
olan muhafaza memurları da muka -
beleye mecbur olmuşlardır. Bir müd
det karşılıklı ateş teati edildikten sonra 
kayıklardan ikisi kaçmağa muvaffak 
olmuş, biri yakalanmış, kayığın için -
deki dört kaçakçı tutulmuş, balıklar 
müsadere edilmiştir. Suçlular Çeşme
de muhakeme edileceklerdir. 

Pariste arbedeler 

Üniversite rektörü bazı 
neşrİ)ata cevap veriyor 
Ankara, 6 (A.A.) - Gazetelerimi -

zin son günlerde Üniversiteye dair 
yaptıkları neşriyat üzerine Ankarada 
kendisine müracaat ettiğimiz Üniver -
site Rektörü. Cemli Bilse) şu beyanat
ta bulunmuştur: 

Şimdiye kadar doçentlik ve asistan
hklara bir tek yabancı getirilmemiştir. 
Ve getirmek fikri de yoktur. 

Haydelberg 
•• 

Universitesi 
• • 

Ve ismet lnönü 
Başbakanın çekilen 

telgraflara cevapları 

Ankara, 6 (A. A.) - Baıbakan 
lsmet İnönünün Haydelberg Üni
versitesi fahri doktorluğuna se
çilmesi münasebetile aşağıdaki 

telgraflar teati edilmiıtir : 
Ekselans ismet İnönü -Ankara-
Haydelberg Üniversitesinin ıah

siyetiniz ve eserınız ıçın olan 
takdir ve hayranlık hislerini ifade 
için vaki tazim hareketi münasebe
tile sevinç hislerimi ve hararetli 
tebriklerimi kabul buyurunuz. 

Almanya Büyük Elçisi 
Fon Keller 

Ekselans B. Fon Keller 
- Almanya Büyük Elçisi -

Haydelberg Üniversitesinin bana 
tevcih ettiği ünvan münasebctile 
vaki nazik tebriklerinizden pek 
mütehassis olarak en hararetli 
teşekkürlerimin kabulünü rica 
ederim. 

İsmet İnönü 
Berlin, 6 (A.A.) - Ekselina 

ismet İnönü -Ankara-

Almanyanın en mühim ünivel'-' 
sitesi tarafından fahri Dr. seçil
meniz münasebetile, ulusunuzun 
refah ve inkişafı için vücude gc
irdiğiniz büyük cesere klrşı olan 
bütün takdir ve hayranlık hisle
rımızı ifadeye ve en iyi tebrikle
rimizi arza müsareat eyleriz. 

Türkiye komitesi 
Doyçer Orientferayn, Vaygelt 

Sanayder 
B. Vaygelt Sanayder Doyçer 

Orientferayn 
Berlin 

Haydelberg üniversitesinin tev
cihi dolayısiyle çekmek lütfunda 
bulunduğunuz nazik telgraftan 
dolayı pek mütehassis olarak. ha
raretli iebriklerimin kabulünü rica 
ederim. 

İsmet İnönü 

• ngiltere ile Mısır arasında Kahirede 

1 cereyan etmekte olan müzakereler, 
muvakkat bir zaman için durmuştur. Bu• 
nun sebebi, lngiliz yüksek komiseri Sir 
Miles Lampson'un, konuşmalara devam 
etmek için salahiyetini kafi görmemesi ve 
yeni salahiyetler almak için merkezle te -
mas etmek mecburiyetini duymasıdır. 

Yüksek İngiliz komiserinin, İngiltere ile 
İtalya arasında bazı temasların vuku bul
duğu söylendiği bir sırada hükumetile gö
rüşmek üzere Mısırdan ayrılmıya lüzum 
görmesi, bazı Mısırlılarda endişe uyandır· 

maktan hali kalmamıştır. Bunların kanaa· 
tine göre. ltalya ile arasındaki anlaşmaz • 
lıkları tasfiye etmiye başlıyan ve bu su • 
relte Hindistan yolunu emniyet altına al
mak istiyen İngilterenin, yeni vaziyetten 
istifade ederek Mısırla daha rahat konut· 
mak istemesidir ki, bu arızaları çıkarmak -
tadır. Bu suretle, İngiltere, Mısırlıların iı· 
tediklerinden pek daha azına bir anlaşma 
temin edebileceğini sanabilir, demekte ve 
derhal ilave etmektedirler: 

Fakat, böyle düşünüyorsa, İngiltere al• 
danacaktır. Çünkü Mısırlılar, şimdiye ka • 
dar ileri sürdükleri iddialardan fazla fe • 
rağat göstermek emelinde değillerdir. 

Maamafih muhafaza edilen sıkı ketuml• 
yete rağmen her iki tarafı müşkülata sokan 
şey, varılmak istenilen umumi anlaşma ıı· 

rasında tanzimine çalışılan ittifaknamedir. 
19 30 yılında böyle bir ittifakı imzala

mıya yanaıımıyan Mısırlılar, İtalyan - Ha· 
beş harbinden sonra, dünyanrn en nazik 
geçitlerinden biri üzerinde bulunan mem• 
leketlerinin istikbali için, Jngiltere ile böy• 
le bir ittifak yapmanın faydalı olacağına 

kanaat getirmişlerdir. Zorluğu doğuran, 

1922 de, Mısırla daha o zaman temaslara 
girişen İngilterenin ileri sürdüğü bazı ih • 
tirazi kayıtlardır ki bunları dörde irca et• 
mek mümkündür: 

1 - imparatorluk yollarının emniyeti. 
(Süveyş kanalı). 

2 - Mısırın emniyeti. 
3 - Yabancı menfaatlerinin sıyaneti. 
4 - Sudnnın şekli idaresi. 
lngiltcrenin kanaatine göre askeri ba ~ 

hislerle Sudanın vaziyetine ait anlaımalar, 
ayn ayrı olmalıdır. Askeri vaziyete göre 
de, Jngiliz kıtaatı Kanal civarında topla· 
nacak, Mısır ordusu da, İngiliz zabitleri • 
nin talim ve terbiyesi altına verilecektir. 
Evvelce Mısırlılar bu esaslara itiraz cdi -
yorlardı. Şimdi onlar bu esasları kabula 
meylederken İngilizler, son Habeş hadi • 
sesi münasebetile taleplerinde değişiklik 
yapmışlardır. Şöyle ki: Miktarı 8 bin ka
dar tesbit edilen Kanal işgal kuvvetinin 
arttınlmnsı, Bingazi hududunun takviyesi. 
Kahire ve lskenderiyenin gayri muayyen 
bir tarihe kadar Jngilizler tarnfından iş -
galinin de~ amı. 

ccBeynelmilel vaziyet, bizi büyük 
endişelere düşürüyor. Gökte hiçbir 
sulh ışığı görmüyoruz. Artık muahede
namelere ve hatta ihtiyari olarak imza 
edilmiş olanlarına riayet edilmiyor. 
Ecnebi erkanıharbiyeler, şunu bilme -
lidirler ki arazimize karşı tecavüzde 
bulunmak ve yahut memleketlerimizi 
sevkülceyşi maksadlarla kullanmak 
için vaki olan her türlü teşebbüs, Is • 
viçrenin muannidane bir mukavemeti
ne maruz kalacaktır.» 

Nümayişçiler polisle çar
pışh, bir çok kimseler tev
kif edildi, yaralananlar var 

Doçentlerimiz, bugün yerli ve ya -
hancı değerli profesörleriyle tam bir 
ahenk içinde profesörlerinin ilimlerin
den azami istifadeye çalışmakta olduk
ları gibi profesörleri de onların yetiş
melerine azami gayret göstermekte -
dirlcr. Bu ciheti Rektörlük önemle 
takip etmektedir. 

Üniversite gibi bir ilim ocağında 
yerli ve yabancı hoca farkı olmaz. Hep
si Üniversitenin hürmete değer birer 

Almanya· niçin 
silahlanıyor? 

Mısırlılar, bilhassa bu iki şehrin i,galile, 
nlelUmum İngilterenin Mısırdaki işgalinin 

Hitler: " Gayemiz Alman müddetle tahdit edilmemesine muarızdır· 

45 Kaçakçı yakalandı 
Ankara, 6 (A.A.) - Geçen bir haf

ta içinde gümrük muhafaza örğütü 45 

kaçakçı, 791 kilo gümrük kaçağı, 365 
kilo inhisar kaçağı, 1 tüfek, :~ tabanca, 

l4 mermi, 59 Türk lirası ile 20 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

Japonyada 17 zabit idama 
mahkum oldu 

Tokyo, 6 (AA.) - Harp divanı, dört 
ay süren bir muhakemeden sonra, 2 3 şu
bat ihtilaline iştirakten suçlu olanlar hak
kındaki hükmünü vermi~tir. 

Paris, 6 (A.A.) - Dün yirminci 
dairenin sabık Muharipler Birliği tara

fından meçhul askerin mezarındaki a
levin canlandırılmasından biraz sonra 

milletinin vahdetidir,, diyor lar. Diğer esaslar üzerinde mutabakat ha
sıl olması mümkün görünmektedir. 

t&kızafer yakınında ufaktef ek bazı ha· 
<liseler olmuştur. Birçok kimseler 

'<Marseyyezı> marşını söyleyerek bir 
geçid resmi yapmışlardır. 

uzvudur. \Veimar, G (A.A.) - Hitler, dür. 

Edebiyat Fakültesinin kendi hari _ burada söylemiş olduğu bir nutukta 
minde yaptığı profesörler toplantısın _ ezci.imle şöyle demiştir: 
daki konuşmayı yanlış tevil eden bir Almanyanın yeniden silahlanması, 

başlı başına bizim partimizin mevcu -zatın gazetelere verdiği havadis hepi-
mizi müteessir etmiştir. Bu yanlış ha- diyetini gösterecek bir hadisedir. Sclef-

d lerimiz, Almanyayı silahlarından tec -va isin menşe'i tahkik olunmaktadır. 
rit etmek hususunda ne derece istical Yolsuz hareket eden hakkında gereken 
göstermişler ise biz de onu yeniden si-

B ·· · ·ı J' k d muamele yapılacaktır. azı numayışçı er, po ıs or onunu lahlandırmak için o derece istical gös -
yararak artistlerin ve kibar takımının d k s· · ·f · Al Prens Starhemberg ter i : . ızı~ esas v~z~ emız.. man 
devam etmekte oldukları meşhur F ou-. Londra 6 (Hususi) _ İki hafta evve- erkeğını yemden yetıştır~~ktır .. ~u ~a-
quet kahvesinin sandalyelerini yakala- '1e kadar ltalyada ikamet ettikten sonra 

1 

zif: ,asırlarca .~e~am edel~ılır. Sızım ı~
ınışlar ve kahve eşyasından birçok eş- Avusturyaya dönen Prens Starhemberg, kılabımızın buyuk gayes~. Alman mıl-
yayı polislerin üzerine atmışlardır. Po- bugün tekrar ltalyaya gitmiştir. letinin vahdetidir. 

Mısırlıları uz.laşmıya sevkeden amil ise. 
yukarıda kaydettiğim gibi Jtalyanın Habe• 
şistana yerleşmesidir. Maamafih lngiltere· 
nin de ayni sebeplerden dolayı, faz.la ısra' 

etmiyerek bir anlaşmıya varmak istiyeceğl 
tabii addolunabilir. - Selim Ragıp 

lzmirde bir dava 
lzmir, () (Hususi) - lzmirin ta 

nınmış tacirlerinden Rene Alyoti ile 
Niko Marisso Teşviki Sanayi Kanu • 
nundan istifade ederek getirdikleri 
fabrika malzemesini gümrük resmi ö. 
demeden sattıkları için bugün muha· 
keme edilmişlerdir. 

1 7 zabit ölüm cezasına, 5 suçlu mü
ebbed hapse mahkum edilmişlerdir. 

lisler, birçok kimseleri tevkif etmek 

mecburiyetinde kalmışlar ve nihayet r- iki ahbap çavuşlar 1 
intizamı iade etmişlerdir. L~:;;;;..----------------- --------------------· 

Bazı kimselerin hafifçe yaralanmış '',-.==:-:==a ____ ..,.. ___ ""'ll'lı--~~F~-_.;=:z:=-,.._;;..;.:. ______ "'V.....,~::::=:~:::::~~~~~~~~~~:-ı Yunanistanın geni 
tayyare ve harp gemileri 

Atina, 6 (Hususi) - Satın alınacak 
tayyareler hakkında Avrupada tetki -
katta bulunan heyet buraya dönmüş, 
tetkikatı neticesini Hava Bakanlığına 
bildirmiştir. 2•1 avcı ve 12 deniz tay
yaresi alınması tekarrür etmiştir. 
. Diğer taraftan dört açık deniz torpi
dosunun lngilterede inşasına dair mu
kavele de çarşamba günü imzalana -
caktıı. 

oldukları bildirilmektedir. -----~ ;:.;=~_;-~--:;ı: 

--~ 
lzmirde denizden 
Bir ceset çıkarıldı 

İzmir, 6 (Hususi) - Hükumet ci
varında denizden bir ceset çıkarılmış -
tır. Tahkikat neticesinde cesedin Al -
sancakta oturan Kahraman olduğu an
laşılmıştır. Kahramanın sarho~ken de
nize yuvarlanarak boğulduğu zanne
dilmektedir. 

-

• •. - r: • • • • • 
u.J.• • . t • • • • •. .: ·. . . 



4 Sayfa 

Elektrik alma 
fiatı ucuzladı 

Yeni taşınılan evlerde 
cereyan elli kuruşa 

açbnlabilecek 

Elektrik tarife komiyonu dün top -
lanmış, yeni elektrik tarifesini tesbit 
etmiştir. 

Elektrik kilovat saat fiatları aynen 
ipka edilmi tir. Ancak bazı teferrüat
ta tenzilat yapılmıştır. Bu meyanda 
cereyan açma parası yüz kuruştan el· 
li kuruşa indirilmiştir. Şimdiden sonra; 
yeniden tesisat yaptırıp cereyan alan • 
lar, yahut kira ile taşındıkları evlerde· 
ki kesilmiş cereyanı açtırmak isteyen
ler açma parası olarak elli kuruş vere· 
ceklerdir. 

Komisyonda, cereyan açma parası 
yeniden tesbit edilirken şirketle devlet 
mümessilleri arasında bir ihtilaf çık • 
mış ve devlet mümessilleri ilk defa ce· 
reyan alacaklardan açma parası alın • 
mamasını teklif etmişlerdir. Fakat ya· 
pılan müzakereler neticesinde ilk defa 
olarak cereyan alacaklardan da elli ku· 
ruş alınması ve meselenin ileride tek· 
rar konuşulmsaı kararlaştırılmıştır. 

/SON POSTA Temmuz 7 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
........................................................... -.. ......... _,, ..... ___ 

1 - İdaremizin Polathanede yaptıracağı 121,187 lira 81 kurut k~if be
delli Tütün amban kapalı tarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

j Beş ev soyan f Gümrükte petrol 
kaçakçılığı 

2 - Münak•sa evrakı 6 lira 6 kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şuı;~ 
ainden alınabilir. 

Bir hırsız tutuldu 3 - Eksiltme 23 tem.muz pertenbe günü saat 11 de lstanbulda Kabatafta 
İnhisarlar Levazım Şubesindeki alım satım Komisyonunda yapılacakbr. 
4- Muvakkat teminat 7309 lira 39 kunıttur • • 

Dün Aksaray· Gümrük başmüdür vekili 5 - İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel inhisarlar inşaat şu .. 
ela Ohanes ıs • böyle bir kaçakçılık olma· besine gelerek Nafia Vekiletinden aldıkları fenni ehliyet vesikalannı ilİı 
minde bir adam 

dığını söylüyor raz ile münakasaya girebileceklerine dair birer vesika almaları f&rllır. 
bir evi ıoyup ka • 6 - Teklif kapalı zarflan ihale günü en geç saat tam 1 O a kadar ismi 
çarken yyakallan Gümrük ve inhisarlar Vekaleti müs- geçen Komisyon Reisliiine makbuz mukabilinde verilmit olmahdır. (3757) 
mıştır. apı an t Ad"l Ik" .. h . . 1 tahkikatta Oha • e~a~ı Adı 'levd;.e ı bguhn lşeh~ımıze 1ge . * * 

. G d"k mıştır. ı un sa a n ısarlar da· 1 - 28-1-936 tarihinde açık eksiltme suretiyle sahn alınacağı ilAn 
neaın e ı paşa . d ) J .. v 1 d 1 5 000 f k' 

Ak . resm e meşgu o muş ve og e en son· o unan . lira muhammen bedelli 100 adet Portati yazı ma ıne-
Ye saray cıvar- d .. .. w l k ba .d .. 
lar d d h b ra a gumruge ge ere smiı ur ve sinin eksiltmesi 13Nll/936 Puartesi gun.. ü saat 15 de yapılackabr. 

ın a a a eş b ··f t · l · · · k" ı' ) fs 
d w azı mu e tış erın ıştıra ıy e yapı an 2 - teklilerin parasız şartnameleri almak üzere hergu"n ve ek· ev ıo::v. ugu tes- 1 d h 

bit edÜmiştir. O- toptntıda hazır bulunmuştur. siltme için de tayin olunan gün ve saatte kanuni vesikalariye ve 0o 7,5 
Oh h · b 1 top antı a azır bulunmuştur • güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube• anes anesın u ev er - B t l d .. .. k d 

den çaldığı eşyalar da bulunmuş· ~ op anl~ı 8 gumru. epo ve ant: sindeki Alım Sabm Komisyonuna müracaatlan. "3523,, 
T hk.k ·d d"l k d. repo arının ımana devrı hakkmdakı _ -• 

tur. a ı ata evam e,,. ı me te ır. t r t . t tb·k· fı d .. f b l M il" E "'k M'"d .. }''"' .. d a ıma namenın a ı 1 etra n a go • stan u i 1 mla u ur ugun en: 
rüşülmüş, motorin diye beyanname ve- Muhammen 

Banka memurları rilerek yapılan petroı kaçakçılığı da değer 

Avans alamadıkları için 
sıkıntı çekiyorlar 

mevzuu bahsedilmiştir. Bu kaçakçılık Lira Kuruş. 
etrafında gümrükte sık, bir ketumiyet 
gösterilmektedir. Mercan 

Çubuklu depoları memurunun istic· 
. vap edildiği söylenmis ise de Gümrük Kumkapı 

Yenı Bankalar Kanununun on ye- 8 ··d·· k'l' M ' f N · b"" 1 
d. · dd · b k l l aşmu ur ve ı ı ust:ı ~ urı oy e 
ıncı ma esı an a arın memur arma b' k k l k l d w •• ..k k ' Büyükada 

ikrazat yapmalarını menetmektedir. ır aça. ç~ 1 0 1:118 ı~ını, gumru .. ım· 
B. k b k l b "k b" . . yahanesının teftış edılmekte oldugunu, 

ır ısım an a ar u ı razat ta ırını k. h d b hl"ll ld .. Üsküdar 
teşmil etmişler, memurlarına avans da ımya ane e azı ta ı er yapı ıgı şa· 

yiasının da buradan çıktığını söylemiş
vermemeğe başlamışlardır. tir. 

Cenaze, hastalık, izdivaç ve bunlara Başmüdür vekili , kimyahane • 
Üsküdar 

: Büyük Y enihan ortakat yeni 8 sayılı odanın 
tamamı. 350 

: Şeyh Ferhat mahallesi Havuzlu hamam so-
kağı eski 49 yeni 53 sayılı evin tamamı. 800 
Nizam mahallesi Adliye sokağı eski 24 yeni 
2 sayılı evin tamamı. 
lcadiye mahallesi Hamam caddesi eski 11 
yeni 5 sayılı evin 10/12 payı. 
lcadiye mahallesi Taşçı sokağı eski 5 yeni 9 

450 

312 

benzer vekayide zaruri olarak avans de tahlil edilen maddelerin sa- Aksaray : 
tertibinden para almak vaziyetinde ka- de gaz motorin olmadığını, dı -

sayılı evin 2/3 payı. 625 
Katip Kasım Çorbacıbaşı sokağı eski 4 yeni 
18 sayılı arsanın tamamı. 128 

lan memurlar büyük müşkülata düş • şarıdan teşekkül eden kimyager hey- Pangaltı 
müşlerdir. eti tarafından gümriik kimya -

: Mahallesi Bayır sokağı eski 94 yeni 100 sayılı 

50 

Tünelin Galata garı cihetinde yeni 
bir tünel hanı yaptırılması icap etmek· 
tedir. Şirket bu hanın inşasına bir bu· 
çuk aya kadar başlayacaktır. Tünel ha· 
nının önümüzdeki inşaat mevsimi 
içinde tamamlanması lazı rngelmekte· 
d. B 'k d" -•:t•• l · d J ker heyeti tarafından gümrük kimya • 

ır. a1' a lreK. or erı ~ memur ann 
b ki · tl · ı~'- t k l hanesinde mevcut bütün mevadın ikin-

evin tamamı. • 150 
Aksaray : Kltipkasım Sandıkbumu sokağı eski 12 yeni 

• • u acı ı vazıye erme wı;:ay a ma • 
Siyasal bılgller okulu Ankaraya makıa beraber kanuna aykırı hareket ci bir muayenesinin yapıldığını söyle • 

mektedri. 
gidiyor etmiş olmaktan korktuklan için bu pa· Bu teftişin on gün kadar devam ede-

Siyasal bilgiler okulunun üç sınıfının ra yardımını yapamamaktadırlar. 
Alakadarlar, memurları bu sıkıntı • ceği anlaşılmaktadır. Müsteşar Adilin 

ikinci sömestr imtihanları cuma günü l . tt k t k . . b" hazır bulunduğ utoplantıda, bazı idari 
akşamı bit~ektedir. ı vazıyeı· en ur ar~~ ıiın ayrı b ır mesailin halli ve Galata tarafına nakle-

Ders Senesinin dörde çıkarılması esas avans ta ımatnamesı azır amıyn aş· d"l k l k" h ·ıA d"l 1 1 d ı ece o an ımya aneye ı avc e ı e-
itibarile kararlaştınlmıştır. Bundan amış ar ır. cek laboratuvar da mevzuu bahso1muş-
ıonra ihtisas şubelerine bir sınıf yerine Maamafih bazı bankalarda memur· tur. 
iki sınıf ayrılacaktır. lar için bir yardım ve koruma sandığı 

Müfredat proğramına da bazı ye~ tesisi de düşünülmektedir. Bu takdir· 
ni dersler ilAvesi bu arada bir de şe· de memurlar ayni zamanda bankalar 
bircilik ve belediyeciTik dersi konulı. tarafından yardım görmek ımretiyle 
ması kararlaştırılmıştır. bir tasarruf imkanı da elde etmiş ola· 

Mektep Ankarada Ce1.)ecilcrdeki bi· caklaraır. 
nasına ancak yeni ders senesi başla· • ---------

rına do~r:-ı ta~nnabil~cektir. Eylülde ya· Istanbul at koşuları 
pılması lazımgelen ıkmal ve mazeret 
imtihanlarının bir kısmının ayni za· Koşu lslah Encümeni tarafından 
manda Üniversitede ve Yüksek lkti • tertip edilen yaz mevsimi at yarışları· 
sat mektebinde ders veren profesörler na 26 Temmuz pazar günü başlanacak· 
tarafından yapılması icap etmektedir. tır. Bu koşuların mecmu ikramiyesi o-

e·r ltalyan vapurunun makine
leri bozuldu 

Tem muzun on dördünde ispanya· 
ya yumurta götürecek olan İtalyan 
bandıralı Kopo Arma vapurunun ma· 
kinelerinde bazı sakatlıklar olduğun • 
dan gemi iki gün teahhurla lt) tem -
muzda limandan hareket edecektir. 
Türkofis vaziyeti alakadar firmalara 
bildirmiştir. 

Mehtab Alemi 
Mektep t4'ınclıiı zaman Mülkiyede lan 10,500 lira Ziraat Bankasına gön· !stinyede oturan, zevk ehli bazı ta • 
dersi olan Üniversite profesörleri An· derilmiştir . nınmış san'atkarlarımız, Boğaziçinin 

10 arsanın 4/5 payı. 148 
Kadıköy : Caferağa mahallesi Yaverağa sokağı eski 1 

yeni 9 sayılı evin 1/4 payı. 500 
Aksaray : Katipkasım Sandıkbumu sokağı eski 14 yeni 

12 sayılı arsanın tamamı. 180 
Aksaray : Kltipkasım Orta sokak eski 6 yeni 20 sayılı 

arsanın tamamı. 84 
Galata : Bereketzade mahallesi Zürefa sokağı eski 2, 

5, 7 yeni 5, 7 sayılı ev ve dükkanın 1 /2 payı. 460 
Üsküdar : lcadiye mahallesi Kahya Serkis sokağı eski 

14 yeni 22 sayılı evin tamamı. 375 
: KAtipkasım Demirmen sokağı eski 6 yeni 8 Asaray 

sayılı arsanın tamamı. 75 
Tophane : Karabaş mahallesi Kasaplariçi sokağı eski 

33 ili 39 yeni 9-11 ili ı 5 sayılı dükkanların 
gediğinin tamamile mfilkünün 96/120 payı. 
(Mübadil tasfiye veaikasile) • 3600 

Kasımpaşa: Stlriirli mahallesi Mevlihane sokağı eski 52-52 
milkerer yeni 80 - 82 sayılı ev ve dükkanın 
tamamı. 1252 

Tophane : Bayazitağa mahallesi Aksaray caddesi yeni 2 
sayılı dükkan arsası. 390 

Üsküdar : lcadiye mahallesi Hamamcıbaşı sokağı eski 3 
yeni 5-7 sayılı arsanın tamamı. 390 

Hasköy : AbdilsselAm mahallesi Cezairlioğlu sokak 
eski 40, yeni 62 sayılı evin tamamı. 60 

80 

80 

6S 

38 

00 

karaya gidemiyeceklerinden siyasal Koşuların 5 • 6 ıncı haftalarında Is- eski mehtap alemlerini canlandırmağa 
bilgiler kadrosunun Ankaradaki Hu • tanbul Vilayeti Hususi idare at yarış • karar vermişlerdir. Bu gece saat 21 de 
kuk profesörleri ve yeni elemanlarla )arı da beraber yapılacaktır. lstinye koyundan kayıklarla hareket 
takviye edileceli sanılmaktadır. İstanbul Vilayeti Hususi İdaresi edecek, sazlı bir «Mehtaprılar» kafi - C 14 d · 

~ Yukarıda yazılı mallar 10/7/936 uma günü saat e peşın . d h namına 6500 lira mükafatlı dört koşu lesi y eniköy, Beykoz, Pa~abahçe ve k S b d ı· •tik D hill .. Baklrko"y hastanesın e cerra i y para ve açık arttırma ile satılaca br. atış e e ıne 1S. raı:. 1 •8• yapılacaktır. Bu koşulara iştirak şera· Çubuklu önlerinden dolaşıp, yine İs· d 
1 Yüzde bq faizli huine tahvilleri de kabul olunur. Talıplerın yuz o 

pavyonu iti Koşu slah Encümeninin şartlarının tinyede dağılacaktır. yv:di buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yabrmalan. 
Bakirköy Akliye ve Asabiye Hasta- aynidir. • Bu mehtap alemine lstanbulun en (M.) (3519) 

nesinde yeni inp ettirilmiş olan Cer· Koşulara lstanbul Aygır Deposu seçkin alaturka musiki üstadları iştirak -----------------------
rahi pavyonunun dün . resmi küşadı mahsulü hayvanlar i•tirak edebilecek· edecektir. _ Mürettiplerin deniz gezintisi Bakır hırsızmın mahkOmiyeti 

--
yapılmıştır. Merasimde Sıhhat Müdürü lerdir. Ve bu mahsul olup da hu tari· , İstanbul VilA.yetinin mUsaadesile Bakırcı Mıgırdıcın dükkanından ba· 
Ali Riza, Sıhhat ve içtimai Muavenet he kadar resmi koşulara girenler bu Nöbe fçi TUrk Matbuabnın Em•kdarler1 kır çalmaktan suçlu İsmail üç buçuk aY, 
Müfettitlerinden Burhan ile bir çok ta· yarışlara dahil olamıyacaklardır. Mürettipler Cemiyeti menfaatine deniz haRSe mahkum edilmiştir. 
nınmıf doktorlar hazır bulunmuşlar - Vilayet koşularına 23 Ağustos pa • Eczaneler gezintisi Boğaziçi ve Adalara 

1 · " n t 15 den Kenneste açılacak Bebek sergisi dır. zar günü bJuılanacaktır. Ik ko~u tec - 8/81936 Cumartesı gun saa 
-Y T "be · 1 - nJ d • [Şirk ti H · i ()1 Kermeste açılacak bebek aergisi bebek· Bütün noksanlan ikmal edilen pav • rübe koctusudur. Birinci ve ikinci ko - Bu seceki 00 tçı eczanen:r fU ar ır. 24 e kadar. e ayrıyen n 

T latanbal cibetindekiler: numaralı vapurile J leri 3 sınıfa tefrik edilmektedir. 
yon dünden itibaren faaliyete geçmiş· fUlarda birinciye 250, ikinciye 50, Ü· Akııarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: Ayni zamanda mürettiplere mtıza· ı _ Te§hir bebekleri: Bu bebekler ec• 
tir. çüncüye de 25 lira ikramiye verilecek· (Eşref Neıet). Bakırköyünde: (lıte • beret teşkil edecek olan bu gezintiye, nebi Kızılay ve Kızılhaçlardan gelecek be-

Adliyenin yaz tatili 
tir. pan). Beyazıtta: (Sıtkı). Eminönün • kitap mecmua, risalelerin okuyucu- beklerle Kızılay cemiyetine ait bebekler· 

30 Ağuıtos aünü Kotu lıllh Encü- de: (Bensaııon). Fenerde: (Arif). ları ;e mllnevverlerin iştiraki i>ek- dir. 
Mahkemelerin tatil zamanı yaklaf· meninin kotularını müteakip Floryada Karagüınrükte: (Arif). Küçükpazar • lennıektedir. 2 - Müsabaka bebekleri: Arzu edenle• 

tığından davalar çoğalınış ve ceza Villyet tarafından 2 kotu yaptırılacak- da: (Hikmet Cemil). Samatyada: (E· rin her türlü malzemeden imal edecekleri 
mahkemeleri günde 55 - 60 davaya tır. rofiloa). Şehremininde: (A. Hamdi). Tütün ikramiyesi tevziatı bebeklerdir ki bunlar arasında yapılacak 
bak k b · · d k l l d (Ü · •t ) tasnif neticesinde kazananlara para ikra-ma mec urıyetın e a m1ş ar ır. Birinci ko!ltuda, birinciye 350, ikin· Şehzadebaşında: nıversı e · 1 _ Beşiktaş şut>eslnden tütün ikramlye-

B ·· d hk l kt Y Beyoilu cihetindekiler: ihl d b ş1 ktır miyesi verilecek. u yuz en ma eme er geç v.a e ciye 75 ve üçüncüye de 50 lira ikrami· si tevziatı 817/936 tar n en a o.yaca . 3 - Satış bebekleri: Cemiyet tarafın· 
kadar çalışmakta ve ancak 7 de tatıl et· ye verilecektir. Galatada: (Hidayet)· Hasköyde: 2 _ Malullere çarşamba, şehit. aJlelcrine dan muhtelif tip ve kıyafetlerle imal etti· 
mektedir. Tatil 20 Temmuzda batlaya· · lk' • k b'-· · · 270 (Halk). Kasımpaşada: (Merkez). Sa· Clıma. gu .. nleri sabahleyin saat 9 dan saat 12- b b ki ı c ı Nadir 

. .. . ıncı O!ltunun uıncısıne • N d Ek rilecek mücessem e e er e ema ' 
k b kt T rıyerde: (Nuri)· Şişlide: ( ec et • dil kt" k 'k ca ve ır ay surece ır. "k' . . 65 .. Ü .. •• d 40 lira ye kadar tevzi e ece ır. Ramiz, Münif Fehim gibi tanınmış arı a· 

ı ıncısıne ve uç ncuıune e rem). Taksimde: (Kanzük, Karakin 
ikramiye verilecektir. 3 - Malüller, rapor, mnaş cüzdam ve türistlerimizin hazırladıkları meşhur tipleı llkmektep muallimleri elişi koru 

llkmektep muallimleri elişleri kuru 
yarın saat 1 O da Fındıklıdaki 13 üncü 
1JkokuJda açılacaktır. Kura 400 mual • 
im istirnk edecektir. Kur bir ay ınüd

tle devam edecektir.· 

Kürkçiyan, Güneş). 3 . t' r t ııı. fl rt ve saı're gı"bı' krokı"lerden gayet artı"st"ık bir beratı, hüviyet cüzdam, kı a o oe;ra a -
Atim için kaza slfat istasyonlarina Oıküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: şekilde yaptırılan dekupaj bebeklerden 

go··nderı'len aygırlar(fan a•ım adetleri· Büyükadada: (Merkez). Heybelide: le. b mu··rekkeptir. Şimdiden sergi heyetine mü-
Y Al ld (M 4 _ Şehit ailelerinin maaş cüzdanı ve e-

ni dolduranlar Temmuzun 10 uncu (Yusuf). Kadıköy tıyo a: er • sabakayn konulmak üzere bir çok bebek-
} 

__ ı. kez). Modada: (Moda). Üsküdar ratı, hüviyet cüzdanlariyle beraber 3 kıt'a 
gününe k_a<ıar. merkeze. toplatt~r ıa~- Ö K ) 'otoııı.ra:ı:ıariyle müracaatları ilan olunur. ler getirilmiştir. 

Çarşıboyunda: ( mer enan · ~ b 

tardır,. 



7 Temmaı. ··'SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
İkinci kağıt fabrikası kuruluyor I Ayı ile 

Boğuşan adam 
15 dakika dövüştükten 
sonra arkadaşlarının yar-
dımile ayıyı öldürdü 

Sav fa 5 

1 Anadoluda spor 
1 Kütahya mıntakasının ilk maçı Uşak Kütahya 
takımları araslnda yapıldı, maçı 3-1 Uşaklılar kazandılar 

, 

Devrek, (Hususi) - Halkevi spor 
şubesinin avcılar klübü bu hafta bele
diye reisi Nuri T arhanın riyaseti altın
da (Halil bey oğlu) dağlarına sürek a
vına çıkmış, iki ayı, üç domuz öldür -
müştür. Sporculardan Hasan, iki kur- Upk ta1mm 
şunla öldüremediği ayının tecavüzüne Kütahya (Hususi) - Türk spor kuru· ı Maç, 3-1 Upklılann ıalibiyetile bittL 
uğramış ve elindeki tüfeğini bırakıp munun yeni nizamnamesi muc'ibince Upk Kocaelide ıpor faaliyeti 
pazularile ayı ile göğüs göğüse boğuş- kulüpleri Kütahya mıntakasına bailan
muştur. Neticede on beş dakikalık bo •. mışlar, Uşak spor mıntakaa çalı§Illalan da 

gyu..::madan son H b" - b" böylelikle sona ermişti. Bu bağlılığın ük 
T ra asan ıraz agırca ı-

I y · d h f f ·· y .. d l karşılaşması burada yapıldı. 
egın en, a ı çe gogsun en yara an ~ C t • .. - u--L 60 ki .

1
.,_ b" 

d 
. umar eaı gunu, ~tan gı ı~ ır 

mışsa a yetışen arkadaşları bu ayıyı •- f'l · eld" B !L! k 
··ıd·· .. sporcu ~a ı esı g ı. u ~ mınta a spor 

da o urmuslerdir. Ava giderken her t kk··1ı · y Id b · b" b" ı ·1 k . • eşe u erı on ı an en ır ır en e ar-

Karamürsel (Hususi) - Kocaeli ida• 
rei husuıiyesi tehir gençlerinin spor ihti • 
yaçlannı gideımek rnaksadile 2000 lira 
tahsisat ayınnlfbr. Bu paranın 5 00 lirası 

ile Kararnüradin yüzme havuzları tamir vo 
tadil eclilccelı: 400 Jira91 Adapazanmt ve
rilecek ve mütebaki 1200 lirası da mınta• 

fzmit kAğıt fabrikasından iki görünüş 
lzmit, (Hususi) - Bir müddetten-ı zırhldar sona erm~ bulunmaktadır. 

~eri An~ara ve .~s~~~~ulda bulun~ ~- ~undan başka yine bu yıl içinde ikin
gıt fabrıkası muduru Mehmet AJı Ka- cı kağıt fabrikamızın da yine İzmitte 

türl ü tehlıke göz önünde bulundurul- şılnşmamışlardı. Karplllfllla Koruardı 
d ·u ı"çin ı·ht" t } •ıA l 1 l.:ı O kanın diğer spor noksanlarını ikmal et • ug ıya en a ınan ı aç ar a ıa- meydanında yapıldı. çüncü dakikada, 
sanın yarası sarılmış ve yaraları bir haf- santrfor Şerif, U,aklılann ilk golünü yap- mek üzere sarfedilecektir. 
ta içinde iyi olmuştur. tı. Biraz sonra da, Kütahyalıların sağ açığı Karamürsel ve Kocaelide hummalı bir 

l b spor faaliyeti her an göze '""rpmaktadır. 

ğıtçı .. evvelki gü? şchrın:ıize dönmüştü~. ~urulacağı öğrenilmiştir. Birinci ka -
güzel bir şüt e, eraberlik sayısını temin et- ,,.-
. İlk d 1 ı b b b Türkiye ikincisi olan Karamürsellilerin ha· 

~~mer Ba.nk ın. İ~ıtde yaptıracagı gıt fabrikamıza memleketin her yerin-
. .elluloz fabrıkası ıçın de başlanan ha- den külliyetli siparişler gelmektedir. Soma (Hususi) - Soma kömür 

Soma kömür madenleri tı. evre, - era ere itti. 
ikinci de,•rede, iki tak1m da, oyuncula- vuzun ikmalinden sonra lıtanbul yüzücü

lerinin en büyük rakibi olacaö. kuvvetle 
rının yerlerini değiştirmişti. U§aklılar, ikin- .,. 

l 
madenlerinin ithalatını artırması ka-

. negölde yıldırım Çeşmede yakalanan rarlaştırrnış, bu madenlerin sahibi olan 

ümit edilmektedir. 
cİ haftayımın bnşlanğıôndan itibaren ha-
kimiyeti ele aldılar. Devrenin ortalarına İzmirde lik maçlan 

iki kişiyi öldürdü Balık kaçakçıları gazeteci Yunus Nadi gelmiş, tetkikat 

ı l (H yapmıştır. Soma madenleri bu yıl Dev-
doğru, Şerif Uşaklıların ikinci, b iraz son
ra da, sol iç Nedim üçüncü sayılarını kay

,,. negö ususi) - Kazaya yag .. an Çe..::me (Husus"'ı) - Sahı'llerı"m"ızde " let Demiryollarına 10 bin fon kömür 
"' yağmur ve dolu karpuz ve kavun tar- balık avlayan ecnebi balıkçılar gu·· mrük 

dettiler. 

laları ile tütün mahsulü için rok zararlı satmıştır. Uşak şeker fabrikası da ma-
)1; muhafaza motörlerile takip edilmekte denlerden 4 bin kilo kömür alacak, Ceyhan sivrisinek 

istilasına uğradı 
olmuştur. k l 

ve ya a anıp limana getirilerek adliye- diğer bir çok müesseseler de ihtiyaçla~ 
• Yağmur ve dolu arasında düşen yıl- ye teslim edilmektedir. Bu suretle ya- rını Soma ocaklarından temin edecek
dırımlardan ikisi Hasan paşa köyünden kalanıp teslim. edilen 5 motör, 20 ka- lerdir. Bunun için madende istihsalin 
Hasan oğlu Hüseyinle Yenicemüalim- dar da yelk.enlı mevcuttur. 3-4 misli artması l8zımgelmektedir 0-
Öe orakta çalışmakta olan ameleden Geçen gün, yine, Trataile kıyıları- caklardan çıkan toz kömürleri de 

0

taz
Gümüşdereli Haşim oğlu Mustafaya mızda balık avlamakta olan Elen balık- yik edilerek kalıp haline konulacak, bu
isabet etmiş, ikisini de öldürmüştür. çılan yakalanmışlar, gemi ve av alet- nun için bir fabrika yapılacaktır. 
J3unların yanlarında bulunan iki arka- leri müsadere edilerek mahkemeye ve-
~aşları da yaraianmı11Iardır. rilmi,ıerdir. Karasuda bir kavga 

Ceyhan (Hususi) - Yağmurların 
fazlalığı ve Ceyhan nehrinin taşması 
yü:r:ünden bir çok köylerde dere ve çu
kurlara sular dolmuştur. Temizlenme
yen ve ilaçlanmayan bu göllerde sivri
sinek sürfeleri çoğalmıya başlamış, 
bilhassa Sıddikiye, Kararnezar, Hamit
bey bucağı, Şevkiye, Na,idiye ve Hav
raniye gibi çok nüfuslu köylerde siv
risineğe karşı bir mücade açılması za
rureti belirmiştir. Ceyhan köylerinde 
satın alınan her nevi yiyecek, sebze, 

lnegölde ucuzluk 
Diyarıbekir numune hastanesi lzmit (Hususi) - Karasu kazasının 

Limnndere köyünde kanlı bir kavga 
olmuş ve neticede bir delikanlı öliim 
derecesinde yaralanmıştır. İnegöl (Hususi) - Burada, son za

~anlarda, şayanı hayret bir ucuzluk 
nüküm sürmektedir. Taze barbunya fa
sulyasının kilosu 2, domatesin 5, bibe
;in 15, sade yağının 50, yağlı peynirin 
25-30, koyun etinin 25, kuzunun 20, 
sığır ve keçinin 15, oğlak etinin kilosu 
da 10 kuruştur. 

Salatalığın iki tanesi 20 paraya, pat
lıcanın tanesi de 2 kuru~ satılmakta
dır. 

lnegölde yakalanan k~ak eşya 
lnegöl (Hususi) - Jandarma ve 

inhisnrlar idaresi takip memurları tnra
fındarı köylerde yapılan araştırmalarda 
üç yüz kilo yaprak, otuz beş kilo da 
kıyılmış tütün bulunmuştur. Bunlar
dan başka, yedi tane havan. bir kilo da 
esrar yakalanmıştır. Kaçak eşya müsa
~ere, sahiplen de tavkif edilmişlerdir. 
Haklarında takibata başlanmıştir. 

Soma köylerinde telefon 
Soma (Hususi) - Burada köy ka

nunu tatbik edilen 50 köyden otuz be
şinin en mühim noksanları tamamlan
mış, köyler telefonla biribirlerine bağ
lanmış, her köye ayrı ayn santrallar 
konulmuştur. 

Diyarıbekir (Hususi) - Sur dışın
da ve Fiskayası denilen mevkide ku -
rulmUf olan Nümune Hastahaneı.ıi yüz 
beş yataklıdır. Dahiliye, hariciye, en ~ 
taniye, göz, kulak, cildiye, nisaiye ve 
röntgen şubelerini havidir. Hastahane 
muhit için çok faydalı olmakta, bilhas
sa yaz ve sonbahar aylarında müracaat 
pek fazlalaşmaktadır. Başdoktor ke -
mal hastahanenin tekamülü için uğ -
ra.şmaktadır. 

Diyarıbekirde elişleri sergisi 
Diyanbekir (Hususi) - Diyarıbe

kirde ilk defa 932 de tesis edilen İtimat 
Biçki Yurdu 4 talebe ile işe başlamıştı . 

Yurd bu sene ilk olarak bir sergi aç
mıştır. Serginin küşat resmi merasimle 
yapılmış ve sergide 1000 den fazla el 
işi teşhir edilmiştir. 

Bir hafta açık bulundurulan bu ser
gi binlerce Diyarıbekirli tarafından sey
redilmiştir. 

_:_---------~-
Çeşmede süngercilik 

Çefme (Hususi) - Sahillerimiz, 
süngercilik cihetinden oldukça zengin 
sayılan yerlerdendir. Burada, iki motör 
20-30 kadar da kayık, miitemadiyen 
faaliyettedir. Bu sene istihsalatmdan 
1500-2000 kilo kadar sünger, kilosu 
10,25 liradan Yunanistana satılmıştır. 

Osman isminde bir genç bir alacak 
meselesinden Ömer ve karısı ile kavga 

t "..::t· N t" d Ö k .1 b" meyva ve et üzerinde yükselip alçalan e mıT ır. e ıce e mer, arısı ı e ır- . . . 
ı"kt il · · d"kl · b" k .1 sıvrısınek bulutları vardır. Ceyhanda 
ı e e erme geçır ı erı ır azma ı e . 

Zav 11 O y tt l hır pastahane veya bir dondurmacıda a ı smanı agır sure e yara amış-
lardl \ ' k' b t k t · h oturmanın imkanı, bu muzır hayvan-

r. a a za ı aya a se mJŞ ve er I .... d k "b"d" 
iki suçlu da yakalanarak adliyeye ve- ar yuzun en, yo gı 1 ır. 

rilmiştir. Köylüler, sinek ve sivrisineğe o ka-

s··"'üll k. f 1. ti dar alışmışlardır ki, her türlü ha~talı-
OQ 8 e ım aa ıye ğı bulaştıran bu muzır haşaratm mev-

Söğüt, (Hususi) - ilçemizde hu - cudiyetini ve bolluğunu, artık, yadır -
bubatın biçme ve harman işlerine de- gamaz bir hale gelmişlerdir. 
vam edilmektedir. Mahsul vaziyeti, ,. . 
fazla yağışlardan husule gelen pas has- Cenubı Anadolunun amansız hır 
talığı yüzünden endişelenen köy _ düşmanı halinde olan ve köylülerimi-

. b . . kl ,.,. 
lülerimizi sevindirecek Jl1ahiyettedir. zın e~z~nı sarartıp çocu arımızın 

Sakarya mıntakasında bu yıl sena _ karnını şışıren sıtmayı aşılayan bu mu
yiin tercih ettiği akale pamuk çeşitle _ zu mahlukları ~mha etmek lazımdır. 
k'İnden ekilmiştir. Bunların duruın-u da Şehir nüfusunun mühim bir ekseri-
çok iyidir. yeti sıtma nöbetleri içinde kıvranmak-

İlçemizde koza satışları hararetle tadır. Umumi selamet namına, Sıhhat 
devam etmekte olup yağışların fazla- Vekaletinin bu işle mCfgul olması çok 
lığı yüzünden bu mahsul bir parça za- şayanı temennidir. 
yıfttr. ........- ·- Sl!llt · "'·------·----

günleri uğraması kararlaşbnlmıştır. 

Armutluya vapur seferlari Bunun için, Armutlu, artık, memurla-
Armutlu {Hususi) - Buraya, ya- rın ve iş adamlarının gelebilmesine rnü

zın, haftada üç; kışın da iki vapur uğ- sait en yakın bir mesire halini alacak, 
ramaktadır. Eskiden, yazın cuma gün- bu sebeple de, imar edilerek günden 
leri gelen vapurun, şimdi, cumartesi güne güzelleşecek demektir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

- Bak, Hasan Beyciğim 1 · 1 . . . DilaJzler, 
iade.. 

eeçen •Y':D 281 ... Kongre 

1 
topby...,.d~ar. 

toplıyacaklardı, 

' 
... Son hafta, gene ekaeriyetl Hasan Bey - Ne olacak? De

olmadı.. kongre gene geri kaldı. dikodu yapamıyan ioaanlar ne 
Acaba içtimaa eelmemelerinin diye toplansınlar 1 
sebebi ne? 

lzmit (Hususi) - Senenin en heyecan
lı lik maçı bugün yapılmıştır. Akye~l ta 
kımı ld man yurdunu 5 -1 yenmiştir. 

Muşta tuz buhranı 
Bir kilo tuz otuz beş 

kuruşa sablıyor 

Muş (Hususi) - Burada tuz buh
ranı vardır. İki gün evveline kadar ki
losu 35 kuruşa tuz alınıyordu. Bugün 
35 kuruşa da tuz almak mümkün ola
mamaktadır. En uzak memliha Muşa 
90 kilometredir. Buna rağmen Muşta 
tuz sıkıntısı vardır. 

Karamanda mahsul ucuz 
Karaman (Hususi) - Mahsulün 

hasadına başlanmıştır. Arpa 2 kuru.
tan muamele görmektedir. Buğdayda 
da pek fazla bir dü,künlük göze çarp
maktadır. 

Birinci ekstralar 5, sert 4-4,5 kurut 
üzerinden satılmaktadır. mahsul çok 
bereketlidir. 

-----------------------::1~ Hadiseler 
karşısand 

Bebek sergisi 
Tt11kıimdc açılacak bebek sergisiade 

te§hir edilecek ağııcuk bebeklerin ad• 
lanm öğrendik: 

Megüı, Vasfi Riza. Ha7..lm, l. Ga· 
lip, Çoban Mehmet. Komik Na~t. Ce· 
mal Re~t .. 

Doğrusu gıpta edilecek şey.. Ben 
bir iki yq küçülebilmek. için bütün va· 
rımı yoğumu fedaya razıyım. . Bu a· 
damlar bir fCY ırermeden bir iki yat 
değil, kırk elli yaş birden küçülüp bebeli 
oluverdiler. 

Kadın çocuğuna ltu tarzda ninni 
söyliyecek:: 

- Ninni benim evladıma ninnL 
Büyüsün de bebek ollWl ninni .• 

- Baba senin sergide bebeğin var· 
nllf bana alaana.. 

- Ne yapacakanJ 
- Sen beni dövdüğün uman ben 

de onu döveceğtm.. 

* Vasfi Riz:.anın bebek oluşuGa hiç hay· 
ret etmedim. Kırkına merdiven daya· 
dığı halde el"an çocuk rollerine çıkan 
aktörün günün birinde bebek olwp be
şiğe yatncağl besbelli idi. 

Bir genç kızdan bahsediyorlardı: 
- Bebek gibi güzel .. 

Dediler, Ncgüs"un, Çoban M hme• 
din, 1. Calib"in bebekleri aklıma geldi. 
Genç kızı ııönnekten Vllzgeçtim 

lMSET 
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ttf aiye müzesinde bir saat Bir Prens bir bahçıvan 
kızı ile evlenirse 

mes'ut olabilir mi? 
ispanya Kralının oğlu saltanat haklarından ferağat 
etmek ve babasını gücendirmek pahasına bu tecrübeyi 
yaptı, fakat muvaffak olamadı, kan koca ayrılıyorlar 

Ajans telgrafları 

sabık ispanya Kralı 
~ 

13 üncü Alfonsun oğ-
lu ile karısının geçi· 

ncmediklerini bildiri

ror ve şu malumatı 

ilave ediyorlar: 

1 3 üncü Alfon· 
eun oğlu ile evlendik· 

ten sonra, kontes o

lan kadın guya mah-

kemelere müracaat 
ederek bo§anmak ta· 

lehinde hulumuştur. 

Ayni zamanda Papa• 

ya da müracaat ede· 
rek nikahın dini ta

'aftan fesih ve iptalini Saltanat hakkından yanındaki karıaı için feragat eden lapanya 
istem.iştir. prensi ile tezıahtar koca ile yapmak istemiyen zevce 

İspanya hanedanı arasındaki dedikodu
lara aşina olanlar bu evlenmenin macera· 
ıını da bilirler. Sürü sürü dargınlıklara ve• 
sile olan, gazete sütunlarında uzun uzun 
yazılan hu hadiseleri bir Fransız gazeteci
sinin ağzından tekrar anlatalım: 

ve müteessir oldu, hu iş olsa olsa münase· 
betsizin biri tarafından yapılmış bir dedi
kodu olacaktır! sözlerini söyledi. 

Fakat o sıralarda prens çiçekli otel hah-
çesinin şezlongunda otururken Cuha'lı bir 
kız annesile oralarda dolaşıyor, ve pren
sin nazan dikkatini celbediyordu. Nihayet 
bir gün sordurdu ve §U cevabı aldı: 

Zevce İle Görü§tÜm 
Zevce ile görüştüm. 
Kendisine dedim ki: - Cubalı bir çiftçi ve bahçıvan aile· 

- Madam sizin izdivacınız ortalığı al- sinin kızıdır. İsmi Edelmira Sanpedro • 0-
ı tüst etti. Kocanız veliahttı ve sizin yüzü· cej 0 ·dur. 

nüzden saltanat haklarından feragat etti. Prens kızın kendisine takdim edilmesi· 
Anne ve babasile arası açıldı, fimdi üç se· ni istiyor, ve sonra da onun güzelliğine vu· 
nelik kısa bir hayattan sonra, onu tutup ruluyor. 
atmak doğru mudur~ 

I O boynunu büktü, karar vermiş kadın· 
ların ıert çehresHe yüzüme baktır 

- Ne yapayım dedi, aramızda imtizaç· 
sızlık var.. Anlaşamıyoruz. Ben artık tam 
hürriyetime kavuşmak istiyorum. Bir aşlc 

pıacerası da İşte böyle nihayete erermi§. 
Onun hu ıoğuk ve eakin sözlerini din

lerken ufak bir tedai ile aklım üç ıene 
evvelisine gitti. Hükumet merkezlerini de
dikodular allak bullak ediyordu. fspanyol 
hükümdar ailesinin içinde bu yüzden ihti
lafların doiduğu, ve velinhtın da bir bah
çivan kızı yüzünden tahtından vazgeçece
ii ıöyleniyordu. 

Ben de böyle müthiş bir habCJ" duyun· 
ca derhal telefona sarılmıt ve Lozanda bu
lunan prens ile konuımak istemiftim. Has· 
ta idi. Zafiyet gelmiş, ukızın yüıünden ö
lecek» diyorlardı. Nihayet karşıma katibi 
çıkh: 

- Evet, prens bahasının icazeti ol
ınadan evleniyormuş diye ortalıkta bazı 
dedikoduların döndüğünü prenı de duydu 

NiJanlaruyorlar 
5 Haziran 1933 de Lozanın nikah da· 

iresinin locasında veliaht ile ııüzel Edelmi· 
ta Sanpedro"nun ni§anlandıklaı yazılıyor. 

Ben tekrar telefona sarılıyorum. 
Bu sefer kartıma veliahtın kendisi çı

kıyor. 

- Gazeteci misiniz, diyor. Evet yazı· 
nız nişanlandım, ve bu haberi bütün arka
daşlarınıza bildiriniz: Ben nişanlımı delice 
seviyorum. 

Ve kahkahalar atarak telefonu kapatı· 
yor. 

Biz itin arkasını bırakmıyoruz. Ve ıon· 
ra öğreniyoruz ki lsviçre kanunları muci
bince evlenen prensin, ispanya kanunları 
mucibince ıaltanat hakkından feragat et• 
mesi lizımgelirmiı. 

İzdivaç 
Nişanlılık 16 gün devam ediyor. Ayın 

21 inde bir aabab evvela Lozan belediye· 
sine gidiyorlar, oradaki işi bitirdikten son· 
ra Ouchy kilisesinde mera~im yapılıyor • 

(Devamı 8 inci sayfada) 

CÖNÜL İSLE·ı<ı 
Evlilikte 
Başlıgan 

Can sıkıntısı 
« Yeni evliyim. Seviterek evlendik. 

Hala da birbirimizi seviyoruz, fakat 
lk.imiz de kendimizi bedbaht hissediyo· 

tuz. Evvelce bir dakika birbiriın.izden 

•yrılmak istemezdik. Şimdi bir saati bir 
arada geçirmeğe tahammül edemiyoruz 

Başbaşa kaldık mı konuşacak bir ıey 

bulamıyoruz. Can sıkıntısından boğulu
yoruz, evlenmemiz menfi netice verdi. 

daha ıimdiden evlilik hayatımızın iflas 
ettiğini görüyoruz. » 

Bedriye 
Evlenince bütün hayaller, bütün Ü· 

e>İ21er, bütün dütünceler, emelle kavuı· 

manm verdiği bir gevıeklik, bir yorıun
luk ve bir bezginlik gelir. Yeni evlilerin 

~ıeriya birbirlerinden çabuk bıkmala -
nnın ıebebi budur. Sevgi ve nitanlılık 
devrinde her gün yeni bir heyecan, yeni 

bir ümit, yeni bir hayal iki tarafı da mu

hayyel bir alemde y~atır. Bu hayal bi
tince, hakikat iki tarafın da ayaklannı 

Fere indirince vaziyet deiiJir. 
••. Maamafih meyüs ve nevmit olmayı
bız. Bu buhran devresi geçer. Yeni ala· 
ular birbirinize yeniden yaklaıtınr. Za
manla hayat kuruluiunu kaybeder. 

* * * 
«Bir müddet evvel karşıma biri çık-

tı, seviştik, anlagtık. Nihayet bir kıs -
kançlık yüzünden aynldık. Ondan son· 
ra da bir ba§kasile niıanlandı. Bana da 
bir çok talipler çıkıyor. Fakat onun te· 
ıirinden hali kurtulmuş değilim. Baş •

1 
kalarını sevemiyorum. Onda resimlerim 
ve mektuplarım var, istiyorum cevap 
vermiyor. Nişanlı olduğu halde beni 
kıskandığını görüyorum. Bu muamma
yı halledemiyorum. Ne dersiniz?» 

lstanhul S. Ş. 
Bu genç size kapris olsun diye ni • 

tanlanmııa benziyor. Yoksa o da hali 
ıizi sevmekte devam ediyor. İkiniz de 
birbirinizi aJ'lyorsunuz. Maamafib bu 

kapris onu evlenmeğe ıürükliyebilir. Q. 

nun için bir fırsat bulup kendisile açık
ça konuıunuz. Eğer ıizinle anlaımağa ve 
birleımeğe yana14cakıa mesele yoktur. 

Fak at artık: sizinle ali.kadar olmak iste
ıniyona, ıiz de taliplerinizi kaçırmayımz. 
Kendinize baıka bir bayat arkadası ara
yınız. / 

Sakalarla dülgerlerin yangın sö ür
dükleri günler okadar uzakta değil! 

* * -tc 
Duvarlarda itfaiyeye hizmet etmiş bllyilklerin resimleri göze çarpıyor. Değerli bakan Ali Çetin-
kayanın da resmi var. Vaktile itfaiye kumandam imiş ..• Kendi kendime: "tevekkeli Ali Çetinkaya 
bütün memleketi yangın yerine çevirmek isteyen bazı şirketlerin oca v nı söndürmedi!,, diyorum. 

Kenarlarda 
itfaiye kılıkları ••• 

Ke~ kül&htan ~ilk mitfcre 
her devrin kıyafetleri 

Bundan yirın.i küsur yıl önce fmıirden f İşte ilk yangın tulumbası onun eseridir. r kanlığının, askerleri itfaiyecilikten menet·, 
lstanbula eelişimin haftasındaydı. Bu mühim icad üzerine, Davudun em- nıeai ~zerine, yangın söndürme vazifesi ta• 

Gece yarısı, yatağımdan korkuyla fır· rine bir ıUril Yeniçeri verÜmif, ve Şehza· mamen belediyeye kalmış. 
ladım. Sarhoı olduğuna hükmettiğim bir ~dehaıında, Kapamacılar çarş111nda bir de Ondan sonrasını ise, biliyorsunuz: Va· 
adam, tiz perdeden nara atıyor: itfaiye kıılası yapılmı1. li Haydar Bey İtalyadan arabalar getirtti, . 

- Heyyyyyyyyt.... Bu teıkilat, tam 1 1 O yıl, bir tek torak· ve ilk modern itfaiyenin temelini kurdu. 
Diye yeri göğü uzun uzun titrettikten ki adımı atamadan devam etmiı, ve Yeni· Muhiddin Üstündağ ise, selefinin eseri• 

sonra, anlaşılmaz bir takım kelimeler sıra· ,çeri ocağıyla beraber daiılmıgtır. nJ, bugünkü mükemmeliyetine ulaştırdı. 
lıyor. Benim gibi yataklarından fırlayan Fakat teıkilatın daiılııından kırk ıekiz Şimdi, izahat tamamlandı, ve biz mü· 
mahallelileri pencerelere topluyordu. ııün ıonra, Hocapaşada bir yanııın çıkmıf, zeyi dolaşıyoruz. 

Sokağa baktım : Narayı atan adam, .Babıali, Divanyolu ve civarı, ti Kumkapı· Haftanın dört gününde, halka açık' 
penceremin tam dibine dik.ilmişti. Kargıda· bulundurulan bu müzede, ineanlan saat· 
ki fenerin dibinde duran bir gölgeye biraz lerce zevkle meşgul edebilecek hatıralar 
dikkat edince, gözlerim hayretle açıldı: •ar. 
Çünkü ııece yarısından en az üç saat ıon• Kenarlarda itfaiyeci kılıkları... iki ası~ 
ra, nara atarak koekoca bir mahalleyi biri- # içinde, keçe külahtan çelik miğfere, fano]i,I 
birine katan bu adamı, kemali aükunla dondan metinli kilota, ve yalınayaklıktan 
seyreden bekçiydi. kauçuk çizmeye kavu~aJl tulumbacını~, 

Başımı pencereden dııarı çıkararak ıes· her dev:irdek.i kılıklarını zevkli bir hayr•t" 
lendim: le seyrediyorsunuz. Ve derhal görüyorsuc

1 

- Bekçi efendi! A nuz ki, bugünkü itfaiyeci ile eski tulumbac 
O, ağzındaki sigaradan bir nef~ı daha - ""'1. N 1 eı arasında hiç bir bakımdan, ve hiç, am• 

çekerek cevap verdh • 19 3 2 bl9 bir münasebet kalmnmıı. 
_ Efendimi cHiç bfr bakımdan» diyorum. Çünk(I 

Sesimi yükselterek ıordum: ISM Sıcıl Nö rarıhı eski tulumbacı ile bugünkü itfaiyeci 
_ Ne bağırtıp duruyorsun bu ıarhoı 5 arasında gaye benzerliii bile yok. 

herifi} Yakalayıp götürsen el • HASAN HAMıT 140 ~6 /2/ 928 Bugünün kahraman itfaiyecisi, için( 
Belcçinin cevap vermesine vakit kalma· MEHMET FEYiı 4. 9 /5/928 pervasızca " atıldıiı yangının müthiş alevle• 

dan omuzuma bir el dokundu. Döndüm: HASAN RIZA 2 21/1 /929 ri arasında sadece felakete düşmüş hem• 
Misafir bulunduğum ev sahibinin oilu idi. ÖMER fSMAıl 10 19 /-?/929 cinılerinin imdat dilenen feryadını duyu• 
Esrar çekmiş «harman» (*) lar ııibi ka· S/5/930 Jor. 
bla katıla gülüyordu. HALiL CEM~L 23 Eeki tulumbacı, içinden feryadlar du· 

Ben çıldırdıiına hükmederek iki adım ıSMAıL MEHMET25t 27 I 2/933 JUlan alevlerin karşısında ıigarasını tellen-
geriledim, ve içimden: YUSUF Si.Jt<RU 152 rn /8/935 dirir, ve tutuşan ocaiın bedbaht sahibile 

- Zavallı, dedim, sarhoı narasile uy· $EMSı BAHATTıN380 26 / 7 / 935 bazirganca bir pazarlığa girişirmiş. 
kudan fırlayınca, korkudan oynatmış ola- Müze duvarlarının bir köşesinde, vazi· 
cak 1 fe baııında can vermit itfaiyecilerin resim· Vazife başında can vermiş 

Fakat 0 gülmeğe doyduktan sonra: leri asılı. Bu, alevler içinde can vermiş şe· kahramanlar için anıt 
_ Ayol, dedi, o adam sarho§ değil bitlerin hatıraları, insanın yüreğini alev gi., 

«Köıklü ı » ya kadar bütün mahalleler çatır çatır ya· bi yaka yaka dolaşıyor. 

_ Sarhoş deiil de ne diye nara atı· nıp kül olmuıı. Bir köşede de, itfaiyeye hizmet etmiı 
yor} . Bu facia üzerine, bir köıeye atılan tu• büyüklerin resimleri göze çarpıyor: 

Nara atmıyor, yangını haber veri- lumbalar yeniden omuzlara kaldınlmıf, ve Bunlar arasında, Ali Çetinkayanın rea., 
0

te9kilat askeri bir idare altına ahnmııı. mi de var. yort 

* Yaşları müsait olmayanlar, cıKöıklü»· 
yü görmemişlerdir. Fakat köşklü 
hakkında malumatı olmayan yok 
ııihidir. Çünkü bugünün bahtiyar 
çocuklan, daha on beş, on altı sene evve• 
line kadar sesi duyulan <ıKö§klü» nün, ve 
tulumbacının hikayelerini, tıpkı masal gibi 
ve kim bilir nice defalar dinlemişlerdir. 

Geçen gün, bir yangın söndürmeye ko· 
ıan itfaiyenin çanlı şanlı geçişini seyreder
ken, yirmi yıl önce beni uykumdan ııçra· 
ta.n köııklüyü hatırladım. 

Evet ... Çok deiil, yirmi yıl önce, yani 
insanların hemen hemen tayyarede radyo 
dinledikleri bir devirde, İıtanhul fehri me· 
medenisinde yangın, böyle naralarla ilan e· 
dilir, ve çıplak ayaklı, fanela donlu, yün 
kuşaklı, keçe külahlı tulumbacılar tarafın-

dan söndürülürdü. 
Bugün, bir adama ((tulumbacrn demek, 

cezayı müstelzim bir hakaret sayılıyor. 
Falcat nice yıllar önce, bugün müzeye 

kaldırılan yangın tulumbasının icadı, rad
yomun keşfi kadar büyük bir sevinç uyan· 
darmış. 

Bana dün, itfaiye müzesini gezdiren 
itfaiyeci arkadaş: 

- Tulumba, diyor, bundan tam 224 
yıl önce icad olunmuş. 1 128 yılında, İs· 

tanhula, Davit adında bir Fransız Yahudi· 
si gelmiş. Ve burada dinini değiştirerek, 
Gerçek Davut adını takınmı§. 

( *) Esrarkqler, esrara yeni alısanlara 
cıbamwrn duler. 

' Ondan bir müddet ıonra, belediye da· Değerli Bakan, vaktiyle, itfaiye ku-
ireleri açılınca, yangın aöndürme vazifesi mandam imiş. 
askerlerle Şehremaneti arasında taksime Müzeden ayrılırken düşünüyorum; ve: 
uğramış. Her belediye merkezine ve her - T cvekkeli değil, diyorum, Ali Çetin 
mahalleye birer tulumba yerleıtirilmiıı. kaya, bütün memleketi yangın yerine çe-

Mahallelerdeki tulumbalar icabında virmek isteyen bazı ecnebi şirketlerin oca· 
mahalle delikanlıları tarafından kullanılır· iını ıöndürmedil Meğer «itfaiyecilik» o• 
mıt. nun eski mesleğiymiş 1 

Belediye ise, kendi dairelerindeki tu-

lumbaları kullanacaklara yatacak yer, yi-
yecek ekmek, ve giyecek esvap verirmiş. 
Onlar, diğer esnaflardan alınan tezkere 
resminden de muaf tutulurmuıı. Buna mu
kabil, yangın ilan edilir edilmez, iki elleri 
kanda olsa, hemen tulumba başına koşar· 
!armış. 

Yangınlarda, sakalara ve dülgerlere 
de mühim işler düşermit. Sakalar kova ko
va su taşırlar, dülgerler de icabında ev 
yıkmaya çahalarlarmış. 

Tabii tahmin edersiniz ki, bu ıeldlde 
yangın söndürmenin, denizi kova ile bo
şaltmaya çalışmaktan bir parmak farkı 

yokmuş. Nitekim, o tarihte çıkan bir yan
gın, Beyoğlunu Okmeydanına çevirmiş. 

Bu facia üzerine de canları yanan eigor· 
tacılar hükümete baş vurmuşlar ve: 

- Eğer, demişler, milkemmel bir itfa· 
iye teşkilatı kurmazsanız, biz lstanbulun 
ahşap evlerini değil, kaldırımlarını bile si· 
gorta edemeyiz 1 

Neticede, Macıuistandan bir mütehas· 
ııı ııetirtilmiş, ve bundan tam 64 sene ev· 

-.-......... ·--·--- .. . Sellin Tevfik 

vel, iki taburlu bir itfaiye alayı kurulmuş •. Deniz Skilerinin Almanyada yeni madelle
Bu vaziyet, Cumhuriyet devrine kadar .rini yapmqlardır. Bunlarla den.izlerde kay• 

ıürmüı. Vo o zaman, milli müdafaa ba- mak büyük zevk vermektedir. 
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• 
HARP NE A AN, NASIL OLACAK? 

Yazan : General Ludendorf 
Almanynnın sabık erkı\mharbiyei umumiye reisi 

B ir harbin ilan edilerek başlayacağını 

zannetmemelidir. 
1894 de ve 1904 de Japonya, Çin ve 

Rusynya karşı ilanıharp etmeden Çin ve 
Rusların harp gemilerile nakliye gemileri· 
ne ateş açtı. lngilizler Afrikada Boer'leri 
nıağlup ettikleri zaman da alelade bir hü
cum ile işe başladılar. 

Almnn başvekili Von Bethmann • Hol
weg'in bir taraftan Rusyaya ve diğer ta
raftan Fransaya ilanıharp etmesinin ne ka
dar beceriksiz bir İş olduğu hala hatırımız
dadır. İliınıharp etmemiz üzerine düşman 
devletler tecavüze uğramıı olmak gibi mu
kaddes bir hakla birlcıtiler, kuvvetlendi
ler ve kendi lehlerine bizim de aleyhimize 
neticeler elde ettiler. «Tecavüze uğramakıı 
mefhumu milletleri yekpareleştirir ve itti· 
hada sev keder. T ccavüze uğrayan millet· 
ler daima mütecavizlcrden daha ziyade 
himayeye müstahak olurlar. 

Garp hudutlarında Almanlar harp e
derlerken mi1let istila siyaseti takip etlildi· 
ğiııi zannediyor, ve kendi mevcudiyeti için 
dövüştüğünü bilmiyordu. Askeri terbiyesi 
o kadar kıttı ki, tecavüzi ıPbi görünen har
bin bizim için tedafüi olduğunu, ve czil· 
memek için başka çaremizin mevcut bu
lunmadığını takdir edemiyordu. 

Siyaseti idare edenlerin başlıca vazi
feleri, bir taraf tan ilarulıarplcrle ve diğer 
taraftan halkın kafi derecede tenvir edil· 
memiş olması ile hasıl olan müşkülata mey
dan vermemektir. Biz 1914 de ve onu ta
kip eden senelerde bu hatalara düştük. Ve 
milleti teşkil eden ferdler, harbi kendi mu· 

kadderatlarının bağh olduğu bir akibet gi. 
bi telakki etmediler, kendi mevcudiyetle
rini muhafaza için !Azım •eldiii kadar ça
lı§madılar. 

E mek istemiıılerdi. Gerek Fransanın ve ge- zerinde değifiklikler yaptı. Ye öylece harp ğer bir millet harp etmeğe karar ve-
. d .. ·· ı_ k • . ·ıAhl rek lngilterenin nasıl olup da ayni zaman· etti. nrse, ovuşecea. as enn cmrıne sı a arı- ' . 

l"kti"sadi b.. .. b" da harp gemilerini, Alman donanmasını ım nı, vasıtalannı ve utun 
·ıı t" · k . • B f b 1 ıkr ha etmek üzere seferber etmediklerini ha· 

nıı e ı ın ıyat ettınr. una se er er i . . · l · d 
la anlamıyor, ve bunu her ıkı mıl etın e 

der.l~r. S~ferberlik sulh zamanında vücuda ' erkfınıharbiyesindeki gaflete atfediyorum. 
getnılen mce ve dakik hcaaplardan sonra · 

1 b Erkanıharbiye reisinin harici siyasetı yapı ır, ve u hesaplar her sene tekrar e· · JA 
d·ı· h çok yakından bilmesi ve takip etmesı a• ı ır, aric1 siyasete ve yeni vaziyetlere gö-
re değişiklikler yapılır. zımdır. Düşmanın dahili ve harici vaziyet• 

Ş lerini, hasım memleketlerin ahvali ruhiye· 
imdiki seferberlikler, muharebeye as- k k. k 1 nda da 

'~ ,sini iyi bilen muhakka ı arar arı • 
11;erleri hazırlamakla ka1maz. Önümüzdeki 

ha isabetli olur. 
harplerde seferberlik diyince işin içine ma- ' k M l • 
1 En Tehlikeli Düımanı Bulma ese eıı 

Deniz Muharebeleri 

Eğer muharip devletin donanmaeı has
mınınldnden kuvvetliyse yapılacak i§ ba· 
sittir. Ve hemen karşı tatafın üzerine çul
lanıp imha taktiğini kullanmak gerektir. 
Eğer donanma hasmınınkinden zayıfsa 
yine yapılacak i, basittir. Yüzyüze harp et· 
mek kat'i mağlubiyeti intaç edeceğinden, 
tıpkı karadaki harpler gibi hasmını oyala· 
,mak yolunu tutacak baskınlar yapılacak· 
tır. 

i ve iktisadi tedbirler de kanşacak ve har-
Hava Muharebeleri be girmeyen milletin muhafazası, iaıesi, i- Coğrafya vaziyeti bakımından hudut- , 

hatcsi de mcv:ıuubahsolacaktır. Alınacak lan açık olan bir devlet muteaddit düş- Hava muharebelerinde de ayni taktik 
tedbirlerle milletin ruhi varlığını yükselt- 'manlarla harp ederse, kendisine şu mesele- kullanılır. Tayyareler evvelce yapılan plan
mek ve milli ittihadı bozmamak lazımdır. yi sormalıdır: lar dahilinde seferber edilir, deniz ve ka· 
MiJletin, ruhi kuvvetini harbe destek et• ' Düşmanlarımdan hangisini mağlup e- ra kuvvetleriyle müşterek çalışır, eğer fa. 
mesi çok acsirlidir. 

1

dersem bana kat'i galibiyet neticesi verir} aliyctlerde ittihad ve müşareket olma:ua 
Y d Yani en tehlikeli düşman hangisidir} iyi bir netice almağa imkan yoktur. Kuv• ur un içinde yapyan gayrimemnun-

lara fırsat vcrmiyccck olan Harp fenni yalnız düşmanlarını seçe- vayi külliyenin hava hakimiyetini elinde 
vatandaşların ' k l · b" 

birleşik kuvvetidir. Bir orduyu yıkan onu rek harbctmck, bütün uvve_t ~rı ır mer- tutması muharip devlete büyük avantajlar 
mahva ·· .. ki '- d ' kezde toplayarak, muayyen ıstıkametlerde verir. auru eyen ara.a an vuran kuvvet- · k t k d 
..:r a· f b J'k ")" . istenildiği kadar kuvvette sev e me C• " • ır se er er ı ı an edıld·-· · · d 
d • ıgı zaman or- ğildir Ayni zamanda da, ıçlerın en en 

uya gaynmemnunlardan anaraistl d · · f k 
Jı. •• • 1 d b. k . ' l ~ er en, kuvvctliiini vurabilmek içın ırsatı açır-
ı.omlu9nlı~t cdr c~ ır ço ınsan ar da gircbi- mamak ve bilhassa harbi hasmın ülkesinde 
ır. ~ e duşmanlanmız, sosyal dcmok-

1 yapmaktır. rat arın Alman ordusunu arkadan vuracak-
lıırını tahmin ctmiılerdi. T cmennileri hu- , Diğer düşmanlar karşısında ancak on-

1 b ı lan oyalıyacak kadar asker bırakmak ve au u madı. ve ordunun Alman İşçisine 
·· onların ezilmemesini temin etmek önce na-auvenebileccği teeyyüt etti. 

zarı dikkate alınacak bir şeydir. Bunun i-
Hudut Ve Sahillerin Muhafazası çin de demiryolların;n düğümlendiği bir 

Harp etmeğe karar verildikten bir kaç mıntakada her tarafa yetişmeğe müheyya 
aaat sonra m ı·· ı·· ı_ • ı b. k t b 1 d k IA d .. • o or u ut a ar, tayyareler, ır uvve u un urma azım ır. 
hucuma girecek t b 1 . K ·ı . . a ur ar, ıuvan alayları, umandan Seferberlik Planları e 
h~fıf torpıdo muhripleri, hücuma hazır va- ' Mukayyed Değildir 
zıyeıte bulunmalıdır. 

Diğer taraftan tayyarelerin geldiğini 
haber veren aletler, limanlara sokulabile
cek tahtclbahirlcri bildirecek tertibat da 
hazırlanmalıdır. F ranaa ve it 1 .b. h 
d v aya gı ı u-
utları daglık ve tabii ola 

1 
k 

1 n mcm c et er 

Muharebe Baılayor 

Hazırlık bitince dakika bile fevtetme
den düşmana karşı sevketmck llzımdır. 
Tanklar, ve motörlü vasıtalar, derhal düı· 
man hududuna girecek ve ate§ açılacaktır. 
Suvariler müdafaa edilmemiş yerleri çevi
recekler ve oralarını işgal etmeğe uğraşa· 
caklardır. 1914 de biz Rusların Şark vi
layetlerimizi suvari kuvvetleriyle işgal et· 
melerini beklerken, arkası çıkmadı ve böy
le bir fırsatı kaybettiler. 

Donanma sahilleri bombardıman ede
,rck ateş açar, tayyareler deniz ve karada 
keşiflere başlarlar. Açık denizlerde tahtel
bahirlcrin faaliyeti gözükür ve ·düşman 
devletinin etrafı harici teması kesmek için 
bahri bir muhasara altına alınır. 
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Bugünkü Amerika 

Amerikada Taksi - girler'ler vardır. Bunlar refakatlerinde kadınsız gelen 
erkeklerle barlarda dansederek para kazanırlar. Taksi - girl'lerin '\dkitleri 
kıymetlidir. Ayak bileklerindeki saatler istihkaklarını kaydeder. 

Amerikadaki boyacılar müşterilerın 
ayakkaplarını parlatmak için artık yo
rulmuyorlar. Elektrikli fırçalar bu işle· 

ri mükemmel görüyor ve ayakkapları 
el fırçalarından daha iyi parlatıyor. 

Amerikalılar vakitten ve kuvv~t.ı=n 
tasarruf için çeşit ç~it çareler buluyor
lar. Mağazalardaki satıcı kızlar çabuk 
gidip gelsinler ve yorulmasınlar diye a

yaklarına paten geçirmektedirler. 

Amerikada kunduraları on dakikada pençelerler. O müddet zarfında bit 
kabinede oturur gazetenizi okursunuz. Ayağınızın altındaki bir delikten 
ayakkaplarınızı ayağınıza giydirirler ve gidersiniz. 

İçin bu tedbirleri almalt kolaydır. Fakat 
etrafı düşman devletlcrile muhat ve tabii 
hudutlardan mahrum bir memlekette o-

Gerçi evvelce yapılmış planlar vardır. 
'Fakat vukuatın inkişafına nazaran kuman
dan o planlarda muvafık gördüğü deği

şiklikleri yapmalıdır. Nazari planlar bu va· 
ziyettc sükut ederler, asker ve kumandan 
harp ile ve realite ile karşı karşıya kalır. 

Düşmanın evvelce tahmin edilen tarafları 

hakikaten zayıfsa ne ala ... Fakat şunu dn 
unutmamalıdır ki ekseriya evdeki pazar 

Böyle vaziyetlerde tayyarelerin rolü 
çok mühimdir. Demiryollannda asker sev· 

kedcn düşmanı takip etmek onları bom· Amerikada büyük caddelerde cemiyetler, eskı askerler sık sık ıeıınıi geçit 
bardıman etmek, yardım kuvvetlerinin 1 yaparlar. Yürüyüşte tempo tutan da ekseriya sarışın bir bayandır. 

turmak cm • t kt · 
' nıye no 81 nazarından zannc· çarşıya uymaz, ve düşman ~aşırtıcı vazi-

dildiği kadar ho" degıv·ldı·r. 
" yetler takma bilir. 

. 
1
.
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de Fransanın ve İngilterenin va- J\.leselii Kont Schlieffen'in yaptığı 
Eıyctındc olduğu gibi tek cephede dövüş- ~!anlar 1904 - 5 seneleri için fevkalade 
mck mecburiyeti hasıl olursa mesele ko-
l iyi iken 191 4 de işe yaramaz oldu. Bunun aylaşır. Tek cephe üzerinde b' . ah 

ızı m vct- üzerine ııeneral Molıke bu planlar Ü· 

harp sahasına sokulmasına mani olmak la- ---

zımdır. Şehirlere gelince, fabrikalar, hü- dildiği ve ancak tren ile nakledilebileceği Fakat şu muhi\kkaktır ki yeni h:ııpler• 
kumet daireleri, tayyare merkezleri, pek ıçın biraz geç kalır. Fakat artık harekata de arıık milletler bütün urlıklnrıııı, m~v· 
mükemmel bombardıman edilebilir. başlamak için 1914 deki gibi 15 gün bek- cudiyctlcrini miidafaa etmek için hnr.::ıya• 

İlfınıharptcn 48 saat sonra harp filen lenemcz. Ben burada şu satırlarla, yeni bircaklnrdır. Bugün veya yarın her miilet'İI\ 
ve bütün kuvvetilc başlamış olmalıdır. De- harbin nasıl başlayabileceğini tetkik etmek böyle bir tehlikeye girn•esi hiç dt' u7ak bir 
niz filoları daha sür'atle harp meydanına istedim, vaziyetler tarafların takınacağı ta- ihtimal değildir. Artık fetd!cr ordt!:ar yok• 
sokulurlar, kuvvayı külliye tren ile nakle· vırlara göre değişebilir, tur, devir müscllih milletlerin deuidır. 
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• Montröde dün lngiliz 
projesi tetkik edildi 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) di. Hiç bir delege hey" eti, merbutun met .. 

Yazan: Orhan Selim ı---------- l ____ sp __ o_r _ __.I 
KA KONUŞMAZ! 

Son Postanın Edebi Tefrikası: 36 _ __. 
Günden güne bozulmag"a yu··z tu - Ve k t kr k k d' apıyı e ar apıyara mer ıvene 

tan alış verişi de bu yeni felsefesinin doğru yürürken anasile karşılaştı. A • 
pratikte muzaffer oluşuna yardım e - nası sordu: 

Eskrimciler 
OJimpiyadlara 

gidiyorlar hey' eti ta saat beıte toplandı. Celse a- ni müzakere ve kabul edilmedikçe bu mu• 
çıldı. İtalyan hey' eti gelmemişti. Belki de vakkat kabul ile bağlı bulunmıyacaktır. 
hiç gelmiyecektir. Fakat bu mesele üze- Dördüncü madde, sağlık kontrolünün 

diyordu. - Ne verdin Nuri?. 
Bir gün, yine aylar süren bir uzak- - Hiç.. kundurayla, ceket. 

Milli takım bu akşam yola 
çıkacak, Macaristanda 

kamp kuracak 

rinde hiç durulmadı. hem girişte, hem çıkışta yapılacağım ve fa .. 
İngiliz Projesine Rusların İtirazı kat resminin yalnız bir defa alınacağını 

lıktan sonra, hala ateşçilik yapan gavur - Peki ama oğlum, hir dilim ek _ 
Cemal diikkanına gelmiş ve söz arası r mek te versen olurdu. Çift, çift kun· 
ona şöyle bir hikaye anlatmağa başla- durlaıiın, takım takım elbiselerin mi 

lngilizlerin mukabil bir projesi derhal tasrih mnksadiyle ynpılan bazı tadilatla 
azaya dağıtıldı, İngilizler bu projeyi tesa- kabul edildi. 
hüp etmediler, Türk projesinin bir tefsiri Beşinci madde, Türkiyenin Milletler 

mıştı: var ki .. 
On birinci Ber- olduğunu ileri sürdüler. Cemiyeti azası sıfatiyle olan vecibeleri hak· 

lin Olimpiyadına İngiliz projesi hakkında ilk sözü Rus kındaki 23 üncü maddenin kat'i ıekilde 
- T rabzondan dönüyorduk. Bir - İkişer tane vardı ana. Birer ta _ 

gece evvel sıkı bir lodos yemiştik. Var· nesini verdim. O giyinecek. Ben de çıp· 
diyada, ocağın karşısında, bir yandan lak kalaca kdeğilim. 

gitmek üzere murahhası aldı. M. Litvinof projeye itiraz tahriri kaydi ihtirazişile kabul edildL 
Ma ca ris tan dq ederek Türk projesinin daha evvel hüku- Altıncı Madde Görüıülürlı:cn 

sıcak, bir yandan yalpa, içim dışıma Anası ustaya biraz da saşkınlıkla 
çıktı. Ertesi gün sabaha karşı fırtına baktı. Kaç zamandır oğlund~ bir şe . _ 
durdu. Yalnız ölü lodos var. Samsuna lerin değiştiğini farkediyor. Kızdı. G~J
geliyoruz. Şöyle bir güverteye çıka • dü: 

kamp kuracak o- metlere bildirildiğini, meselenin bu zavi- Altıncı madde, bir noktai nazar teati· 
lan Milli Eskrim yeden tetkik edildiğini ileri sürdü. Ve sine vesile oldu. Bulgaristan ve Roman• 

b Türk projesinin bırakılarak lngiliz tefsir ya delege hey' etleri, Lozan mukavelen&• takımı u akşam 
projesinin görüıülmesinin güç olacağını mesinin huna tekabül eden maddesindeki Peşteye hareket ı 
söy edi. formüle benzer bir formül kabulü suretile, edecektir. Es . B 

u nokta üzerinde bazı münaka§alar bazı düşmana yardım şekillerinin tasrihi yım da hava alat·ım dedim. Başa git • - ilahi oğlum, dedi. Senin benim 
tim. Dayandım küpeşteye. Deniz, aşa- ceket, kundura vermemizle Allahın 
ğıda, vapurun bumunda köpüklenip bu kadar çıplağı giyinip kuşanır mı? 
ikiye ayrılarak altımızdan kayıyor. A- Usta ses çıkarmadı. Yaptığı hareke
çık denizlerde ölü lodos dalgalan yunus ti birdenbire saçma ve gülünç buldu. 
azmanlarına benzer, ustam. Zaman Merdivenleri çıkarken durdu: 
zaman s~s .çıka.ra.rak ve sıçramalar ya- - Doğru ama ana, dedi. Ne yap • 
parak bırbırlerını kovalarlar. Dalgın malı? Bir şeyler yapmak lazım. Dün
bakıyordum. Omzuma bir el dokundu. ya berbat. Dünya haksız, ana. Ne 
Döndüm. Baktım. Tanıdım herifi. Bir yapmalı? 

krim takımına cereyan etti. Neticede İngiliz proJesının faydalı olacağını bildirdiler. 
Federasyon Rei- Türk mukavele projesile kar§ılaıtırılarak Montrö <edü§mana yardım» tabirinin 
si Fuat bakacak - · müzakere edilmesine karar verildi. beynelmilel hukuk kaideleriye muayyen 
tır. Takım kaptanı Enver Projenin mukaddemeainde eski Lozan olan bitaraflık vazifelerine muhalif olarak 

Kılıca: Enver, (kaptan) Cihat, Ha- muahedesi akitlerinin ismi arasında Jtalya- dü§mana yapılan hizmetlere şamil olmak 
lim, İlhami, Epeyei: Enver, İl - nın da iami zikredilmişti. Konferansta f. lazım geldiğini ve Türkiye delege hey.eti, 
han, Zihni, Mustafa, Naci, Cavit. talya murahhaslan bulunmadığından mu- kendi noktai nazarına tamamen uygun o
Flöreye: Kolejden Suat, Halet iştirak kaddemenin gÖrü§ülmesi geri bırakıldı. lan bu tefsirin her türlü tasrihi zaid kıldığı· 

nevsal Çıkmıştı. Bütün meb'usanı ki
ramın resimleri vardır içinde. Bunun 
da fotoğrafını orda görmüştüm. Rir 
görüşte akılda kalacak gibi acaip bir 
suratı olduğu için unutmamıştım. Yal
nız nere meb'usu olduğunu hatırlıya
madım. Bir de ismi gelmedi a~ma. 
Muhterem meb'us bey sordu: 

- Şu karşıki dağlara ne dağları der
ler? 

- Bilmiyorum meb'us beyefendi, 
dedim. 

Kendisinin meb'us uluşunu bilişim· 
den pek mahzuz oldu. Bana karşı ala
ka gösterdi. Nereli olduğumu sordu. 
Cevabımı beklemeden: «Çoluğun ço
cuğun var mı? Köyüne benden selam 
söylen dedi. Şeytan dürttü içimden. Şu 
herifi bir bozayım dedim. Tumtıraklı 
bir eda ile: 

- Beyefendi, dedim. Selamınızı teb
şir edeceğim, dedim. Yalnız müsaade 
buyurunuz da meb'usumuz olmanız 
sıfatile sizinle biraz hasbıhal edelim. 

Her~f afalladı. Yüzü gözü kömür 
içinde, üstü başı perişan, sakallı ateş

dnin böyle laflar etmesi şaşırttı muh -
terem mcb'usu. Ben durmadan konuş
tum. Maarif işleri™ tenkit ettim. Bil -
hassa latin ıstılahları kullandım. Bir 
yarım saat konferans verdim. Sonra: 

Usta bu «ne yapmalı?» sualini Ab -
dürrahmana sormuyordu. Çünkü bili
yordu ki o da «ne yapmak lazım gel
diğinh> bilmemektedir. Herkesin tek 
başına nefsini körletmesi çok sabır 
istiyen, çok uzun bir yol. Halbuki gün
den güne sabrı tükeniyordu ustanın. 
Abdürrahman onu tevekküle alıştıra
mamıştı. Zaman zaman tevekkül deni
len karanlık ve durgun suyun içine 
boylu boyunca uzanıp dinleniyor. Fa
kat sonra en ufak hadise ile, bu suda 
boğulacağınd,1n korkup fırlıyordu. 

Usta bu halde çırpınıp dur'trken son 
bir hadise, gerilerde kalmıs, unutul -. 
muş sandığı bir tarafının da ortaya çık-
masına sebep olarak hayatı cehennem 
etti ona. 

Bu hadise şöyle oldu: 
Bir gün işten erkence dönen usta, 

evin kapısını aralık buldu. itti, girdi 
içeri. Mutfağa baktı. Ana3ı yok. Yu
karı çıktı. Cumbalı odada Gülizar ar -
kasını kapıya dönmüş, bir sandığın ba
şına çömelmşi. Sandığın etrafında boh
çalar, pılı pırtı. 

Gül!zar, oda kapısının açıldığını duy
du, ve birdenbire ayağa kalkarak: 

- Ay sen misin, dedi. Ödiimü ko
pardın Nuri. 

Gülizar, ustanın anası olmadığı va
kitler, ona «Nuri» demekte büyük bir 

edecektir, Mukaddeme bütün maddeler görü§üldük- nı bildirmi§ ve konferans altıncı maddeyi 

l k ten sonra müzakere edilecektir. kabul etmi,.tir. Peştede be~ müsabaka yapı aca , İ "' 
ngiliz Projesinde Göriifülen Maddeler Altıncı maddenin kabulünden sonra Macar takımı seçmelerine istirakten 

' Birinci ve ikinci maddeler hiç bir mü• celse, yarın sabah saat onda tekrar top• sonra Berline gidilecektir. !Ah ı '- k b ı 
a aza yapı mauızın a u edildi. latıılmak üezere tatil edilmiştir. 

Atletizm Federasyonu azalığı Üçüncü madde muvakkaten kabul edil- A. Ekrem 
Galatasaray Spor Klübü Atletizm 

Şubesi Kaptanı eski atletlerden Şinasi 
Reşit, Atletizm Federasyonuna aza se· 
çilmiştir. Emektar arkadaşa muvaffa
kıyet dileriz. 

Bir· Prens bir bahçıvan 
kızı ile evlenirse ? 
( Baştarafı 6 ıncı sayfada ) 

Ve tıpkı küçük Burjuvaların tasannusuz 
nikahları gibi sessiz sadasız halkaları biri
birlerinin parmaklanna takıyorlar. Papaz 
çok heyecanlanıyor. 

Nikahı kıyarlc.en: 

- Bak §U Allahın işine diyor. Bir ve
üaht aıkı, dünyevi ihtiraslann üzerine çı· 

karabiliyor. Bu adam muhakkak ki cen· 
netliktir. 

Ve tabii bu sözler Üzerine de hayli 
bahşi~ koparıyor. 

Kilisenin kapısına çıktıktan ~aman za· 
yıf solgun yüzlü, hasta prensin topalladığı 
ve kansının da tamüssıhha olarak dimdik 
yanında gittiği görülüyor. 

Aradan uzun bir sene geçti. Hastalıklı 
prens tahayyül ettiği saadeti bulabildi mi) 
Bunu kimse ne arıyor, ne de soruyor. Yal
nız 19 341 ıenesinin 28 te~rinievvelinde Ma
dam Edemira'yı Şerburgda vapura biner
ken gördüler. 

İtalya "Gıyabımda verilecek kararları da 
tanımıyacağım ,, diyor 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

nqşmalar olmuştu. Maksat İtalya tarafından vuku bulması muhtemel mü .. 
sellah bir hücuma karşı bu devletlerin birbirine karşılıklı müzahereti idi. 
İtalyan mahafili bu paktın devamından bu devletlerin vaziyeti henüz normal 
saymadıklarını istidlal etmektedir. 

«halyanlar iştirak etmese de yeni Boğazlar mukavelesinin yapılacağı ve im· 
zalanacağı hakkında söylenen sözler de İtalyanlarda bu intibaı kuvvetlendir-
miş bulunmaktadır. » _, . 

ltalyan gazetelerinin neşriyatı 
Roma, 6 (A.A.) - Alferdo Signoretti, Stampa gazetesinde DCfl"ettiği bir 

makalede, İngiliz donanmasının Akdenizden çekilmesini ve İtalya hariç ol
mak üzere Akdeniz devletleri arasındaki anlaşmanın iptalini talep ederek 
diyor ki: 

«İtalyaya karşı ne Akdeniz, ne de Avrupada şantaj yapılamaz.» 

ltalyanlar Habeşistanda 
fena vaziyette imişler ! 

(Ba~tarafl 1 inci sayfada) 

5 Kuruşa pırlanta yüzük 
satanlar tevkif edildiler 

lariyle birlikte Abdülhamidin nazır • 
}arından Baba yan paşanın karısı Ta • 
kuhiye ait mücevher dolu bir bavulu 
çaldıkları anlaşıldığını ya~ıştık. 

- Müsaadenizle efendim, vardiya 
değişiyor. de)tip, hazreti başüstünde bı
rakarak indim aşağı.. ne dersin usta? 
Oyun mükemmel değil mi?. 

haz duyuyordu. (Arkası var) 

Gazeteciler etrafını alıp sualler yağdır· 
dılar; içlerinden birisi: 

- Madam dedi. Prens ile bo§anacağı
nızı duydum doğru mu~ 

«İtalyanlar Ha~istanda sönmiyen 
bir volkan üzerindedirler. Bu volkan 
ya infilak edecek, yahut için için ken
dini kemirecektir. İtalyanlar bir çok ta
raflarda büyük, küçük çeteler tarafın· 
dan hücuma u~amakta ve bu hücum
lar temadi etmektedir. 

Bu hırsızlık hakkında pofüin yaptı
ğı tahkikat sona emıif, Himmet, Hü· 
sameddin ve Mustafa sıtlh hakimi ka
rariyle tevktf edilmişlecdir. 

Usta «oyunu» hiç te mükemmel 
bulmamıştı. Gavur Cemalin bu hare -
keti lüzumsuz bir gösterişti. Nefsinin 
alayişe olan ihtiyacmın tecellisiydi. 
Gavur Cemalin nefsini geminin oca -
ğında yanan ate~ bile yakamamış, o -
nu nefsinin hodbinliğinden kurtara • 
mamıştı. 

Bu hndise ustayı Gavur Oemalden 
büsbütün soğutmakla kalmadı. Şeyh 
Abdürrahmana olan bağını da bir kat 
arttırdı. 

lngilizlerin yaphklan 
proje nedir ? 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
tahkim hakkı hakimiyet hakkında 
mündemiç sayılmaktadır. 

İngiliz projesinin harp gemileri 
hakkındaki maddeloci bizim proje
mizin maddelerinden farklıdır. 

Karadenizde sahili olan devlet
lerin gemileri Boğazlardan geçiş 
hususunda tam hürriyeti haizdirler. 
Yalnız 50,000 tonluk gemiler, ayni 
zamanda Boğazlardan geçmezler. 

Bir cuma günü, öğleye doğru ma _ Karadenizde sahilleri olmayan 
haileyi sıcak ve ağlıyan bir haykırış do- devletlere gelince, bunların ayni za-
laştı. Nuri usta cumbalı odada beşik - manda Boğazdan geçirecekleri ge-

Madam: 
- Bunlar hep münasebetsiz dedikodu

lar diye cevap verdi, böyle ıey Hıristiyan 
dininde mevzuubahsolmaz. 

Demek bu iki sevgiliyi ynlnız dini rnbı
tıılar biribirine bağlıyordu, gazeteci sualini 
derinle~tirmek lüzumunu hissetti: 

-·Ne zaman döneceksiniz} dedi. 
Prenses güldü: 

- Canım ne zaman isterse! .. , 
O Bahrimuhitte mehtaba kar§l etrafın

daki bayların komplimanını toplarken ko
caaı bedbaht prena de yine Sanate»ryomda, 
şezlonga uzanmııı hayal kuruyordu. 

Aradan altı ay geçti. İspanya Kralının 
oğlu Nevyorka gitti. Kendisini karısı kar· 
şıladı, merakla bekleşen gazetecilerin ö
nünde biribirlerinin boyunlarına sarıldılar. 

Bu meyanda geçenlerde Diredavaya 
bir hücum olmuş ,bir kaç ltalyan zabiti 
ile 17 asker öldürülmüştür. ' 

Bu yüzden yakalananlar ya bırakı -
lıyor, yahut yollarda çalışmağa mec -
bur ediliyor. <lGora» daki Habeş hiiku
meti çalışmakta ve İtalyan kuvvetleri 
ileri gidememektedir. Ancak cd\1usnva 
- Koram» yolu nisbeten emindir. 

Londra, (j (Hususi) -- İngilterenin 
Adisababa elçisi olup mezunen Lon -
draya gelen Sir Sidney Barton, News 
Chronikle gazetesine şu beyanatta bu
lunmuştur: 

Bunlardan Hüsameddin ile Mustafa 
da mücevherleri yok pahasına ellerin
den çıkarmışlar, hissderine diişen mü
cevheratı beş liraı-•a Tahknlede sözde 
komisyonculk yapan Abdürrahman 
Şeref adlı adama satmışlardır. Abdür
rahman Şeref evinin polis tarafından 
aranması ihtimalini göz ö11ünc alarak 
mücevherleri bir çanta içinde Üskü -
dardaki dayısı İsmailin evine bırak -
mış, fakat dayısı: 

- Bunlar belki hırsızlıktır, ben böy
le malı evimde muhafaza edemem di
yerek götürüp Abdürrahman Şerefin 
kapH!ına bırakırken çanta görülmüş ve 
polisler tarafından müsadere edilmiştir. 

teki Ömerle yalnızdı. Gülizarla anası miler 30,000 tonu geçmiyecektir. 
mutfaktaydılar. Kafesi kaldmp baktı. Bir tek devletin geçirebileceği aza-

«Tamamiyle gayri siyasi mahiyette 
konuşarak Habeşistanı işgal meselesi· 
nin coğrafi bir mesele olduğunu söyle
rim. Hakikatte İtalyanlar memleketin 

Ve o zaman prens etrafındaki şüpheli na- ancak iki dar şeridini işgal etmiş bulu-
zarları dağıtmak için: nuyorlar. Memleketi, hakiki ınfınasiyle 

Fakat Abdülhamidin Baha yan pa -
şaya hediye ettiği mürasM sigara taba· 
kası henüz meydanda yoktur. Poliı 
aramalara devam etmektedir. 

T enha sokakta kör bir dilenci var. mi tonaj on beş bindİT. 
Hangi dilde söylendiği anlaşılmıyan, Bir harp vukuu takdirirde Türki-
Anadolu yayla türküleriyle mevlüdu ye bitaraf kaldığı takdirde muharip 
ve kur'anı birbirine kanştıran bir a _ olan taraflar, Boğazlardan gayri 
henkle ağlar gibi haykırıyor. Belden mahdut kuvvetler ge~rebilirler. 
yukarısı çıplak. Bir çuval almış sırtına. Şayet harp tehlikesi Türkiyeyi de 

tehdit edecek olursa Türkiye MilYalnayak. 
Dilenci, ustanın kapısı önünde dur- letler Cemiyeti konseyini haberdar 

du. U taya öyle gddi ki onun kör göz· ederek Boğazlardan geçişi menede· 
leri bir kafesin kaldırılıp kendisine ba- cektir · 

Türk limanlanna cernilekarane kıldığını seuniştir. 
Ustanın iki çift kundurası vardı. Bir ziyaretler yapan yabanct f iJolar bu 

çifti eski, bir çifti yeni. Yen ilerini al - kayda tabi değildirler· 
dı. iki ceketi vardı. Birisi eski, birisi lngiliz projesinde Boğazlar ko -
yeni. Yenisini ald;. Ve kapıyı açarak misyonu kaldırılmamakta ve ista-

tistik tutacak bir heyet halinde bıhiç bir şey söylemeden ceketle kundu-
rayı kör dilencinin kucağına koydu. ,;,_.:.:ra::k:.:.;ı~lm;.:.;.:a;,;.;k;,;;.ta;;;.d;.ı;,;;.r,;,.. ________ _... 

- Bo~anma meselesi mevzuubahs de- i~gal etmiş sayılmazlar!» 
ğildir. Aramızda yalnız bazı suitefehhüm- --------~····----------
ler vardı onlar da şimdi izale edildi. her Düıııkü yağmurda Üsküdar çarşısını su bastı 
şey mükemmeldir, dedi. k d" k • · ' 

(Raıtarafı 1 inci sayfada) lardan a an su ız apagını geçmıştır. Bu vak'a üzerine günler, haftalar ve k b 
aykır geçti. Ne prensden ne de karısından karılmış, kalem odalarında bütün ya- Yol selin getirdiği um ve teressü a -
b h d ld. F k b 2 b zıhaneler bı"rbı'rı· üzerine çekilmiş, ev- tın altında kalmış, hu yüzden tramvaya se i ı. a at u sene şu ııtta Hava-
nadn prensin ağır surette hastalandığı du- rakların su tahribinden uzaklaştırıla • lar işleyememiştir. Yağmur kesildik -
yuldu. Bir müddet sonra, hasta otomobili bilmesi çok güç olmuştur . ten ve sel çekildikten sonra belediye 
ile Nevyorkn getirildi. Ve orada bir oto- Birçok evlerde sular kovalar ve te- ve tramvay ameleleri yoJları temizle -
mobi1 acentesinde tezgahdarlığa başladı. nekelerle boşaltılmıştır. Üsküdar çar • meğe ba~lamışlar, bu sayede de yarım 

Karısı Havnnadn l:nlmıştı, prens mea- şısını su basmıf!!"_. Çarşı içinde sokak- saat sonra tramvay münakalesini temi-
ut ı;örünüyordu, kendisini ziyarete gi~en -~ · - ' -- ' ,..., ~ ~-·-~·- ne muvaffak olmuşlardır. 
gazetecilere: vazgeçtim» diyor ve ilave ediyordu: 

- Saadet ynlnız iyi bir karı sahibi ol- - Hür kalmak ebeveynimin yanında 
mak değilmiş dedi. oturmak istiyorum, tekrar evlenip evlen· 

Karısı ise bu sırada «şu tezgahtardan miyeccğimi mi soruyorsunuz. Şimdilik bir 
kurtulayım diye nafaka bile istemekten şey bilmiyoruml 

Evvelki günkü yağmurda da KulcJi 
Askeri Lisesi önündeki telgraf direği
ne bir yıldırım düşmüş, rasathaneye 
giden telefon telleri de kopmuştur. 
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Kahramanhk, &fk, heyecan ve macera 

s NIN KIZI 
r - ; 
1 Hikaye 

1

1 Her şey zamanında amma .. 1 
L J 

Son Posta'nın tarihi tefrikası 
Düşman safları Türk palrt ve 

kılıçları karşısında her an seyreklesi
yor, adım başında bir kaçının düştüğÜ, 
kanlar içinde kıvranarak can verdiği 
görülüyordu. Fakat onların yerine beş 
on tanesi birden gelince harcanan e • 
mekler boşa gidiyordu. 

- Pala bıyık yol açtı. O tarafa ... 
Saflar toparlanıyor, sıklaşıyor ve 

ishak reisin kumandası altında sağ ce
naha doğru çekiliyordu. 

Şeyh Ebül-Hamud üstübaşı dağıl -
mış, başındaki kefiyesi düşmü~ ve ipek
li harmaniyesinin yarısı kopmuş bir 
halde Marki dö Gomarın bulunduğu 
yere koşmuştu: 

- Çabuk yardım edin... Bittik ..• 
Atlılarım dağıldılar. 

Marki dö Comar kendi sol cenahına 
baktı ve şeyhin sözlerinin doğru oldu
ğunu anladı. Ellerini kenetliyerek yal
varan şeyhi baştan ayağa kadar süzdü: 

- Kendin orada kalıp ta bu iş için 
bir atlı gönderemez miydin? diye ade
ta homurdandı. 

Yazan : Kadlrcan Kafh 

yaklaşmalarını temin etmişlerdi. 
Fakat karanlığın içinden ve her ta

raftan yeni düşman askerleri çıkıyor
du. Sanki bunlar yerden fışkırıyorlar -
dı. 

- Yaralı lan ortaya alın 1 •• 
Türk leventleri yaralıların etrafında 

bir halka yapmışlar, her yaklaşan düş
manı yere seriyorlardı. 

Zırhlı İspanyol atlıları tepeden ko
pan ve yuvarlanan kayalar gibi geli -
yorlardı. 

İshak reis Palabıyık Ömerin omu -
zuna elini vurdu: 

- Gene kuşatıldık. 
Dedi. 
Sonra: 
- Kurtuluş yok. .. 
Diye ilave etti • 
Mustafa reis: 

- Keşki kaleden çıkmasayCiık ... 
Diye mırıldandı. 
Pala bıyık kızmıştı: 
- Böyle olacağını bileydik elbet 

çıkmazdık. Sonra sağ tarafında duran uzunca 
boylu genç ve parlak elbiseli, baştan Kalenin bulunduğu tarafa baktı. 
ayağa kadar zırhlı bir adama döndü: Çevrelerindeki asker kalabalığının en 

- Don Alfonso, göreyim seni... az bulunduğu yer orasıydı ve düşma -
Sağ cenahımızı bozan düşmanı sen nın kaleye girmeyi henüz düşünmedi-
karşıla ve geri at!.. ği anlaşılıyordu. 

Don Alfonso yirmi iki yaşlarında bir Bu dövüş hiç şüphesiz pek çabuk 
delikanlı idi. Uzunca bir boyu. uzun- bitmezdi. 
ca bir yüzü vardı. Minimini gözlerin • Türk leventlerinin kılıçlarile yere 
den şeytanlık, sivri ve kemerli burnun- serilen düşmanların sayısı gittikçe ar
dan hodgamlık, dimdik tuttuğu ve tıyor ve yavaş yavaş kocaman bir ölü 
hatta geriye doğru duran başından gu- ve yaralı yığını haline geliyordu. Fakat 
rur akıyordu. İri kara gözlü, biraz es • düşman o kadar çoktu ki ellerinde si -
mer yüzlü, çok güzel ve alımlı bir kız lah olmasaydı ve elleri de bağlı bulun
kardeşi vardı ki lzabella diye anılıyor- saydı gene onların hepsini öldürcbil -
du ve ispanya kralı birinci Filip'in göz- mek için uzu.1:1 zaman lazımdı. 
delerindendi. Güzel İzabella, babası Palabıyık Omer reis te kurtuluş ol-
General Don Pedro Melineskoyu Bar- madığını anlamı~. 

Numara: 10 

Elbet son nefese kadar dövüşüle 

Leyla, salona gidiyordu.. merdivenleri 
ağır aiır çıkarken aynada birden kendi
sini gördü.. ihtiyarlamış bir yüz.. çökme -

- ğe başlamış omuzlar .• 
Yirmi yıldır güzelliğinin hükümdarlığını cekti. 

Lakin gene tes1im ol naktan bahse -
diliyordu. 

- Teslim olmaktansa yeniden kale
ye döneriz 1 •• 

Dedi. 
- Bunu da yapamayız artık ... 
- Yaparız ... 
- Kumandayı sana bırakıyorum ... 
- O halde yaralıları alarak çekilin 1. 

Çabuk!.. 

İshak ve Mustafa reisler yoldaşla -
rına lazım gelen -emirleri veriyorlar ve 
kaleye dönüyorlardı. 

Palabıyık Ömer ise sağında Koca 
Mehmet, solunda llyas olduğu halde 
zırhlı süvarileri kar;nlıyordu: 

- Bacaklarından tutup aşağı alın 1 
Al aşağı! .. 

Zırhlı şövalyelerin atları bacakları· 
na yedikleri birer kılıç vuruşile dizüs
tü düşerken leventler de lspanyolları 
bacaklarından çekerek yere seriyorlar, 
kılıçlarını zırhların ek yerlerinden so
karak hemen öldürüyorlardı. 

llyasın karşısına diğerlerinden Claha 
süslü elbisesi olan, miğferinde bir tüy 
bulunduran genç bir süvari çıkmıştı. 
Yüksek ve beyaz bir atı vardı. İlyas bu 
güzel ata acıdı ve kılıcını onun dizle -
rine doğru sallamadan atlısını bacağın
dan tutarak aşağı çekti. lspanyol atlı
sının savurduğu kılıç Palabıyık Öme
rin kılıcile çarpışmış ve Türk kılıcı ls
panyol kılıcını orta yerinden kırmıştı. 

- Don Alfonsoya... Don Alfonso 
vuruldu. 

Zırhlı atlıların saflarında bir kaynaş
ma oldu. 

Ortalık karıştı. 
(Arkası var) 

aürmüıtü. Her salonda, her eğlentide bü -
tün gözler ona çevrilir; bakışlar prcstişle 
ve arzuyla dolardı .. kadınlar gıptayla, ha· 
ıetle onu süzerlerdi .. 

Epeydir böyle suarelerden el etek çek
miş bulunuywdu amma bu gece evinde 
misafir bulunduğu dostu Sarayı kırmak İs· 

tem emişti. 
Salona girdiği vakit Sara kulağına eği -

!erek: 
- Biraz gülümsemeğe çalış Leyla, de· 

di. Emin ol ki gene en güzel kadın sen • 
sin burada .• 

Buna rağmen Leyla gülümsemek kuv
vetini bulamadı. Ne lüzum vardı zaten .. 
ona kimse bakmıyordu ki.. 

Eski günleri hatırladı.. meclislerde, sa· 
}onlarda herkesin üzerinde yaptığı tesirleri 
düşündü.. Hayat ne çabuk geçiyor.. Gü
z.elliğin ömrü ne kadar kısa ••• 

Yanlarına uzun boylu, kır bıyıklı bir a
dam yaklaştı. Sara, LeyJaya dönerek: 

- Sana Sami Fcridi takdim edeyim .• 
dedi - fakat hemen kendini toplıyarak -
pardon tanışıyorsunuz deiil mi} Unutmuş· 

tum .• 
Sara, Leylaya arkadaı bulunca yanın· 

dan uzaklaştı. 
O vakit Leyin Sami Feride: 
- İtiraf ediniz, ki beni tanıyamadınız .. 

dedi. 
- Birden öyle oldu .. 
- Saçlarım ağardı .•. Bu beni çok de -

ği~tirdi .. 
- Evet çok değişmişsiniz ... Fakat bu 

halle daha güzelsiniz .. 
- Naziksiniz.. fakat zannediyorum ki 

sizinle ancak bir kaç defa görüşmüştüm .. 
Onun için eı:ıki halimi pek hatırlıyamıyn -
caksınız .. 

Tenha bir köşeye oturdular. Genç ka -
dınlar, erkekler dans ediyorlardı .• Leyla, 

eclonn vali~ yaptrrdı~ı gibi kardeşi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sesini çıkarmıyor, düşünüyordu. Gene es • 
ki hatıralara dalmıştı. Bu sırada Sami F e
ridin kendisine dikkatli dikkatli baktığını 
görünce gülümsedi .. Don Alfonsoyu da imparatorun hassa B U L M A C A 

alayına zabit olarak aldırmıştı. On altı 1 ı 3 4 & 

yaşında olduğu halde 1516 da babası - ı . 
nın yerine geçmiş olan Şarl-Ken de n~+-+---w~-t--f"" 
babasının gözdesine saygı göstermiş, --~-
onun gerek babasını ve gerek kardeşi- mı-4...._,._-l-+-_.,._,.~f--t--t-~ 
ni kavuştukları rütbelerle vazifelerin - lY 

._._,....,..._i--ı.. 

den ayırmamıştı. Hatta Don Alfonso- v 
yu daha ziyade yükseltmiş, T elemsan Vl 
üzerine gidecek olan orduya hassa or- 1-~......;ı.-~.-..
dusundan bir müfreze katmak lazım 
gelince onu kumandan yapmıştı. 

Don Alfonso burada kendini gös -
termeğe, zafer kazanmak, imparatorun 
gözüne girmek ve daha çok yükselmek 
için her şeyi yapmağa hazırdı. Soldan sağa: 

1 _ Şeker yapılan bir ıebze, ıporcu ni· 

1 ADYO 
fSTANBUL 

18: Opera parçı:ılan (plak), 19: Haber
ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Çigan ha
vaları (plak), 20,30: Stüdyo orkestraları, 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mnhsus havadis servisi verile
cektir. 

PRAG 

19,20: Venedik musikisi, 19,45: Muhte
lif, 20, 1 O: Orkestra, 21 : Filarmonik kon
eer (Uvertürler), 22, 15: Beethoven oda 
musikisi, 2 3, 15: Plak. 

VARŞOVA 

20: Solist konseri (eğlenceli), 21: Pi· 
ycs, 23,30: Haberler, 23,45: Plô.k, 24: 

Sami Ferit bundan cesaret alarak: 
- Demin, dedi, kompliman yapmış

tım size •• fnkat şimdi dikkat edince haki
katen halfı güzel olduğunuzu gördüm.. ve 
bunu itiraf etmekle zevk duyuyorum .• 

- Demek hakikaten beni güzel bulu • 
yorsunuz .. hayret 1. 

- Sizde daha cazip, daha yumuşak 

§eyler görüyorum .• 
- Öyleyse gençken ve saçlarım, altın 

ıgıklan andırırken bu kadnr cazip değil • 
dim}. 

- Eskiden nasıl olduiunuzu bilmiyo 
rum .• fakat şimdi .. 

- Gördüğünüz gibiyim.. o halde beni 
beğeniyorsunuz anlaııılan.. . 

Sonra alaycı bir kahkaha savurdu .• 
Sami Ferit kızardı: 
- istihza mı} •• diye ıordu .• 

Nakleden: Faik Bercmen 

miyorum .• Yalnız güzeldim. Bütün lop c. 

lantılıırda, balolarda en güzel kadının ben 
olduğumu isbat ediyordum. Bu bir işken· 
ccydi, bir istiraptı. 

- Bir işkence mi? 
- Evet .• bu, etrafımdakilerin bana ya-

lan söylemeğe başladığı andan itibaren ol• 
du. Eskiden hakiki zaferler benimdi .. son• 
ra şüphe .. süse düşkünlük.. mürailiğe ve 
şişmanlığa karşı mücadele.. ve sonra gene 
uğraşıyor, didiniyorduın. Güzellik için 
gazetelerde şarlatnnlann ne ilanı varsa on• 
lan tatbik ediyordum. Ve böylelikle bir 
manken oluyordum o kadar .. Bana yalan 
söylüyorlardı. Biliyordum.. ah.. bile bıle 

aldanıyordum. 
Bir müddet sustu .. bu sefer Sami Ferit: 
- Hiç sevdiniz mn diye sordu ... 
- Vakit bulamadım, ki.. hem bende 

aşka karşı bir cazib e knlmamıştı .• 
Bu sırada ikisinin gözleri karşılaştı. ~ 

bakışmada iyi bir dostluk ve iyi bir 
laşma aliiimi gözüküyordu. 

Biribirlerine itimad ederek konuşuyor· 
lnrdı. Leyla kalbinin bütün acılarını uzun 
uzun anlattı. O, sözünü bitirince, Sami F e• 
rit te ona kendi ıztırnplarından bahsetti .• 

Gece epeyce ilerlemişti. Leyla ayağa 

kalktı: 

- Allaha ısmarladık, dedi, teşekkür e· 
derim. Sayenizde güzel bir gece geçirdim. 

- Estağfurullah.. bana karşı göster • 
miş olduğunuz itimat sayesinde .. bir nr• 
kadaşa ihtiyacınız vardı.. tesadüfen ben 
bulundum .• 

- Hoşca kalın .. 
- Fakat bir daha ne vakit buluşaca • 

ğız. 

- Bir gün .. 
- Hangi gün .• 
- Yanndan sonra, çaya, evime geli 4 

niz .• 
- Yalnız olacağız değil mi?. 
- Peki .• 
Biribirlerinin elini sıkarken tekrar ve bıı 

sefer daha uzun bakıştılar. Leyla, Sami Fe
ridin varlığında yeni bir heyecan uyandır
dığını sezmişti. Acaba bu heyecan sürekli 
olacak mı) Mes'ut olur muydu~ 

* Sami Ferit o gün çayn geldi. Gene ko " 
nuştular, hatta a!ıktan bahsettiler ..• 

Bir ay sonra gazeteler Leylayla Sami 
F eridin izdivnçlannı yazdı .• 

Evlenmişlerdi .• Leyla umdub"U snadetl 
ve heyecanı bulamadı.. Bu kabahat dü .. 
şündüğü gibi ne onda ve ne de Sami Fe., 
ritteydi .. 

Her şey tabiatin ve akışının emrinde .. 
dir .• ve her şey de zamanında gerektir .. 

Mukaddema Beyazıtta Hasan Pa~a fı· 

rını civarında Enis Paşa evinde mukim İ• 

ken halen nerede olduğu bilinemeyen Ba· 
yan Atikaya: 

, İstanbul ikinci icra memurluğundan: 

İstanbul hazinesinin İstanbul Asliye 

mahkemesi ikinci ticaret dairesinden aldı· 

ğı 7 / 6 / 933 tarih ve 933/ 174 sayıla ilam 

Bunun için Marki dö Gomarın em
rini alır almaz atına atlamış, zırhlı atlı
ların başına geçerek kılıcını çekmiş: 

- İlcriiil.. 
Diye haykırmıştı. 

dası. 2 - Valde, her §eyin satıldığı yer. 
3 - Yerde sürünen vahşi bir hayvan, sev· 
da. 4 - Masdar edatı, bir meyva. 5 -
Isınmaktan emri hazır, renkler 6 - Be • 
bekleri korkutmak için kullandığımız iki 
harfli bir ses, içimizden çıkarsa yaşıyama -
yız, valde. 7 - Miralayın yeni ismi, erkek, 
nota. 8 - Ekmeğe koyulan muayyen fiat, 
vücudumuzdaki et fazlal~ğı, nota. 9 -
Suyun arapc;;ası, eskiden lambalarda lc.ulla· 
nılır camdan bir nesne. 1 O - Üçüncü şa
hıs, yok değil, para verilen yer. 

Dans musikisi nakil. 

BUDAPEŞTE 
- Hayır .• eskiden olsaydı belki .• 

dan !!Onra artık .• 

bun- mucibince kocanız Mustafa qreften ala· 

cağı olan ( 466) lira ( 1 1 ) kuruıun maa 

Parlak miğferler, askerleri baştan a-
yağa kadar kaplıyım, hatta atların bo
yun ve başlarını örten zırhlar, karan
lıkta bile parlıyordu. Sıyrılan kılıçlar 
bu parıltıların arasında birer şimşek gi
biydi. 

Beş yüz atlı biitün ağırlıklarile hep 
birden saldırınca yerler sarsıldı. 

Palabıyık Ömer reis onlara karşı 
durmak için davranıyordu. 

Fakat ishak reisle arkadaşları bir 
türlü içine düştükleri yarım çenberden 
kurtulamıyorlar, arkalarını bir an bile 
bırakmıyan düşman safları önünde 
hızla çekilerek Ömer reise yakla7amı -
yorlardı. 

Hatta gittikçe sarsılıyorlardı. 
Bir aralık arap atlılarının kendisile 

!shak reisin arasına girmek i.izere ol -
duğunu gördü. Bu en çok çekindiği bir 
şeydi. 

- Koca Mehmet! .. 
- Buyur reis ... 
- Elli leventle hemen dönecek ve 

şu atlılurı geri atacaksın 1 
- Başüstüne ... 
Elli levent hemen ayrılmıştı. 
Hafif inişten aşağı bir çığ gibi saldı

rınca arap atlıları yer yer dağılmışlar, 
ishak reisle arkadaşlarının Ömel' reise 

Yukarıdan aınğıya: 

1 - Bir sebze, üçüncü şahıs. 2 - Bir
denbire, baş eğerek veya oapka çıkararak 
birisine karşı gösterdiğimiz yakınlık. 3 -
Şanlı, bir O ilavesile aferinin frenkçesi o
lur. 4 - Bayrak. 5 - Kaparın aksi, ka -
mer, sanatın türkçesi. 6 - Yolun arap -
çası, genişlik değil, uvmaktan emri hazır. 
7 - Dest, bir meyva. 8 - Arapların giy· 
diği bol pantalon, bir L ilavcsile kapıları 
çalmak için kullanılır. 9 - Tonbul, gün • 
lerce kalmış ceset. 1 O - Şimali Amerika 
devletlerinden biri. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

19, 15: Piyano - keman konseri, 20,25: 
Konferans, 21: Viyanadan nakil: Senfonik 
konser, 22,50: Çigan musikisi. 24,50: 
Fransızca haberler. 

BOKREŞ 

18,15: Plak, 19: Haberler, 19,15: Ke
man komıeri, 20,50: Şarkılar, 21 ,30: Sen
fonik konser, 22,45: Senfonik konaer, 
23,20: Plak. 

MOSKOVA 

19,15: Yeni musild, 20: Romanslar, 
21, l 5 : Şarkılı konser, 2 2: Almanca neı
riyat. 

BELCRAT 
20,50: Muhtelif §nrkılnr, 21,20: Radyo 

piyesi, 22: (Na uranku) adlı opera pi -
yesi, 23: Haberler, 23,20: Popüler ~ar
kılar. 

VİYANA 

20,30: Yaylı aletler konseri. 22,35: 
Haftanın haber icmali, 23: Haberler, 

Soldan sağa: 23,10: Oda musikisi, 24,25: Eğlenceli 
1 - Karabiber. 2 - Araba, inek. 3 - musiki. 

Yanak, Rize. 4 - Raşe!. 5 - Irmak. 8 Temmuz Çarıamba 
6 - Ay, kelp. 7 - Kundura. 8 - Ef, İSTANBUL 
inanmnk. 9 - Su, Nuh, in. 10 - Eki. 18: Hafif musiki (plak), 19: Haberler, 
tahsil. 19, 15: Muhtelif plaklar veya retransmis -

Yukarıdan aşağıya: yon, 20: Halk mus.ildsi (plak), 20.30: 
1 - Kaysı, kese. 2 - Ara, ufuk. 3 - Stüdyo orkestraları, 21,30: Son haberler. 

- Niçin böyle düşünüyorsunuz) Mazi 
bugüne çok yakındu.. Geçmişten aizi ayı

ran ne var .. saçlarınızın rengi mi} 
- Rica ederim.. başka şeyler konu -

şalım .. 
Bu konuşmadan sonra birbirlerine sem

pati duymuşlardı. Leyliı, ayrılmak istiyor
du.. fakat gene Sami F eridin onu süzdü· 
fÜnÜ gödrü .• ne de olsa kadın ruhu •• Han· 
gİ yaşta olsa beğenilmekten ho~lanırdı .. 

Bu aralık Sami Ferit tekrar konuşma· 

ia ba~ladı: 
- Biliyorsunuz ki psikoloji ile uğra

şıyorum .. sizde bir çekingenlik sezdim .. Bu 
hususta beni tenvir etmenizi rica edecek-
tim .. 

- DeHmez .. 
- Bilmek isterdim.. niçin ve nasıl o -

luyor da böyle hayatı istihfaf ediyor ve 
her şeyden el ayak çekiyorsunuz~ 

- Bir daha güzel Leylnl olmamak için .. 
bu zarureti hissettiğim vakit karar vermi~

tim buna .. 
- Başını7a bir hadise filan mı geldi"> 
- 1 layır.. mnamafih alakadnr görünü-

Randman. 4 - Aba, Aydın. 5 - Bak, 
unut. 6 - Rahn. 7 - Bira. Kan. 8 - E· 
ni şte, mis. 9 - Reze, ani. 1 O - Kelebek. 

yorsunuz .. 'anlatayım. Fevkalade bir vak'a 
olmuş değildir. Küçük bir itimat dramı .. 
Kocam öldükten sonra bütün zevklerimi, 
hiilyalanmı, hatta hayatımı kurban et -
meği knrarla tırmı<-tun. Fakat yapamn ~ 

dım. O sırada çok güzeldim. Güzellik 
Saat 22 den <ıonra Anadolu ajansının bi rdavndır, bir kuvvettir. Ona boyun rğ· 

gazetelere mahsus havadis eervisi verile- mek vazifedir. Ben de güzelliğime ceır 
cektir. oldım. Esprilerim, zekam var mıydı} Bil-

masraf tahsili hakktnda vaki talebi üzerin

namınıza gönderilen 936/ 1672 numara1 

ihtiva eden icra emri ikametgabınızın me91" 

huliyeti basebile tebliğ edilemediğinden bir 

ay hakkı itiraz tayini ıuretile tebliğin ili· 

nen icrasına karar verilmiıtir İıbu bir ay 

içinde borcu ödemez ve tetkik merciinden 

veya temyiz veya iadei muhakeme yolu ile 

ait olduğu mahkemeden icranın geri bıra· 

kılmasına dair bir karar getirmediğiniz tak• 

dirde cebri İcra yapılacağı ve yine bu bir 

ay İçinde 936/ 1672 No. aile daireye bil· 

müracaa mal beyanında bulunmanız ve 

bulunmaz.sanız hapisle tazyik olunacağılld 
ve bakikata muhalif beyanda bulunduğu• 
nuz takdirde hapisle cezalandırılacağınız 

olbaptaki icra emrinin tebliği makamına 

kaim olmak üzere ilanen ihbar olu· 
nur. (24225) 

SPOUOJın~' 
sa halda. 
çikmaz.dan 
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"Son Posta ,, nın tefrikası ı 130 Yazan A. R. 

Kalenin şarkındaki piyade ateşinin 
arttıkça artıyordu 

~-ı 
I M~J,-,;,edin f 

1 
Yeni 
Maceraları CiBALi ZİNDANLARI 

şiddeti Son Posta'mn zabıta romanı : 4 
[Artık, Oamanlı hükumetinin hu ·ı araıtırdık, taraıtırdık. Söylenen ve dinle· 

Kalın ipin ucuna, kuvvetli demir bir ı yüzüstü yere uzanarak dizlerinin ve dutlan dahilinde, aranacak yer ve ya. nen sözlerin kaffesinin kuru liflardan iba-
halka geçirilmişti. Cemil, ince ipin tam dirseklerinin üzerinde ilerlemeye baş· pılacak İf kalmaDllftır. Bu raporum ret olduğunu anladık... Benim karındaıım 
ortasını bulmuş, bu halkaya bağlamı'; 1amıftı. Fakat sekiz, on metre kadar bu mesele hakkında gönderdiğim 10~ Hüseyin efendi. Uzun lafın iması; bu er· 
geri çekmeleri için karşıya işaret ver- ilerledikten sonra, büyük bir mania rapordur.] kek ile kadın, kıyafetlerini tebdil ederek 

- Vay .. karı ile herif burada ol 
sunlar da, siz bulamıyasınız ha .• diye, 
haşır haşır haşlar. 

- Canım, haşlarsa haflaıın .•• Ser-

· · B 1 k ah k Demek m b · t' · h' . . buradan geçmiıler; İstanbula citmiılerdir ..• mıştı. u suret e i i s il arasında ade- arşısında kalmıştı. Çünkü, burada da ec urıye mı ıssetmışlı. i b 
1 

. _ •. 
k 1 b" h * stan u da da taharrıyet yapddıgını biliyo-ta ma ara ı ır geçit usule gelmişti. kalın parmaklıklı demirden bir ıskara rum. Fakat bunların, sizin gı"bi mahir me-

teftiş olduksa, keramet sahibi de olma
dık yaL Elimizden geleni yaptık. Bu
lamadık. Yeniden taharriyata baflıya
cağız; deriz. 

lki saat uğraşmadan sonra, bu maka- daha vardı. O tarihte (Zaptiye dairesi): ~imdi- murlar tarafından ele ceçirilemediğine 
ra vasıtasile, ölüm mangasının sekiz Cemil, bu ıskarayı görür görmez: ki Büyük postahane binasının, arka hayret ediyorum ... Nereleri, aradınız, tara-
neferi ile, iki sandık - o coşkun ırmağın - Hay, lanet olsun... Bu herif; cihetinin, Ankara caddesi tarafına tesa- dınız. Bu arathrmalardan ne cibi neticeler 
üzerinden aşırılarak - karşı sahile, ka- sanki hiç ölmiyecekmiş gibi kendini düf eden kısmında bulunuyordu. aldınız. Çok merak içindeyim. Eğerçi lut-

- Durun, aklıma başka bir teY gel
di. 

lenin dibine geçirilmişti. sımsıkı muhafaza ediyor. Dairenin Üst katında (ser teftiş) le- fedip bana bunları bildirirseniz, ıon dera. 
Artık, sabah yaklaşmıştı. Şark ufuk- Diye homurdanmıştı. re mahsus odada üç kişi, sedirlerin ü- cede memnun olurum Bu mektubumun 

- Gavur Mehmedi istiyelim ••• Onu 
buraya getirtin, beraber taharriyat ic
ra edeceğiz; diyelim. 

lan, hafifçe ağarmıştı. Birdenbire iki Fakat, ıskarayı elile yoklar yokla _ zerine bağdaş kurmuşlar oturuyorlar; kartılığıru acele beklerim. Ve sorup sual 
t .. l · 'k" · f a'-•rı ayrı i!':le l 1 l j d edenlerin cümlesine, ayrı ayn selamlar e• op gur emış .. ı ı mermı, ışırdaya h- maz, yüzünde bir tebessüm uyanmıı:ı- J r r e meşgu o uyor ar ı. - İmkanı yok. lradei seniye ile Se

laniğe gitmiş .. bahusus, orada ~amete 
memur (1) bir adamı, zaptiye müşürü 
nasıl getirtebilir. 

d k k 1 Y B 1 d (D l' K · f d') derim ... Selinikte mukim .. Zaptiye alayı-şır aya geçere , a enin içine düşmü"'; tı. Çünkü, bu ıskaranın yalnız çerçe _ un ar an, e ı erım e en ı , 
· h k Y k k' k · il ki nın birinci taburunda misafir .• Açıktan ta-müt iş i i tarraka her tarafı sarmı.ıı • vesi, taşların arasına go"mu"lmu"cı olup, es ın ça ısının ınce ağz e tırna arı-

Y .., k bur ağası.. biraderiniz, Mehmet... . .. tı. iç kısmının bir kilitle bu çerçeveye nı esiyor; ikide birde parmaklarının 
Tam o anda, kalenin sark tarafın • merbut olduğunu anlamıştı. ucunu pencereden tarafa uzatarak tır-

dan da, şiddetli bir piyad
0

e ateşi başla- Cemil, bombaları oraya bırakmış; naklarının istediği şekli alıp almadığı-
mıştı. Sabahın ayazında, henüz ıslak geri geri kaymış .. deliğin ağzına ge - nı muayene ediyordu. 

Mektup bitmişti... Hüsnü bey ile 
Deli Kerim efendi gittikçe artan bir a
laka ile mektubu dinlemişlerdi. Mektu
bun bitmesini, uzun bir sükUt takip et
mişti. Şimdi bu üç zabıta memurunun 
nazarları, birbirlerinin gözleri içinde 
birleşmişti. 

- Tekrar iradei seniye çıkartır. 
- Zannetmem. 
- Canım!. Olur, olmaz .. o, batıka ..• 

elbiseleri içinde titreyen Cemil, derhal Ierek bir demir küskü almış.. tekrar Gürcü Hasan efendi; elindeki ka -
yerinden fırlamış: içeri dalmıştı. mış kalemi, yanındaki yazı takımının 

Şu oğlan, gözümde tütüyor .•. Bilin -
mez ki, belki zamanına tesadüf eder 
de, bu bahane ile lstanbula geliverir. - Hadi bakalım. ı, başınaf.. Bu demir küskü ile yarım saat ka _ hokkasına batırıp çıkarıyor, düşüne 

Dı'ye mırıld t d v w h ld k 1 düs, üne bir rapor yazıyordu. anmış ı. ar ugraştıgı a e, i idin halkasını - Olur mu, olur. 

Sandıklardan birinin içinden, bir ta- pek güçlükle koparmıştı. Ondan son : Çerkez Hüsnü bey; bir gün evvel 
Kım uzun demirler, kazmalar, baltalar ra, elini içeri sokarak ıskarayı açmış.. Beyoğlunda yakalanan bir kalpazanın Birkaç dakika devam eden bu süku

tu, evvela Çerkez Hüsnü bey ihlal et
mişti: 

. , (1 ) (İkamete memur) demek, hlr te· 
birde oturmaya mahkum (sürcün) demek· 
ti. GaYur Mehmedin (tabur aiabiı) na 
tayin edilerek niçin Selaniğe siiraiin edildi· 
ği, iki sene evvel inıipr eden ( Y edl ifıklar 
çetesi) ismindeki kısımda izah ed.ilmifti. 

çıkarılmıştı. o delikten güçlükle girerek ileılemeye üzerinde bulunan muhtelif cins banka 
Sonra .. bombalar, el kumbaraları, başlamıştı. kaimelerini penceredeki ışığa tutuyor; 

barut tenekeleri, muşambalara sarılmış Deliğin içi tamamile karanlıktı. Yal- bunların sahtelerile hakikileri arasın • 
fitiller, kibritler çıkarılmış; bir hizaya nız; biraz ileride, hafif bir ışık vardı. daki farkları tetkik ile meşgul oluyor-
sıralanmıştı. İkinci ıskarayı geçtikten sonra bu du. 

- Tuhaf şey .. oradan, geçmişler .. 
buraya gelmişler... Halbuki, burada 
girip çıkmadığımız delik kalmadı ... 
Acaip .. çok acaip ... 

(Arkaıı var) 

Cemil, yanına iki nefer almış .. ora· mecra, adeta kemerle örülmüş, geniş- Bu sırada bir odacı içeri girmiş; Gür-
daki kayaları tırmanmış .. her tarafı bü- çe bir yol halini almıştı. Cemil burada, cü Hasan efendiye bir mektup vermiş
rüyen otlar arasında, bir yer aramaya dizlerinin üzerinde sürüklenerek 0 ışı- ti. Hasan efendi, mektubu açıp imza-

Çerkez Hüsnü beyin bu sözlerini, 
karmakarışık bir muhavere takip ey -
lemişti: 

Bir mektup : 

başlamıştı. ğa yaklaşmıştı. sına bakar bakmaz. gülümsemişti. 
Bu arama, çok uzun sürmemiş: O ışığın dibine gelir gelmez de, ba-
- Buldum. şını yukarı kaldırmış: - Onun gülümsediğini göz ucu ile gö-
Diye mırıldanmıştı ... Burada, yarı-m l ren Deli Kerim efendi, yarım saatten-

- Bunda, acaip olacak bir şey yok .. 
insanlık hali bu ... Her deliğe girer çı
karız.. hatta; aradıklarımızın üstüne 
basarız da, besiretimiz bağlanır .. göre
meyiz. Başımıza az mı geldi? .. 

(Gavur Mehmet) tefrlkuı LMbıda 

aldığımız mektuplardan bWıuaa clldtate 
ıayan olan bir mektubu, aynen dercedi • 
yoruz: 

[Meslek muhabbeti dolayıalle, bundan 
evvel çıkan (Gavur Mehmet) tefriblan • 
nızı nasıl günü gününe takip ettim ile, yeni 
Gavur Mehmet tefrikanızı da ö,Jlece lez • 
zctle takip ediyorum. Ancak; ba tefrika. 
ruzda, bir noktada hata ettiliaW ....._ • 

- şte .. sema... b . od d h k 
arşın kadar iç tarafına kalın demir ıska- Diye mırıldanmışti. · erı a a ü üm süren sükuneti ilk 
ra yerleştirilmiş, büyücek bir delik Burası, etrafı taşla örüimüA o fan defa olarak ihlal etmiş; mırıldanır gibi 

d B d l k -r bir sesle: var ı. u e i ten mülevves bir takım iki adam boyu yüksekliğinde bir kuyu-
ı k •v b k k h -Mektup kimden? .• 'ey er a ıyor; ıgrenç ir o u, em dan ibaretti. Kalenin bütün mülevves D 

- Sakın Gavur Mehmet bu işte al
danmasın. 

Cemilin ve hem de oradaki neferlerin suları, bu kuyuya dökülmekte idi. emişti. 
"d · · b 1 d d Ce Hasan efendi, merakla okumaya mı esını u an ırıyor u. milin yüzündeki tebessüm geniş-
Cemil, insana sersemlik veren bu lemişti: başladığı mektuptan gözlerini ayıramı-

- O da muhtemel. •. Muhtemel am
ma, bu oğlan boş yere söz söylemez. 
Her halde bir şey sezmese; tutup ta o· 
radan buraya destan kadar koskoca bir 
mektup göndermez. 

diyorum. V aktile elime geçen bir doaya • 
nın tetkiki esnasında hatırımda bJdıima 
göre bahsettiğiniz vak'a AYUllmJ'a sefiri 
(Marki Pallaviçni) nin sefareti emum • 
da değil; (Baron dö Kaliçe) nla AYllltur
ya sefirliği ile İıtanbula ilk geldlll aman· 
lara müsadif olacak ... Bilahare pola mec· 
lisi reisi olan Hüsnü Beyden de ba meteleyi 
böylece iıitmiıtim. İhtiyar bir mmlek a • 
damının bu ikazına gücenmez, ve ba me· 
seleyi siz de bir iyice tahkik edenlnb, zan• 
nederim.] 

kokudan fena halde tiksinmekle bera- A k 1 Ş h M h yarak kısaca cevap vermişti: 
- ş 0 

sun, ey u sin Şerefi • - Gavur Mehmetten ... her, yanındaki neferlere (hüsnümisal) ye ... Beni, hiç bir noktada aldatmamış. 
göstermek istemiş: Demek ki: Nasır Mebhut ile avenesi _ Hüsnü bey de söze karışmıştı: 

k d 1 - Gavur Mehmetten mi? .. - Ar a aş ar! .• Vazife uğrunda her nin ikamet ettikleri binaların dibinde 
h ı f - Evet. şeye ta ammü edeceğiz. htimal ki, bulunuyorum. 

burada göreceğimiz iş, 0 kadar uzun Diye söylenmişti. - Tuhaf şey .. hen, artık Gi\vur 
silrmiyecek. Ya, vazifemizde muvaf- Mehmet bizi unuttu sanıyordum. Afe. 

- Hüseyin efendi!.. Yaz şuna, bir 
cevap... Nerelerde ne gibi taharriyat 
yaptığımızı anlat. Bakalım, ne diye • 
cek? .. 

- Ben, başka bir şey düşünüyo -
ıum. fak olacağız. Her şeyi unutacağız. Ve- dKuyunkun dağkz~nka kadar çı~arak, ~ - rin, oğlancağıza .. cidden, vefalı imiş ... 

yahut... ra ~n .yu arı a ı ısmı da gormek ıs - Neler yazıyor. - Ne düşünüyorsun? .• 
Karaıümrükte muldııa, daimi 
okuyuculannw:lan ve a eski 
polis memurlarından merkez 

K led 1 "dd ti' b. k b"I temıştı. Fakat ,kuyunun kenarların - - Hepinize selam ..• a en açı an şı e ı ır mu a ı . - Gavur Mehmedin mektubunu, 
t C ·ı· .. ·· .. k . . T dakı taşlarda basacak yer bulamadığı - Başka} •. a eş, emı ın sozunu esmıştı... op . . b . .. .. . • 

t k 1 b. b" · · t k' t · t' B ıçın una ımkan gorememıştı. - Allah aşkına durun. Şimdi me-arra a arı ır ırını a ıp e mış ı. u O 
m "th' ·· "it" d t k h' b" zaman bombaları orada bırakmış raktan çatlıyacağım. Hele şuna bir göz 

nazır paşa hazretlerine arzetRek 
- Bajımıza iş çıkarırız. 
- Ne gibi?.. 

memurluğundan mlitekait 
A.A. u ış guru u arasın a, ar ı ıç ır ·· 

ses işitilmez hale gelmişti. yere uzanarak o daracık tüneli geçmiş.. gezdireyim. 
Ce ·ı v r 1 d b' . . k arkadaşlarının yanına gelmişti. Deli Kerim, çakının ucu ile tırnağı-mı , agzını nerer er en ırının u- .. 

ı ... d · · t' Evvela, en uzun boylu iki neferi seç- nın bir pürüzünü kazıdıktan sonra, ba-
Zonguldak İcra Dairesinden: ı Mukaddema Fatihde, Hüsam B. ma • 

ıagına ayamış; emır vermıs ı: . 
G . ·· ı Ali b ' d L mış · 1ımı kaldırdı. Mektuba baktı: - ıt, soy e.. on aşı, ora a İKİ · T 

neferle beklesin ... Öteki arkadaşlara; - Hadi bakalım .. girin. Sürüne SÜ· - Hızlı oku da, biz de duyalım. 
uzun demirleri, baltalan, kazmaları rüne ilerleyin. Bir kuyunun dibinde bu Diye mırıldandı. 

Daha o sözünü bitirmeden, Gürcü versin; buraya göndersin. yol bitiyor. Orada durun, beni bekle • 
Ölüm mangasının fedakar neferleri, yin. Hasan efendi ağır ağır mektubu oku -

bir kaç dakika sonra, o lağım deliğinin Emrini vermişti. maya başladı: 
önüne gelmişlerdi. - Bakın .. dinleyin ... Gavur Meh • 

Sonra, Ali onba!':ıyi çagv ırtmış.. ona m t mektubunda ne divor '\ Artık ortalık tamamen ağarıyordu. -r e • J r • • • 
da fU emri vermişti: Kalenin şarkındaki piyade ateşinin şid-

- Arkadaşları, iki postaya ayıra -deti, arttıkça artıyordu. 
caksın ... Evvela, el bombalarını .. sonVakit vakit, boru sesleri yükseliyor: 
ra da barut tenekelerile fitilleri, nö -buna mukabil, hep bir ağızdan bağrı-
betle içeri yollıyacaksın ... Şayet içerişan asilerin, garip ve anlaşılmaz nara-
de bomba sesleri ve yahut başka gü -lan işitiliyordu. 
rültüler duyarsan, başının çaresine ba-

Cemil, lağım deliğinin ağzındaki kacaksın. 
tetkiklerini bitirmiş; deliğin ağzını aç-
mak için yapılacak işleri, neferlere gÖs· 
termişti. 

Demir küskülerle ameliyat başlamış
tı. Deliğin ağzında bulunan, biribirleri
ne kurşunla kenetlenmiş taşlar kopa
rılmıştı. Biraz sonra da, kalın demir 
iskara çıkarılmış: bir tarafa atılmıştı. 

Şimdi, oldukça büyük bir delik açıl
mış; o mülevves akıntı da, başka ta
raflara sızarak o iğrenç koku epeyce 
azalmıştı . 

Cemil; 
- iki bomba ... 

Diye bağırmış .. bir neferin, koşa ko
şa gidip getirdiği iki bombayı eline 
almış.. pervasızca o deliğe dalmış .. 

Topçu ve piyade ateşlerinin - şid -
detli sağanakları andıran - velveleleri 
arasında bu emri veren Cemil, tekrar 
deliğe girmişti. Ve, verdiği emir de, 
yarım saat zarfında tamamile ikmal e
dilmişti ... Kuyunun dibi, bombalar -
dan, barut fıçılarından mürekkep kor
kunç bir depo haline gelmişti. 

Cemil; bilhassa seçerek oraya gön
derdiği uzun boylu neferlerden birini 
duvara dayamış.. onun omzuna tır -
manmış .. ellerile kuyunun kenarını ya
kalamıştı. . . Etrafa göz gezdirir gezdir
mez; çe~~esi çok memnun bir hal al-
mış:_ / 

, (Arkası var) 

Makamı biraderim serü teftİJ Hasan e. 
fendiye ... İ:netlu, biraderim efendim! •.• 

Mahsus ıelim ve senalar olunup ol mü
barek batın ıerifinizi sual ederim. Büyük 
biraderimiz ve üıtadu:nız makamında O· 

lan ser teftit Çerkez Hüınü bey ile ser 
tefti§ Kerim efendiye ayru ayru selam e· 
derek ellerinden öperim... Eğerçi, tarafı· 

rnızdan ıual olunurıa, tarihi mektuba de
ğin sıhhat ve afiyetimiz berkemal olup, 
hasretü if ~iyakınızdan bqka hiç bir elem 
ve kederimiz yoktur... Şimdilik buradaki 
rneıguHyetimiz, büklımet dairesinin kapı 

altından kahveye, kahveden de fakirhane· 
tnize gidip gelmekten ibarettir... lıbu 
mektubu, tarafınıza irsal etmekteki mak
sadımız fU ki, geçenlerde burada bir me
ıele zühura geldi. Tatlıca tarafından bu· 
dudu geçen, biri erkek ve diğeri kadın iki 
ıabıs, her ne kadar bir bayii taharri edildi· 
ıe de, ele geçirilemedi... Bu mesele hak· 
kında bize bir emrü iı'ar vaki olmadığı i
çin de, tarafımızdan hiç bir müdahale vu· 
kua gelmedi ... Amma, bilirsiniz. Huy, ca· 
nın at~ındadır. Can çıkmayınca, huy çık· 

rnaz fehvasınca, biz meseleyi ıöylece bir 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi mu- hallesi İmam Niyazi sokağında 19 No. lu 
karrer Zongu!dak limanında ARSLAN . . 
BAHRİ dak. t" .. 317 d hanede mukim iken halen nerede olduğu namın ı mo orun parça an 

ibaret ve 541 lira 20 kuruı demirbaı men• 
kul efyasile ve gayrimenkule kıymet konu· 
lan ve 3500 lira muhammen kıymetindeki 
motörlü gemi açık arttırmaya konulmuıtur. 

bilinemiyen Bay Şerif: 

İstanbul İkinci kra Memurlwiandan: 

lıstanbul Hazinesinin Fatih, ikinci Sulh 

Birinci arttırması 10/8/936 tarihine tesa· hukuk mahkemesinden aldıfı 3/2/936 ta. 
düf eden pazartesi günü saat 14 den 16 ya rih ve 36/20 No. lu ilam mucibince alacağı 
kadar Zonguldak limanında İcra edilecek- olan 2200 kunııun maa masarif tahsili 
-tir. O günde teklif edilen bedel muham • 
rnen kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı tak· 
dirde on bet gün daha uzablac:aktır. . .. 

hakkında vaki talebi üzerine nam_. gön· 
derilen ve 36/974 No. yı ihtin eclm icra 

İkinci arttırma 25/8/936 tarihine ta. emri ikimetgihınızın meçhuliyeli hasebile 
ıadüf eden Salı günü ayni saatte ve ayni 
mahalde en çok ar.Uıran üzerine ihale İcra 
edilecektir. Arttırma peıindir. Arttırmaya 
iştirak edenler muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi 
\termeğe mecburdurlar. 

tebliğ olunamadığından bir ay luıldD itiraz 
tayini suretile tebligatın ilinen ic:r-. ka· 

rar verilmiıtir. lıbu bir ay içinde borcu 
ödemez ve tetkik merciinden • .,. temyiz 
veyahut iadei muhakeme yolile ait olduğu 

2004 numaralı icra ve iflia kanununun mahkemeden icranın 1'$'İ ........ ına 
126 ıncı maddesine tevfikan baklan liman dair bir karar getirmediğiniz takdirde ceb· 
idaresince sabit olmıyan İpotekli alacak
lılarla diğer alakadarların bu haklannı hu· 
ıusile faiz ve masrafa dair iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün İçinde evrakı 

müsbitelerile birlikte dairemize bildirmele
ri lazımdır. 

Aksi halde hakları sabit olmıyanlar 
satı§ bedelinin paylaımasından hariç kalır
lar. Gemiye ai~ vergi vesair büklımet harç· 
ları belediye ve rusumu saire alıcıya aittir. 
Daha fazla malumat almak isteyenler 
935/292 tafra numaralı dosyada mevcut 
vaz'iyet ve taktiri kiymet raporunu görüp 
anlayacakları ilin olunur. ( 671) 

ri icra yapılacağı ve gene ba bir ay içinde 

36/974 No. sile daireye bilmiinc:aa mal 

beyanında bulunmanız ve buJ•ınrnauanız 
hapisle tazyik olunacağuuz ve hakikata 
muhalif beyanda bulunduğunm takdirde 
hapisle cezalandırılacağınız olbapdaki icra 
emrinin tebliği makamına kaiın olmak üze
re ilanen ihbar olunur. (24224) 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye müteha111ıu 

Pazardan maada hergün 3 • 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
'fcl. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 

--- -- --



Lise ve Ticaret Mekte bleri 
Mezunlarından Memur 

alınacakhr 

Umum Müdürlüğünden: 
Bankanın teşkilatına ve Fabrikalarına Liselerden, Ticaret 

mekteplerinden bu sene mezun olacak talebeler arasından memur 
hlınaca1ctır. 

Seçilecek namzetler Bankanın, Teşkilatının ve Fabrikalannın 
idare, muhasebe, ticaret kısımlannda bir sene müddetle çalış
tmlarak yetiştirildikten sonra ehliyet ve liyakatleri anlaşılmak 

. üzere bir imtihana tabi tutulacak ve bu imtihanda muvaffak 
olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmül ettirilmek üzere Banka 
hesabına ecnebi memleketlere staja gönderileceklerdir. 

UMUMİ ŞARTLAR: 
1 - Türk olmak 

' 2 - Tamüssıhha olmak, 

3 - 18 Yaşından aıağı 25 yaşından yukarı olmamak; 
4 - Liselerin riyaziye kısmından ve lise ayan ticaret mek

teplerinden pek iyi, iyi ve orta derece ile mezun olmuş bulunmak; 

HUSUSİ ŞARTLAR: 
J - Liselerin riyaziye kısımıarile lise derecesindeki ticaret 

mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanlar bila imtihan ka
bul olunur ve kendilerine 70-80 lira arasında bir maaş verilir. 

2 - Liselerin riyaziye kısmlarile ticaret mekteplerin-
~en iyi ve orta derecede mezun olanların riyaziye ve 
lısan gruplarından kuvvetli olanları seçilerek bir imtihana tabi 
t~tulur, ve kendilerine muvaffakiyet derecelerine göre 50-60-70 
lıra arasında bir ma~ verilir. 

3 - Bunlardan Ankara'da istihdam edilenler maaşlanndan 
maada aynca 20 lira pahalılık zammı alırlar. 

Taliplerin nihayet 20ff emmuz/1936 tarihine kadar aşağıdaki 
vesaiki "M. N.,, remzile Ankara' da Sümer Bank Umum Mü
~~rlüğüne ve 1stanbul'da ~ümer Bank İstanbul Şubesi Müdür
luğüne göndermeleri lazımdır. 

1 Nüfus tezkeresi; 

2 - Mektep şahadetnamesi ve yahut mektep tarafından ve
rilmiş muvakkat tasdikname; 

3 - Resmi bir hastahaneden alınmış sıhhat raporu; 
4 - 3 Adet vesika fotoğrafı; 

I imtihana tabi olacakların imtihanı 31/Temmuz/1936 saat g da 
stanbul ve Ankara'da aynı zamanda yapılacaktır. 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 de 

SEVDA OTELi 
Program her hafta 

değışir 

Pek yakında 

Rahmet Efendi 

"1605 
" "3779 ,, 

ORIENT 
Dresdner Bank ŞubaaJ 

Merkezi: .Berliq 

Türkigttdeki ıubel•rl: 

Galata • latanbul • lzmJr 
Deposu: 1st. l'utün Gümrılğü 

ı -.. Hu türlü harıka i,l ~ 

Mes'ud bir tesadüf 
ne icesi olarak bir 

Kimyagerin 
Cildi beyazlatmak 
için şayanı hayret 

bir keşfi 
Parisli bir kimyager, laboratuva

nnda tecrübe ve melekelerle meşgul 
iken tesadüfi olarak kolu üzerine dü
şen biraz. «Beyaz oksijen» in beyaz
latıcı bir hassası olduğunu görerek 
hayrette kalmıştır. Cildin kırmızılık
lan ve lekeleri hemen zail olmuş, be
yaz, saf ve açık bir cild meydana 
çıkmıştır. Bir çok kadınlann yüzlerin
de tecrübe edilmiş ve cildlerini 3-5 
levin dalıa beyazlatmış ve yumuşat
mış ve vücudun nazik ve son derece 
itina edilmiş nzalanna tamamen ben. 
zem iştir. 

Hususi imtiyaz olarak bu «Beyaz 
oksijen» (yağsız) beyaz yeni Toka
lon kreminde mevcuttur. Cilde nüfuz 
ve bütün siyah benleri hal ve izale 
eder. Açık mesameleri kapatır ve 
tene yeni ve kamaştırıcı bir manzara 
verir. Beyaz rengindeki yeni T okalon 
kremine bu şayanı hayret ııBeyaz ok
sijen» in ilave edilmiş olmasına rağ
men fiyatı artırılmamıştır. Hemen bu
günden ku1lanmağa başlayınız ve seri 

tecrübelerini görünüz. 

·ı ............ ~~~~= 
1 Snçlann köklerini kuvvetlendirir. 

Dökülmesine ma.ni olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvnnemasını kolny
lnştırarak hayat kabiliyetini arttı-
rır. LAtif rayihnlı bir saç eksiridir. 

lnglllz Kanzuk Eczanesi 
Beyoğlu - İstanbul... 

Dr. .KATI 
(A. KUT 1 EL) 

Karaköy Topçular caddaai No. 83 

E 
iş Ban asının kumbaralar nı almak a, 

yalnız para biri tirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

lii • 
1 de nemi 
1 ' • 1 Bankası a ga i 25 lira mevduatı 

bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede 7 defa kur'a çekerek 

• 
ıra m 

veriyor. Ukafatlarm 10,000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

Bu iki keşidenin her birinde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birinciye 
ikinciye 

lOOOLira 
250 ,, 

10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 

" 175 ,, 10 onar ,, 1750 ,, 
Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer in lira ıkl r: 
Dlfter beş e de in er b yalnız 

ı ki ye iki bin Ur verUlyo~. er 
her sene Şu t, az ran, emmuz, yHll 
ve Birinci Kanan aylarmın Dk günleri 
yapdmaktadır. 

~ ~. • • • • • .;...·." • • • -- • 4 .""r..°::' . ·ıt.;;. ; 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim RaKtp 

Sahil)leriı .A. Ebem. S. Raaıı>. H. Lütfi; 

... 

DERltlOJE 
Derisi kuru, çntlak ve gevşek olanlar bir tecrübeden sonra başka bir ilaç ""Yü 

krem kullanmalarına imkan kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem değıl, tam 
manasile cildin devasıdır. Her nevi cgzcmalar, yaralar, bereler, c;atlaklar, sivilct>ler. 
ustura yaraları, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, soğuktan, güneşten cildi ınuha· 
Inzn eder, ve deriye yeni can verir. 40 kuruşa her eczanede bulunur. 

------
1 lstanbul Bel dly si il nları .. .1 

Hepsine 3000 lira fiyat tahmin olunan Ayasofyada Ayasofya Muzesı. ar
ka cihetinde bahçe içinde evvelce kimsesizler yurdu olarak lrulla~ıl~n -~~n
mn enkazı açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım mudurlu.,un
de görülür. istekli olanlar 225 liralık muvakkat teminat makbuz veya nıek
tubile beraber 13 temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de dai"!i encüı ;de 
bulunmalıdır. (:1.) (36l!J 

=---~~~~~--~~--~~ 



12 Sayfa .... / SON POSTA 

Serginin en bü.yük muvaff akiyeti 

(RADYOLi __ ) ( G R i P. fU 
Paviyonu tarafından kazanılmaktadır 

il • 
Radyolln • Grlpln pavlyonunda Redyolln alan bayanlar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

;,----------------------------------------------------------------'"" 
Çünkü . Daima Radyolini kuJlanan binlerce halk bu diş macunu-

• nun nasıl hazılandığını bizzat görmek üzere Radyolin 
paviyonuna koşmaktadır. 

Çünkü . Gripin diş ve baş ağnlarına, soğuk algınlıklarına karşı 
• kullanılması o kadar itiyad haline gelmiş bir müstahzar-

Zi 

dır, ki sergide, hele bu yağmurlu ve gayritabii havalarda 
akla evvela bir kutu Gripin almak gelmektedir. 

ar et 

SOMED BAN·K 

nut ayınız 

AHATLIGINI 
:BEYKOZ 
' 

KUNDU~Al~INDh 
ADAY\NIZ 

tERU nALLAn PAZAnLAD l 
--------------------------------------------------~-· ' . ~~~ 

TAKSIM BAHÇESiNDE 

Yerli Mallar Sergisinde 

ELEKTRiK ŞiRKETiNiN 
PAVIYONUNU GEZINiZ ~ 

GAZOZUNU va MADEN SUYUNU 
HER YERDE TERCiH EDiNiZ 
GALATA ARABO~l.U N~ 6 

,Temmuz 7 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden : 

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

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

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

~ 
; ,-. TAKSIM BAHÇESiNDE 

Yerli Mallar Sergisinde 
YEDiKULE GAZHANESINiN 

PAVIYONUNU GEZiNiZ 

ELEKTRiK ALETLERiNiN 
TAM i Ri 

Eğer sizde bozuk veya kullamlmıyacak vaziyette bulunan elek
trik aletleriniz varsa, onları derhal Sahpazar da Necatibey cadde
sindeki SA TİE Sosyetesinin İdare merkezine, veyahud diğer tube
lerine getiriniz. 

Bir uf ak tamirle işinizi görebilecek aletleri niçin evinizin bir 
köşesine ahyorsunuz ? 

Bilmiyor musunuz ki 44.963 No. ya telefon edince SA TIE mde 
bulunan bozuk elekbik aletlerini derhal aldınp en kısa bir m&ddet 
zarfında, mükemmel kullanılacak vaziyette size iade eder. 

Siz de bu aletleri SATİE'ye getirebilirsiniz. 

KÜÇÜK TAMiRLER BEDAVA Y APIUR 
Diğerleri için yalnız yapılan masraf alınır. ~~ , ........................................ . 

Ecnebi memleketlere talebe 
gönderilecektir 

Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde yetif· 

tirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi mem
leketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, apğıda yazılı şartlan haiz olmalan lAzımdır. 

UMUMİ ŞARTLAR: 
1 - Türk olmak; 
2 - Tamüssıhha olmak; 
3 - 18 Yaşından qağı 25 yaşından yukan olmamak; 
4 - Liselerin riyaziye kısmından mezunolmuş bulunmak; 

HUSUSİ ŞARTLAR: 
1 - 1932 - 1936 Seneleri arasında liselerin fen kısmından 

mezun olmuş bulunmak; riyaziye, fizik, kimya derslerile yabancı 
dilden iyi not almış olmak; 

2 - Tahsile gitmeğe ve avdetle Banka hizmetinde çalışmağa 
mani resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak; 

Tali pi erin nihayet 20 Temmuz 1936 tarihine kadar aşağıdaki 
vesaiki "M. E.,, remziyle Ankara'da Sümer Bank Umum Müdür
lüğüne ve İstanbul'da Sümer Bank lstanbul Şubesine gönder
meleri lazımdır. 

· 1 - Hal tercfimesi ; 
2 - Mektep şalıadetnamesi ve imtihan notları cetveli; 
3 - Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukanda yazılı sıhhat 

ve bünye şartlarını muhtevi bulunmuş bir sıhhat raporu; 
4 - Fotoğraf; 
Bu vesikalar makine ile yazılmış üçer nüsha olarak gön-

derilecektir. 
İmtihan 31 Temmuz 1936 saat 9 da İstanbul ve 

aynı zamanda yapılacaktır. "1607,, 


