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Boğaz- -·-'Konferansının mukadderatı 
bug · hkii toplantıda belli olacak 

Ruslar Konferansı bırakacaklarını tekzip ettiler, fakat kendilerini' 
tatmin etmeyen bir muahedeyi imzalamıyacaklannı söyleyorlar 

iSmet inönü İngiliz-Sovgetdelegeleri Dürüstlüğün cezası mı?' 
dün ~t~.tü~~ ile uyuşmaya çalışıyorlar, 

goruştu maamafih ümitler zayıf I 
Montrödekl Heyetimiz 
hükumetten geni ta'limat 
· istedi 

Dün öğleden sonra içtima yapılmadı, delegeler hüku
metlerinden talimat istediler ve aralarında konuştular 

1s~ıet Inönü H~y~arpaş. a ·ıstasyonunda 
B 1 1 Konferana toplantı balliıde a~vekil · smet nönü cİün . sab~h §eh- .. • · • 

rimize gelmi§ Dol · ab ' h '..J b· Montro, 8 (Sureti mahsusada aıden arlcadatımızdan) - lngılız muka • 
' m a çe aarayınua ır b·ı • • .. .. d k f R 1 I f T 1 . ·.ı • k h 

.~üd.det dinlendikten sonra beraberinde ı proıe~ı .yuzun en on eranst.a us ~r a ngl ız er arasınoa çı an. i tilaf 
uçüncü koforClu lc.umanaanı general Salih had ~cklını muhafaza etmektcdır. ln~l~lerden sonra Sovyetler Cle Türk 

• olduğu halde · Floryaya giderek Atatürke projesi üzerinde tadilat talebindıs bulunmuşlardır. 

-mülaki olmu,gtur. • · Konferansta ihtilafa esas tetkil eden .esasb noktai nazar farkları .fu su· 
ismet lnönü akşama kadar Atatürkün retle hulasa edilebilir• 

_nefdi~de ~~l~~~· -~e.ç va~it Dolmabahçe lngilizler ne İstiyorlar 1 
ıarayma donmuıtur. Baıvekil sarayda kı· • ____ _.........., ____ _ 

ıa bir müddet kaldıktan sonra motörle 1 _ Jngilizlerin noktai nazarı: 
Haydarpaıaya geçmiş, trene bağlanan hu- Karadeniz ve Akdeniz de~letleri arasında bir harp· vuk'.uunda Türkiy~ 
ıusi vagonla Ankaraya dönmüıtür. bitar~f kalırsa ~uharip devletlere mensup harp gemileti Akdenlz ve Kara· 

Hey'.efuniz Talimat t.tedi denize geçebilmelidirler. 
Montrö, 8 (Sureti mahsusada giden ? 

arkadaşımızdan) - Konferansa verilen Sovyetler ne istiyorlar 
lngiliz • Rus tekliflerinin metinleri bey' eti• 
nıiz tarafından Ankaraya yollanmııtır. 
~ey' etimiz yeni talimat istemiştir. 

Konferanstaki 
ihtilaflar ve 

Türk-Rus dostluğu 
Sovyetlerle dostluğumuzun 
sarsıldığı haberleri yalandır 

2 - Sovyet mukabil teklifi iıe fudur: Türkiye bir hrap ı:ıvukuunCla bita
raf da kalacak olsa Boğazlar mutlaka kapatılmalıdır. 

Biz ne diyoruz ? 
3 - Türkiye, bu iki noktai nazar karşısında takip edeceği hatti hare • 

kette serbesti istemektedir. Bize hakki hıyar bırakılmalıdır. 
Fransa ve Yunan delegeleri Sovyet tezini tutmuşlardır. 

Konferansın bütün mesaisi İngiltere - Rusya arasında gittikçe had bir ~e-
kil alan bu noktai nazar ihtilafının halli etrafında toplanmaktadır. ' 

lngiliz - Rus delegeleri arasmda konuşmalar 
Bugün, bu ihtilaf yüzünden ikinci toplantı yapılma-:ıştır. Buna mukabil 

lngiliz - Rus delegeleri arasında uzun konuşmalar olmuştur. Fakat bütün bu 
konuşmalara, birlikte çalışmalara rağmen anlaşma temin edilememiş, nok -
taf nazarları birleştirmeğe imkan bulunamamıştır. Delegeler nihayet hük.U • 
metlerinden yeni talimat t lep etmişlerdir. -

Bütün ümitler kaybedilmiş değildir 
Burada umumi kanaat, İngiliz ve Ruslar arasında bir anlaşma ihtimalinin çok u· 

zak ve güç olduğu merkezindedir. 

Maamafih konferansın akibeti hakkmda biitün ümitler kaybedilmiş değildir. 
Noktııi nazar ihtilafının ne suretle halledileceği şimdiden kestirilemez. Bununla be· 
raber yarın vaziyetin lehte veya aleyhte inkişafı kuvvetle muhtemeldir. 

: Sovy~tler konferanstan çekilecekler mi ? 
Montrö, ~ . (l\.A.) - Royter - İngiliz ve Sovyet noktai nazarlarının karşıla:

ması neficesind~ vukua gelen güçlükler dolayısile, Sovyetler Birliği, bazı noktalarda 
tatmiı;ı oluaı;rı,ıı ise,· konferansı terkedeceği tehdidinde bulunmaktadır. 

Montrö, 8 (A.A.) - Sovyet mürahhas hey'eti, B. Litvinofun, Moskovadan, 
Tevfik Rüştü Aras Montrö'de eğer Sovyet esas talepleri hakkında tatmin olunmazsa knnfernnsı terketmesini bildi· 

M. Litvinofla Konuıurken ren· talim l1inış olcf'uğunu bildirmiştir. 

Montrö, 8 (Sureti mahsusada giden . . Montr~"s (A!A.) - Havas muhub9ri bildiriyor: 
k :i ~ -

ar adaşımızdan) - Bogazlar konfe ... fiiploı\latJk ma9afil, Moskovanın B. Litvinofa, eğer Sovyetlerin esas talepleri 
ransındaki noktai n,ızar ihtilaflarını (; 1 ol~P!'• kp+ranıı terk ile tehdit eylemesi hakkında emir vermiş olmasından 

(Devamı 8 inci sayfada) mü ayyff'\)ulu~tadır. 
1 
(Devamı 8 inci sayfada) 

K ~·, .. ~ 
t: f , .. : • 
' •- .,t 

Bazı devletlerin Montröde takındıkları tavır, bizim 
kibarca hareketimizi aczimize hamlettiklerini 
gösteriyor. Fakat aldanıyorlar. Sevr paçawasını yır-

tan Mehm~tçik o vakitkinden yüz kat,bin kat 
kuvvetli, büyük şefinin bir işaretini bekliyor! 

R arbı umumi bitti. Kcuanan· 
lar, ummadıkları bir zaferin 

bQflarına vurmaıile ıarhoı ol
dular. Bütün ıulh muahedeleri 
bu ıarhoıluğun teıiri altında 
yapılmlf çürük birer veıikadır. 

Bunlar, zamanlar ulunetlendi
ler; bu ufunete tahammül e· 
demiyen milletler, muahedele· 
rin teleHüh etmiı ahkamını, 
koparıp attılar. 

Biz, umumi harpten, müttefik
lerimiz gibi mağlup çıkmadık. 
Lozan muahedesi, haıımları-

mızla müıav.i ıartlar İçmıinde 
aktolunmuı ıayılu. 

Bununla beraber, Oımanlı im
paratorluğunun ıeyyiatı yÜ· 
zünden, devletlere karıı ıırl 

hüınü niyetimizi gölf ermiı ol· 
mak için, bir takım ahkam ka
bul ettik. Bunlardan biri, Bo
ğazların tahkim edilmemeıi İ· 

di. Fakat, biz bu 1artı kabul et
tiğimiz zaman, dünyanın ve 
haısaten Avrupanın durumu 
bambafka idi. Ve herkeıle be· 

(Devamı 8 inci sayfada) -·. 
ihracat mallarımıza 
yapılan yeni suikast 

fktısat Vekaleti Bremen' e gönderilen pamuK 
balyelerine demir parçaları, taşlar, kibrit kutuları 
koyanların sür'atle meydana çıkanlmalarını emretti 

İzmir, 8 (Hususi) - Bremen pamuk içinde irili ufaklı demir parçnlnrı, tnşlar, 
borsası Berlin ticaret odası vnsıtasile Eko- bıçaklnr, iğneler ve kibrit kutulan çıkmı,. 

nomi Bakanı Celili Bayara memleketimiz 
dnhilinde pamuklarımıza ynpılnn suikast 

hakkında bir ihbarda bulunmuştur. Yapı
lan ihbar şudur: 

tır •• 
Yapıla{! bu ihbar ve şikfıyet üzerine ve• 

kalet bu pamukları gönderen ve hazırla
yanların derhal meydana çıkarılmasını em• 
retmiştir. 

Bremende büyük bir dokuma fabrikası Türk ihracat mallarını kötüleyen ve bu 
memleketimizden pamuk satın almııtır. suretle ticaretimize suikast yapanlar ağ .. 
Pamuk balyeleri fabrikada açıldıiı zaman ,cezalara çarptırılacaklardır. 

\ 
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Sözün Kısası 
Kavvei miieyy·de yol 
Boğazlaı:ı 

Kim müdalaa edeccA? 

* -Kavvei miiey)lide kaJmadı 

B ir adama bir ceza verirsiniz. yahut 

herhangi bir hareketi vukuu halinde 
cez.alandırmakla tehdit edersiniz. Eğer bu 
eczayı tatbik için elinizde kuvvet varsa ve 
bu kuvveti kullanabilirseniz bu harekctın 
vuku ve tekerrürüne mani olabilirsiniz. 
Fa1cat kuvvei müeyyideniz yoksa ceza teh· 
didiniz sözde lcahr. 

Bcyndmilel siyasette kuvvei müeyyi
de Milletler Cemiyeti idi. Versay muahe • 
desi bir çok haksızlıklar yapmııtı. Onu 
bir ~ok muahedeler daha takip etti. Bu 
haksızlıklara karıı tecavüzi bir hareket ya
pılmasma mbi olmak için Milletler Cemi· 
)'eti bir kuvvei müeyyide haline getirildi. 

Fakat hadiaat zaman ile bu k.uvvei mü -

eyyideyi ortadan kaldudı. Japonya Çini 
İşgal ediyor: Milletler Cemiyeti susuyor: 

İtalya Milletler Cemiyeti azasından biri
nin topraklannı zaptediyor: Milletler Ce
miyeti lcollanru baibyarak seyirci kalıyor. 

Atalarımızdan bize yadigar kalan özlü sözlerden biri de: 1 
Ana gibi yir olmu! hakikatidir. 

Ana, eerçeltten, dinyada kıymet i:ibarile biç bir qİ olma

ya. bir nimettir. t..nıara Ukim aaacleti temin eden candan ı 
do.tluiu, her türlü maneYİ ywalann biricik merl.emi olan tef· 

kati ancak ana kalbinde Wmak mümkülMlür. 

Dertli bulunduğumuz anlarda, anamızın eli baıunızda ge
zinir, endifeli bakı§ları gözlerimizin içinde iztırabımızın ölçü
aiinii arar, tediyetkir sözleri yüreğimizin derinliklerine bir fi
fa iuiri gım iılerse, o vakit yan 7UIJ'1l hafiflediiimizj duyar, 
yeniden iyiliğe inanmağa bqlanz. Almanya V ersay muahedesini yırtıyor: 

MiJletler Cemiyeti yapacak bir JCY görmü
yor. 

Şimdi Almanya Danziği işgal elmeği dü
ıünüyor: Milletler Cemiyeti gene aciz. 

Yann Avusturyayı ilhak edecek, öbür 
gün Macaristan eski topraklannı almağa 
kalkacak. Milletler ,Çemiyeti gene kımılda
mıyacak. 

O halde artık Milletler Cemiyetine kuv
vei müeyyide nazarile bakılamaz. Bunun 
için de Milletler Cemi.yetinin boğazl;ınn 

emniyetini teminat altına aldığına veya a
lacağına inanılamaz. 

* ikinci kuvvei müeyyide meselede ald
kadar olan deTietlerin uke.ri. hıvvctlen -
d.ir. 

Franaaya tccaıriiz ederseniz Milletler 
Cemiyetinden eVTel F.ranu b.arekete ge • 
lir. 

Fakat Almanya Veraayı yırtıp Reni i~ 
etti. Fransa yaJaız baimzıakla iktifa etti. 
fakat o kadar. 

kalya İnailia siyasetinin haysiyetini ve 
Mmrla Sudanı tdııdit eder: vaziyet ald?. 

lngiltcre be,.dmilel Tazİyctio lüçü! • 
mesiai söze alarak emri valie boyw.n eğdi. 

AJ..aa.ya nmahedderi .fD'bYor. f ngil • 
tere imD9mt ~d: harek.ete itcı;;mi -
yor. 

Demek ftj dnletla de loby kolay Jft• 

leriadca kımıldayamıyorlar. Demek ki bu 
b..,,a .ne,,idaıia de ehenu:niyetj kal
mada. 

* 
Biz boiazJ-na talııkinriDi i.tiyonız. Çün

.lı:ü bu iki kuvvei möqryicieye de artık &Ü

venilemediğini ve güvcnilııemi,,ccejini bili;. 

JCHU2. Kendi toprak.la:runlZI ve kendi hak • 
kımızı ancak kendimizin kendi vesaitimizlc 
müdafaa edebileceğimize inanıyoruz. 

Montrö lconf eransında bcığazların :a~ 
kimi etrafında, yarın tehTike altında yerle.. 
rinden lmnıfdamJYllcd: olan devletler 
hnib&lnı1e çarpı,.yorlar. Mesele sanki bi

ün JW«W:kmiz deiilmit gibi kendi k.endi
le.riae teklillez yaptyo• ve bu teklifleri nıü
naJcaıa ediyorlar. 

Yana hoğazlara bir taarruz nlci oluı-

Onun çindir ~ analarım kaybetmdr. bedblıhtJıima beaiiz 
uğrarnamlf olanlar diinyanın en mea'at imanları aa)"ll..ıart 

Sevişen çiftler He$abını taıtahtaga. 
Cezaga ÇCU'pılıgor Yazdıran Nazır Çekirdekten yetişiyor 

~ Fili.tinde Yahudilerin yerden biter-

\ I / cesine,. bir kaç yıl içinde mııazzam 
/ bir fdUr balirıe getirdikleri •Teli-

/ 

Norfolk kontluğunda Creniston 
mahkemem iki genci para cezasına 
çarpmıştır. Bu cezanın sebebi şudur: 

Genç erkek spor otomobilini kulla
nırken yanında da nişanlısı varmı~ 
Kız iki koliyle. gencin boynuna sarıl
IDlflm· ve erkek de tek eliyle direksi -
yonu idare ediyor!DUf. Polis her ikisi
ni de 75 er frank ile caaland1rmış. 

Buna ~p otomobilde 9evişmek 
cleğil,tek el ile idare edilen arabanın 
kaza yapman ihtimı:oli ~-• .. 

: 

Fransız m•c .. llllcfe Wr Mdlse 

Fransız parlamentosunda buğday 
meselesi mevzuu bahsoluyormu.J.. 
Meb' usbudau gaıç ve tak olmakla ma
ruf bir taaeai 8ÖZ ahmt- Uzun uzun 
fi.hini müdafaa ettikten aonra, size 
bll çocukluk hatırası anlatayım demif 
ve söze ba,lamış: 

- 1870 de ..• 

Ortalığı bir kahkaha tufanıdır kap
lamış. Genç olmak iddiasında olan 
meb'us birdenbire kırdığı pqtu anla
mış: 

- Acele etmeyin baylar' demi~. 
Ve ilave etmiş: 
- Yani babamın doğduğu tarilıte .•• 
Arkamu söyleınanİf, bu sefer bü • 

tün meclis azalan alkı,1amaia «bra
von diye bağırmğa ba,lamı,lar .. 

viT> in en büyiik meydanında. sekiz 
~bir çocuk. avaza çakbja ka
dar ba7kı.rarak ağlıyordu. 

Bapna toplanan blabahiın İçeri
sind'ft ~ bir adam çocuia eokula
rak. eordu: 

- Adm ne,. Hnin) 

- iz.akı 
- Neye ağhyomm} Kayıp mı ol

dun, yoksa). 
- Evet, kayboldum. Ne ohu. beni C __ _ı_ 

enevcaıe Leman gölünün üzerin-
babama kadaz yotursıniz a) deki gazinolardan birinde Fransız na-

- Kim. aenin bahan? 
- Benim baha. Sion caddesinde. zırlardan biri çok güzel bir kadın ile 

103 numarali meşhur manifatura ma- yemek yemif. Yemek fevkalade basit 
ğazasinin sahibi Meşulam Kohen·dir. olmuş. Fakat buna rağmen garson he-
En son moda yazlilr kama,Jar. rekabet lap pulasmı getirdiği zaman yelru -
kabul edilmez fiyatlarla orada satilir. nun birkaç yüz frangı bulduğunu na-
En yini çişit ipek çoraplar, mayolar, zırın yanındaki masada oturan bir a-
deniz eşyasi da bulunur!. Haydi, beni dam gönniif ve gözlerini hayretle aç-
yoturun deyorum 1 Yalanim varsan, tığı sırada garson yavaKa fU ıözleri 
yozlerim çik.ual söylemiş: 

·---------------------------· 
Şeyh nlçl n lltlfet 98rmU9? 

Bahreyn adaları şeyhi Hamad lbni 
lssabris Londraya gelm~ş ve büyük 
merasimle karşılanmış, 1'endisine hü -
kümdarlara yapılan mera~;m yapılmış
tır. Orada bulunan bir Fransız gazete
cisi, bu büyük merasimin mahiyetini 
anlayamamış ve nazırlara göstcrilmi -
yen bu teveccühün nasıl olup da bir 
~eyhe gösterildiğini hususi surette 
kendisine sormuş, şeyh hoynunu hi.ik
müş, sonra «eğil de kulağına söyleye
yim» demiş: 

- Nazır hazretleri bizim eski miif
terimizdir. T alebeliğindeki itiyatları 
unutmamışbr. Borcunu l8f tahtaya 
yazdırır ve sonra parası olduğu zaman 
ödcr .•. Fiatlarm yij]uek olması, para
yı almak için beklediğimiz müddetin 
faizidir. 

• • • 
ltalr•d• bisiklet •w•kı 

Devletlerin İtalyaya karşı petrol am
bargosu koymağa teşebbüs ettikleri 
sırada Musolini, hem bu hareketin 
hasmane telakki edileceğini bildirmiş, 

- Benim senevi varidatım 1 :,o ve hem de milletine, her ihtimale kar-
milyon lngiliz lirasıdır. inci adaların- sı benzin ve petrolden ta~rrufu tav -
da 120 bin sekenenin takriben :-ıo bini siye etmişti. 

• bu deırletler onlann emniyetini mu -
dafaa ecleceJtle.r mi.d.U> Misaller gÖMeri • 
yor ki. hayır. O halde onlar konuşadur • 
•unlar. Biz davamııı yürüteceğiz. Çünkü 
bütün devletler esas itibarile boiulaıı 
tahkim hakkımızı tanımış bulunuyorlar. 

Biz hu hakkımıza güvenerek ırazif cmi • 
ıi ifaya b.,Janz. Kendilerini hoğazlarld a
Jikadar gören devletler kendi aralarıncfa 
müzakerelere devam edebilirler. Onlar bi
zim de bıbal ecfebaJeceiinıiz bir formül bu
labilirlerse, ne ili, aksi takdirde konf ... 
rans akim kalır. Ba neticeden de müte:a-
8İr olacak biz değiliz, diğer devletlerdir. 

İçlerinden biri «demek peder de si
zin yaşta imifl>J deyince, meh'us gene 
pişkinliğini elden bırakmamış: 

inci avcısıdır. Ben de onların başı- f O sırada, propaganda nazırı olan 
yım L /Şimdiki hariciye nazırı Kont Ciyano 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··--··--ıbu işe alemdarlık etmiş ve Roma so .. 

----.... ----~· --·· ···-
Radlo at.tlstttl 

Yeni bi.r atatiatilc. radyo makinele -
ı-inin Avrupadaki taammümünü gös -l 
termektedir. l 

Bu hesaba nazaran radyo makinesi 1 
en fazla olan miHet Almanvadır 
ve 6.142.000 makine ile birinci ~el • 
mektedir. ikincilik G.12 LOOO ma-
kine ile Fransadır. Ücünctihik 

- Yanlış söylemişim, babamın an
nemi aldığı tarihte, demiş ve sonra, 
dinmeyen alkışlara hayran hayran 
baktıktan sorua: 

- Arkadaşlar beni kepaze ettiniz kaklarında bisiklet ile gezmiştir. 
ya ... demiş ve meclisten çıkıp gitmiş. Onu görenler de bu işe alışmışlar. 
Bu meb'us bir haftadanberi meclise Şimdi, Romada herkes bisiklete bini • 
gelmiyormuş. yormuş. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
iktisat Vekaleti sayet ha$S&s: Harice mal gönderecek fir

malar dürüst hareket etmeli, hariçteki itibarımızı kırmamalı

dırlar, diyor. 
Senekrdenberi harice ırönderilecek mallann cinslerini ıs

lah e:mek, ambalajlarını ınükemmelleştinnek, sevkıyatını in
tizam altına almak için uğrn~yoruz. 

Kaç defa Avnıpaya hileli mal gönderenler cezaya çarpıldı, 

1 

öyle olduğu halde geçen gün yine A1manJ•Y• gönderilen pa

muklann içinde taı ve kum çıkmlf. 

Bunu yapanlar Türkiyenin mali, ticari, iktısadi itibar ve 

haysiyeti ile oynadıklarını bir türlü anlamıyorlar. 

Bu Jerait dahilinde ihracat ticaretini serbest ellerde bırak

manın doğru oldujuna, 

1~1ER 1 I\ AN l S. TER l.~ANMA l 

-----
Mut11.8arrıfın oğlu, 
Çeribaşının kızı, 
Ve Boğazlar meselesi 

Ermel Talu 

y aktiyle, Serez mutasarrıfının oğ
lu, Çeribaşının kızına aşık ol

muş. 

Yanmış, tutuşmuf, erimiş.. Heyali· 
fenere dönmüş. 

Anasiyle babası haşhaşa '\'ermişler, 
düşünüp taşınmışlar. Vakıa böyle bir 
izdivac arzu edilir 'fCY değil amma, ne 
yapsınlar~ Yeti~iş evlat feda edilir 
mi) 

Tahrirat Müdürünü, kızı istemeğe 
memur etmişler. Kalkmış, gitmiş, Çer
giye varmış, Çeribaşını bulmuş, yer
den bir temenna çakıp: 

- Mahdumu alii mütesarrıfi, keri
mei iffetvcsimelerinin desti izdivacına 
talip buluniyoriar.. ihsan buyuru1maz 
mı) demiş. 

Çeribaşı kızmış. Karşwnda ezilip 
büzülen Tahrirat Müdürünü, ağzına 
gelen en galiz küfürlerle oradan kov• 
muş. 

Müdür, geriye dönüp, vukuu ha1i 
mutasarrıfa anlattığı, mutasarrıf da 
hayretle dinlediği sırada, yanlarında 
tesadüfen bulunan ba.fka biri: 

- Ben gider, isterim .• bakınız na.ail 
verirf 

Diyerek, koşmuş, gitmiş. r 

Daha uzaktan, Çeribaşıyı görür 
görmez, palasını sıyırıp. bir de nAra 
basmış. Arkasından da bir araba ldl
für savurmu' ve nihayet mutasarnlin 
arzusunu kat'i emir fC]dinde bildirmlf. 

Çeribaşı, buna karşılık: 

- Başüstüne 1 Ar, kızı götür 1 
Deyince, elçinin içine merak olmUf. 
- Be adam 1 Mademki verecektin... 

benden gelen adamı ne için kovdun'? 
diye sormuş. 

- Ney leyim, kardeşim) Bana böY."' 
le anlatan olmadı kil demiş .• 

Boğazlan tahkim etmek istediğimizi 
biz öbür türlü anlattık .• din leteme· 
dik. Sıkıya gelirsek, bu türlü de anlat
masını biliriz. 

Günahı, vebali bazı devletlerin l:iQ.. 
yunlarına olsun 1 

--····-· .. ···----········------- . 
Biliyor Mıı&anıız? 

ı - Jaia kimdu) 
2 - Meşhur Iran şairi Ömer Hayyam 

nerede doğmu~ur '1 

3 - Eski Bizans devrinde imparator • 
)arın ve imparatoriçelerin kör edilerek ma• 
naatulara hapaedildikle<i ada lstnnbulun 
hangi adasıdır~ 

4 - Osmanlılar aleyhinde uKnynarca 
muahede» ismile yapılan mucıhedenin 

imzalandığı yer neresidir) Bu mualıedo 
hangi tarihte, hangi hükumetle imzalan • 
mıtbr} 

( Cnaplan Y arm J 

* Dünkü Suallerin Cenplan 

1 - Macaristan 935 yıl evvel tceuüs 
etmi~rir. Bugünkü nüfu.u 8,454,000, me• 
aahai sathiyesi 92, 916 kilometredir. 

2 - Honıs eski Mısırın ilahlarından bi• 
ridir. Vücudu inAn. bap da atmaca tek• 
}indedir. 

3 - lnkala.r, cenubi Amerikada yap• 

mıı bir kavimdir. Şimdiki Peru yerli hal • 
kının bir kısmının ecdadıdır. lapanyollann 
Amerikaya çıkısından sonra bunlar yavaf 
yavaş imha edilmi§lerdir. 

4 - Cava şimdi Hollandanın idaresi al• 
undadır ve merkezi Batavia 'tehridiı. 

5 - Japonyanın diğer bir ismi Nip • 
pondur, Japon imparatoruna Mikado de • 

1.S:J0.000 radyo ile fsviçre ve- dördün

cüliik de (j6G.870 mnfdne ile f tal va -
dadır. 

\...._, __________________________ ~---------------·~----------------------------------------------~· ıür. 



r-=
A ıman 9 a ile 
Avusturya arasında 
itilaf olmuş 

Roma, 8 (A.A.) - Siyasi mahafil. 
pek yakında Almanya ile Avusturya 
arasında Avusturya istiklali ve tama· 
miyetinin Almanya tarafından resmen 
zıman altına alınmış olduğuna dair bir 
hilafname vücuda getirileceğini tahmin 
etmektedir. 

· Şarki Erdün 
·ve Filistinde 
. Vaziyet vahim 
Emir Abdullahın oğlu 
kıyamcılara yardım ediyor 

Kahire 8 (Hususi) - United Press 
muhabirinin verdiği malumata göre Filis
tinde vaziyet vehametini muhafaza et
mektedir. Filistin ile Şarki Erdün hududu 
İngiliz askerlerinin muhafazası altındadır. 

Elmukattam gazetesi ne§rettiği bir ına
hlede Şarki Erdün Araplarının müsell' h 
bir ihtilal yapmak üzere olduklarını ve 
bununla Filistin Araplarına ynrdım etmek 
istediklerini anlatıyor. 

Şarki Erdün Emiri Abdullahın oğlu da 
ktyam etmek isteyenlere müzaheret et· 
mekte ve bu yüzden babası ile arası açıl
mış bulunmaktadır. Hülusn Filistin ve Şıu
ki Erdünde vaziyet vahimdir. 

Bir lngiliz tersanesinde infilak 
Londra, 8 (Hususi) - Bugün Vu

liç tersanelerinde bir tecrübenin mü -
şahedesi sırasında bir infilak vuku bul
muş ve beş kişi maktul olnıuştur. 

ltalya Lokarno konferansına 
gidiyor 

Londra, 8 (Hususi) - lta1ya, 
Brükselde toplanacak Lokarno devlet
leri konferansına davet olunmuştur. 1-
lalya hükumeti, daveti tetkik ettiğini 
söylüyorsa da, yarı resmi bir surette ha
ber verildiğine göre davet kabul olu -
pacaktır. 

' 

Kasımpaşa cinayetinin bir]r~kfı~etimiz zecri ted.:ı 
bırlenn 15 Temmuzda 

faili daha yakalandı ka~~~~~~~~.~~ ka~:,:::~~ 

E 
Boğazlar Konferansının 

teyit ettiği hakikat M ontrö'de her gün bir yeni saf

Dün iz mirde yakalanan Rif atın kansı Mahmude, 
alh ay evvel öldürülen Esmanın boynuna ip dolamış 

vamca sanks~onlarm kaldırılmasına 

karar verilmiş olduğu için, 13/ 11 / 935 
tarih ve 2844 numaralı kanunun ver-

?a.sına. temas edilen Boğazlar 
meselesının müzakereleri bir defa da
ha ispat etmiştir ki bu nevi konferans
lardan kısa bir zamanda bir netice al
mayı ümit etmek yanlıştır. Çünkü or
tada telifi icap eden zıd menfaatler he
sapsız denecek kadar çoktur. Şimdiye 
kadar bu yüzden Çarlık Rusyasiyle 
Osmanlı İmparatorluğu arasında çı
kan harplerden bilhassa birkaç tanesi 
Boğazların hakimiyeti için ihtiyar e
dilmiş mücadeleler olduğu gibi 1914 • 

İzmir, 8 {Hususi) - Altı ay evvel İs· 
tanbulda Kasımpaşada başı taşla ezilerek 
öldürülen Esmanın katillerinden Mahmude 
bugün lzmirde tevkif edilmiştir. 

İstanbulda muhakemeleri cereyan eden 
suçlulardan Rifatın karısı olan Mahmude, 
mevkuf bulunan kocasından, son anlar İ· 
çinde sırayla dört mektup almıııtır, keyfiyet 
İzmir müddeiumumiliğine bildirilmiş, Mah• 
mudenin göz hapsinde bulundurulması is· 
tenmiştir. 

Bunun üzerine zabıta derhal faaliyete 
geçmiş, Mahmud enin Tepecikteki evinde 
taharriyet yapılmıştır. Elde edilen dört 
mektuptan üçünün Rifattan geldiği anla· 
§ılmıştır. Mektuplarda Mahmudenin f etan• 
bula gelmesi ısrarla talep edilmekte, işin 
kötüleşmekte olduğu tehditlerle ileri sürül· 
mektedir. 

İtiraf Vesikası 
Dördüncü mektup bir itiraf vesikasıdır. 

Bu mektupta şöyle denilmektedir: 
aCadı karı sana gel dedim. Gelmedin. 

miş olduğu salahiyete binaen konulmuş 
olan sanksiyonların 15 temmuz 1936 
dan itibaren kaldırılmasına Vekiller 
Hey' etince karar verilmiıtir. 

Bugün, 24 mayısta, mahkemeye çıkaca· .._ ______________ __, 

ğım. Son defa mahkemenin talikine çalışa· Habeşlerin 
cağım. Bu aralıktan istifade ederek gel. • 
Eğer gelmezsen seni ele vereceğim. Her lf l a 1 
şeye katlanarak timdiye kadar sustum. Ar· Q Y nıara 
tık susmayacağım. Gelmezsen beraberce B • b k 
muhakeme edilmek Üzere getirtileceksin.I> ır as ını 

Bir İtalyan Generali ile 
bir albay ve 5 subay 

öldürüldü 

1m8 harbinde bu geçidin müstahkem 
bir halde bulunmasıdır ki Osmanlı im
paratorluğunun tam kalbinden vurul -

Zabıta bu açık vaziyet kareısındn Mah
mudeyi yakalamıştır. Mahmude sulh mah
kemesinin kararile bu ak§am tevkif edilmiıı
tir. Anlaşıldığına göre maktul Esmayıkarı 
koca evinden zorla çıkarmışlar, Mahmude 
zavallı Esmanın boynuna ip dolamış, Rifat 
ta yetişerek başını ezmiştir. Mahmude ya
rın İstanbula gönderilecektir. 

masına mani olmuştur. Dernek olu
yor ki Boğazların, Türkiye için olan 
ehemmiyeti hayati tabiriyle dahi tnvsif 
edilemiyecek kadar büyüktür. 

Roma, 8 (A.A.) - Hava işleri Sonra, Boğazları, Süveyş Kanalına 

................................................................. nezaretinin bi~ tebliğinde 26 haziranda benzetmekte de hata vardır. Filvaki 
3 tayyareye bınerek Wallaga mıntaka- Süveyş Kanalı harp ve Ih 

İngiliz - Mısır 
anlaşması 

Orta A vrupada 
vaziyet ciddi 

. . , su zamanın-

sı üzermde hır uçuş yapmış olan gene- da geliş ve gidişe açıktır F k t · 
1 M 1' ·1 k"' h b' 1 . a a orasını 

rca ld a~ ~acbc.o bı e erLanı Inr ıye abayı muhafaza için İngiliz donanması gibi 
a erını, ın aşı ocate li, mühendis ortada heybetlı' bı'r ku t d B . . . . ' vve var ır. u-

F rasso ve rahıp Bor~Ilın.ın Lekemtı nun haricinde Süveyş Kanalı, nihayet 

Y l B kil• mm takasında karaya ınmış ve orada bizzat İngiltere deg"' ildir. Hind yolunun Yeni muahede ay sonunda, ugos avya aşve ı: H b ı · ·· ·· ğr 
a eş erın te~avuzune u amış ve bir geçididir ki bu yolun emniyeti na-

İmzalanıyor "Korkumuz yoktur,, diyor kahramanca bır dövüşmeden sonra öl- mına mahfuz bulunması İngilizlerce 
dürülmüş oldukları teyit edilmektedir. matluptur. Yoksa Mısırda münhası-

R 8 (H .) J I d'lt 1' Belgrad, 8 (A.A.) - M. Leon Blum y l h. B 11' k 1 k b 
oma, ususı - ourna e a ı- h b anız ra ıp ore ı, urtu ara u ran Mısırlılar hakim bulunsalar S .... K h' h b. · f d ·ı Pravdn gazetesinin Pnriı mu a irine §U h b . . . , , u 

anın a ıre mu a ın tara ın an verı en .b b 1 t a erı getırmıştır. veyş Kanalının vaziyeti hukukiyesini 
malümata göre lngiltere ile Mısır arasında · eyanatta u unmuş ur: Mütecavizlere karsı hemen tenkil elbette kı' bu halde bırakmak "ıstemez: ·· k d 'l kt l k • 1 ·ıe <cOrta Avrupada, bilhassa Avusturya· , _ muza ere e ı me e o an a erı mese e ı • hareket· · · ·1 · t' 
S d 1 . d 1. • tl h lL 1 dug"'u da vaziyetin ciddiyetini Fransa müdrik bu- me gırışı mış ır. ler. Demek oluyor ki Bog"' azlRr gibi u an meşe esı e s ır a e a 1,.0 un . .. 
takdirde Mısır mürnhhasları bu ayın so· lunmaktadır. Fransız • Yugosl~v munase- bizce çok mühim bir geçidin vaziyetini 
nunda Londraya gidecekler ve muahede batını takviye etmek vazifem~ı~.)) "Danzig hadiseleri müzakere etmek üzere Montrö'ye gi-
orada merasimle imzalanacaktır. «Yugoslavya Kuvvctlıdırı> derken, biz, bütün bu ihtimalleri dü -

Belgrad, 8 (A.A.) - Başbakan B. harbe alamet,, şündük ve bunların üstünde, alakadar 
Büyük bir mgiliz askeri ~toyadinoviç, dün Yugoslavyanın her za- devletlerin hüsnüniyet ve adalet sever-

. I d mankinden kuvvetli bir vaziyette olduğunu L rt S ·ı A d . n· Iiklerine güvendik. tayyaresı parça an 1 söylemiştir. o esı vrupa a vazı)e 
Kahire, 8 (A.A.) - ı 3 askeri naklet- , B. Stoyadinoviç aözlerini ıu suretle bi- l •• .. ? Cereyan eden müzakerat şimdilik: 

mekte olan bir lngiliz askeri tayyaresi Ka- ,tirmi§tir: nası goruyor bir çıkmaza girmiş olmaktan uzak bu-
hire ile Libya hududu arasında yero dü- «Denilebilir ki, Yugoslavya sağlam bir Londra, 8 (A.A.) - Dün akşam, lunmakla beraber bu nevi güvenlerin 
şerek parçalanmıştır. içindekilerden sağ grupa dahil bulunmaktadır ve Avrupa ha- Milletler Cemiyetine müzaheret birli - yerinde olmadığı da bir defa daha sü
kalan altı yaralı hastaneye kaldınlmışlar- diselerinin önümüzdeki inki§afından koı- ğinde söz söyleyen Lord Robert Cecil, but bulmuş oluyor. Biz, bu mevzuu, 

dır. kusu yoktur.» Dantzig hadiselerinin harba alamet ol- geniş bir fikri itilaf ile müzakereye fı-
--------..... Amerikada sıcaktan 50 duğunu beyan etmiştir. made olduğumuzu bütün cihana ilan 

d ı 1 d Tecerrüt siyasetine taraftar bulu - etmekle sulh severligvimizin it'ıraz cdı·ı-6 saa a ga ar arasın a kişi öldü nanlara cevaben de Lord Robert Cecil mez bir delilini de ortaya koymuş bu-
Şilcago, 8 {A.A.) - Beş gündenberi demiştir ki: lunduk. Eğer vaziyetin icabı, bizi.' 

b v d Amerikanın garbında ve merkezinde hü- «Ben Avrupada çıkacak büyük bir müzakerat devam ededururken, peşin 
oguşan a a m küm süren sıcak dalgası ıimdiye kadar el- harpten uzak kalabilmemiz ıçın en bir surette tanınmış olan Boğazları 

~ün gece Sarayburnunda bir kayık bath, bir adam 
kayboldu, biri de neden sonra kurtarıldı 

Ji kişinin ölmesine sebebiyet vermİ§tir. ufak bir ihtimal mevcut bulundtlğunu tahkim ve icap eden emniyet tertibntı-
1 nhisarlar Vekili lzmirde parlamentoda söyleyebilecek, mes'u- mızı almak hakkımızı istimal eylersek, 

İ · 8 (H ·) İ liyeti müdrik hiç kimseye rastgelme - bu harekete, kimsenin bir diyeceg"' i ol-zmır, ususı - Gümrük ve n-
hisarlar Vekili Rananın yarın şehrimize dim. Almanyanın, hudutlarını değiş • rnamak gerektir. En güzel ve temiz is-

Dün gece Sarayburnu açıklarında küreğine sarılarak saat yarınıa kadar gelmesi bekleniyor. tirmck için yapacağı her hangi bir mü- teklere, hazan ahvalin zaruretleri ve 

bir deniz kazası olmuş, iki kişi denize deniz üzerinde kalmış, Mustafa orta- Eden istirahate çekildi sellah teşebbiis bizim için büyük tehli- ilcaatı hakim oluyor. Bunu, bizimle ay-

ÖUşmüş, biri altı saat denizde kaldık- dan kaybolmuştur. Nihayet gece saat Londra, 8 {Hususi) _ Hnriciyc Nazırı keyi muciptir.» ni masa etrafında konuşan devletler-
taı1 sonra kurtarılmış, diğeri buluna- yarımda oradan Hüseyin kaptan idare- Mister Eden doktorlarının tavsiyesi i.izeri- den hiç biri takdir edememezlik yapa-
mamıştır. sindeki pazar kayığı geçmiş, Yako kur- ne bir hafta istirahate karar vermiştir. Bu Şehremininde bir mazlar, sanırız. - Selim Ragıp 

Kuzguncukta lcadiye mahallesinde tarılmış, götürülüp Kınaiıadaya bıra- ' müddet zarfında Lord Halifaks, kendisine -----'---------

otuı an hırdavatçı Barol oğlu Yako kılmış. Mustafa aranmakta, fakat ho- vekalet edecektir. cinayet Yunan adası civarında 
Kadıköy iskelesinden Laz Mustafanın g"'uldug"'u sanılmaktadır. Tahkikat ya- 1 D ş h d b "ta/yan gemı·ları· 
k zmirde b'ır res"ım sergı"sı" ün gece e reminin e ir cinayet 1.ı s ayığını kiralamış, bu kayıg~ a demir pılmaktadır. 

------------ f olmuş, Uzunyusuf mahallesinde otu- A · o (H A) H··k" yüklemiş, saat 16,30 da kendisi de ka- zmir, (Hususi) -Çocuk Esirgeme t l'k . B·· h dd' .
1 

t v K tına " ususı - u umet şu 
Y k d K ran er ı çı ur ane ın ı c or agı e- 'k' h b · 1 yığa binerek Unkapanına doğru yol al- aman a ın 'urumu· nun himayesinde lzmirpalas ı ı a erı a mıştır: 

rrılıılardır. l 1 mal birbirlerile kavga etmişlerdir. Bür- l - Ciridin Trihonisi mevkiine on iki 
T sa on arında güzel bir resim sergisi a - h b .1 K 1. b d v 
F l an ta anca ı e ema ı aşın an agır d d k' f l .. "b · · d 'k' akat kayık yolda su yapmış, Saray- Azer kendı·sı·ne )af atan çı mıştır. Bu sergide teşhir edilen tab- 1 K 

1 
l a a a ı ta yan usu arısın en ı ı tor-

.__ Iol ')'> J . . . surette yara arnıştır. eme ıastaneye . h 'b· .1 'k· d . . 1.,;urnu açıklarına geldig"' i zaman da bat- d ar ., yalQmda ack Edızel ısmınde pıto mu rı ı ı e ı ı enız tayyaresı ge-erkeg" İ yarala ı · - ." . kaldırılmış, Bürhan yakalanmıştır. ~ıştır. Kayıkçı Mustafa ile Yako de- bır gence aıttır. lip demirlemiştir. 

nızde kalmışlardır. Aksi bir tesadüf Dün gece Tozkoparanda bir vak'a Sergide milli savaşımızı canlandıran Horasanda zelzele 2 - Sisam adası üzerinde uçuşlar, 
eseri olarak da civardan ne bir gemi, olmuş, Azer isminde bir kadın Kemal ileri tablosile, «çeşme», «sulamaıı, ke- yapan iki ltalyan tayyaresi görülmüş-
n~ bir kayık geçmemiş, kazayı kimse isminde bir adamı muhtelif yerlerinden man ve notlar, çiftçi gibi milli hayatı- Tahran 9 (A. A.) - Horasan eya- tür. 

görmemiş, Yako yakaladığı bir kayık yaralamıştır. Azer yanında dostu Meh- mızı canlandıran iyi duyulmuş değerli Jetinde bir zelzele olmuştur. 12 ölü ve Bütün bu haberler büyük hayret vef 
--........................................ - ... ···---· met olduğu halde Tozkoparandan ge- eserler vardır. 50 yaralı vardır. infial uyandırmaktadır. 

cerken Kemal kendisine harfendazlık- ============================================== 
Haftanın 
Kitapları 

Son Posta Cumartasin· 
den itibaren bir hafts 
içinde çıkan eserlerin 
ufak bir tetkikini yapa· 
cak ve karilerini bUtUn 
ne,rlyat Us tem.aGa ko· 
ı·acakbr. 

Cnı ·ı:ırtesiy~ okuyt~nuz ! \..________ ___) 

~a bulunmuş, o da bu harfondazlığa lkı• hb 1 1 
Kemali yaralamak suretile mukabele 8 ap Ç8VU$ ar 

--------~------~------------------~--------~----.;... ______________________________ __ etmiştir. Kemal hastaneye kaldırılmış-

tır. 

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

Yunan ordusu 
1 Makedon yada büyük askeri 

manevralar yapılacak 

Atina, 8 (Hususi) - Önümi.izde -
ki T eşrinievvelde Makedonyada büyük 
askeri maııevralar yapılmasına knrar 
verilmiştir.Manevralar beş giin siire
cek, üçüncü ve dördüncü .kolordu ta
rafından yapılacaktır. 
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,'4 Sayfa ~SON• POSTA Temmuz 9 

; • 
ihtiyat zabitanı 
Staja çağrılıyor 

Lira yüzünden 
Bir kunduracı bıçakla 

kansını vurdu 

Karadenizde dal
galarla pençeleşe 

pençeleşe Hakkımızyo~mu?-ı Atatürk Köprüsü 
Bir kUatah ve herzelerl V , Bir Alman polis müdürü 

İ •mi bizde mahfuz bir tütün ıirketinin az J esas resmi Ağustosta ve refikası bir botla 

Eminönü askerlik şubesinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı bulunmu 

olanlar ile taşrada kayıtlı olup da şu 
miz rnıntakası dahilinde oturmakta 
lan piyade sınıfına mensup ıhtiyat ya 
ıubaylardan 313 dahil ve326 aahil- d 
ğumlular 1 / Avustos/936 da pi yad 
kıtaatına iltihak etmek üzere sevkedi 
leceklerinden muameleleri yapılma 
üzere bu doğumlu piyade yar subayla 
rın '20/ 7 / 936 gününe kadar Eminön · 
askerlik şubesine müracaat etmeleri. 

i§lerinde çalışan Türk emekçilerinden 1 yapılacak şehrimize geldiler 
bir mektup aldık. Bu mektupta mü· Dün sabah saat ona doğru Büyük • 

Kasımpa~da camiikebir mahalle -
sinde oturan kunduracı İbrahim ile ka
rısı Münevver arasında 5 lira yüzün -
den bir kavga çıkmış, lbrahim kundu -
ra bıçağiyle karısı Münevvere hücum 
ederek muhtelif yerlerinden ağır suret
te yaralamıştır. 

temad' müracaatlanna rağmen hala Unkapanı köprüsünün Belediye ta- dereye Karadeniz tarikiyle bir bot gel-
cumarteai günü kendilerine yarını rafından sök"') · · · ba Ja u mesı ışıne f nmıştır. miş ve bunun içinde biri erkek digverı" 
yevmiye verildiğinden tikayet edil- B k"" ·· · d" E ··b '-J u opru şım ı yu e na& edilmekte- kadın iki seyyah görülmüştu··r. 
mekte ve io kanununun çıkmasını d" 
müteakip te o ıirketin itlerine ha • ır. Almanyanın Altona şehri poliı mü-
kan, bu memlekette doğmu§. gay- Unkapam köprüsünün tamir edile- dürü olduğunu söyleyen bu zat refi -
ri müslim bir adamm kendilerine: rek Sütlüce ile Eyüp arasına kurula - kasiyle birlikte seyahat etmektedir. 
K d b . k cağı söylenmekte ise de henu··2 hangı· p ı· .. d .... K d . Akd 2 - Bu sınıfa mensup olup da 1. 

Yaralı Münevver derhal hastaneye 
kaldırılmış ve tahkikat başlamıştır. 

- anununuz an ana ne. tnz:in a - o ıs mu uru, ara enız ve e- w 

nununuz çıktı amma bı"zı"m kanu • noktalar arasında kurulacagv ı te'sbit e- niz sahili · . d l k .. Al maddede dogumları yazılı olanlardan 
erını o aşma uzere man- .. ..k h f k"IA k l d 

numuz daha çıkmadı! dedigvini aÖy· dilmemiştir. Belediye fen heyetleri y d 1 km gumru mu a aza teş ı atı ıta arın er a an yo a çı lfhr. .. "f 
lemektedirlcr. Sütlüce ile Eyüp arasında tetkikat yap- Alt 1. ..d.. .. .. unı armalı olarak çalışanlar gelmiye-Kadının yarası çok tehlikelidir. 

Bir paket sigara çalan bir 
yankesici yedi ay hapse 

mahkum oldu 
Mehmet Ali isminde bir adam 

tramvayda yankesicilik suretile Ah -
met namında birinin cebinden cıgara 
paketi çaldığı için dün 2 inci ceza mah
kemesi kararile 7 ay hapse mahkum 
olmuştur. 

-~~~~~~-

Türkçe muhabere yapmıyan bir 
şirket direktörü mahkOm oldu 

Ecnebi şirketlerin Türkçe lisanla 
muhabere etmeleri mecburi olduğu 
halde bir İtalyan ~irketinin lstanbul 
şubesi müdürü olan Conki namında 
biri Bursa Elektrik Şirketiyle ltalyan
ca muhabere ettiğinden dün 2 nci Ce
za mahkemesi tarafından 100 lira ağır 
para cezasına mahkum edilmiştir. 

Yaz tatilinde nöbetçi mahkemeler 
Bu sene yaz tatilinde Ağır Ceza 

Mahkemesi, 3 üncü Asliye Ceza Mah
kemesi ve Hukuk Mahkemeleri ara -
eında 1 inci Hukuk Mahkemesiyle Asli
ye Üçüncü Huku Mahkemeleri, Bey
oğlu tarafında Galata Sulh Mahkeme
ıi nöbetçi kalacak, diğer mahkemeler 
tatilden istifade edeceklerdir. 

Taklit davası 

* Hülfüıasını yukarıya koyduğumuz mek-
tubun muhteviyatına biz inanmak İs· 
temiyor ve muhakkak işin içinde bir 
suitefehbüm vardır, diyoruz. 

Türk memleketinde Türk i~çi!inin e • 
meği sayesinde ekmek yiyen insan· 
ların, zaten gayet az kazanan bu 
memleketin öz evlatlarına karşı re
va gördükleri muamele bu ise, buna 
küstahlık tabirinden daha hafif bir 
kelime bulamıyacafız. 

Herkes bilmelidir ki Türk vatanında, 
Türk kanunlanna itaat etmek lazım
dır. Devlet bir kuru ekmeğe çalışan 
insanların hukukunu himaye etme
sini çok iyi bilir, ve kanuna riayet 
ctmiyen insanların da ıimdiye kadar 
daima cezaya çarpıldıkları malum
dur. 

Bir taraftan Türk i~çisinin üç beş ku • 
ruşuna tenezzül ederken, diğer ta . 
raf tan kanuna en büyük saygısızlığı 
gösterdiği söylenen bu adam ve o
nun temsil ettiği ıirket hakkında 

(her iki İsmi de soranlara bildirme
ye hazırız) ait olan mako.mlnrın na· 
zan dikkatini eelbeder ve fakir 
Türk amelesinin daha fazla gadre 
uğratılmamaSJm iateriz, diyoruz. 

Hakkımız gok mu? 

Yerli Mallar 
Sergisi 

Yerli Mallar Sergisi havanln yağ -
Gislaved LAstik Fabrikasının 1stan- murlu gitmesine rağmen her gün hü -

bul Lastik Şirketi aleyhine açtığı mar- yük bir kalabalık tarafından ziyaret e· 
ka taklidi davası dün Asliye Birinci dilmektedir. 
Cezada görülmilş, Lastik Şirketinin Gelecek sene yapılacak sergi hazır -
tahriri müdafaasını vermesi için mah- Jıklarına daha şimdiden başlanmıştır. 
keme başka bir güne talik edilmiştir. Sergi için kapalı ve daimi bir yer te -

Vapurlar Galata Rıhtımına 
yanaşanı ıyorlar 

Galata rıhbmının tamiri yüzünden 
vapurların ekserisinin açıktan şamandı
ralara bağlaması sefere kalkacak olan 
gemilerin hareket saatlerinin intiza -
mının aksamasına sebebiyet vermekte
dir. 

Bunu nazarı itibara alan Deniz Ti
caret Müdürlüğü vapurların rıhtımın 
tamir görmeyen kısmına kıçtan bağ -
lanmak üzere yanyana gelmek sure • 

mini düşünülmektedir. Bu takdirde 
sergi her yıl ayni yerde açılacaktır. 

Ressam Bayan Molanın Eserleri 
, İstanbulda bulunan namidar musiki !a· 

nhtkarlarından Koradina Molanın. Roma 
Güzel San.atlar Akademisi ıvofes6rlerin

den hemşireleri Mola ıehrimizin &Üze! man
zarnlnnnı ve tanınmıt efhasın yağlı boya 
ile portrelerini yaparak Kermes vesilcsile 
gatılmak üzere Kızılay cemiyetine teberrii 
edeceklerini bildirmişlerdir. 

tiyle yanaşmaları için tetkikat yaptır • 
maktadır. 

Nafia Fen Mektebinde dünkü ziyafet 

Talebe Muallimleri ile bir arada 
Nafia Fen Mektebi son sınıf talebe si dün akşam mektebin bahçesinde 

muallimleri şerefine bir ziyafet vermişlerdir. Ziyafet çok samimi bir hava 
içinde geçmiştir. Muallimler, talebe ta rafından nutuklar söylenmiş, Cüm
hur Reisi Atatürkün adı minnet ve şük tanla anılmıştır. 

Ali Çetinkayaya da saygı telgrafı, çekilmiştir. Mektepten hu sene 23 
genç mezun olmuştur. 

ona po ıs mu urunun refikası, ki d' 
maktadırlar. "k· .. l K d ce er ır. 

ı ı gun evve ara enizdeki fırtınada 
Tetkikatın ikmalinden sonra köprü- bir fındık kabuğu gibi denizde salla _ 3 - Hariciye memurlarından oluP. 

nün kurulmasına başlanacak ve tetki- nan bottan müvazenesini kaybederek da memleket hududu i:lışında bulunan-
kat devam ettiği müddetçe de tamirat den "z J b"" ··k b" hl"k lar da gelmiyeceklerdı'r. •
1 

v ı e yuvar anmış, uyu ır te ı e 
ı e ugraşılacaktır. geçirmiştir. 

Unkapanı köprüsünün yerine ku - Polis müdürü, refikasını büyük 
r~l~ası. tekarrür eden Atatürk köprü- müşkülatla dalgaların pençesinden 

4 - Tahsil ve ticaret maksadiy]e 
yabancı ellerde bulunanlar da gelmiye
cekleri gibi stajını bitirip terhis edilmi~ 
olanların da sevkedilmeyeceklerin ,. 
den bu gibilerin de müracaatlarına lü
zum olmadığı ilan olunur. 

s~nun mşası hazırlıklarına devam e- kurtarabilmiştir. 
dılmektedir. Alman pol"s "'d"" ·· .. f"k ı mu urunun re ı ası 

Köprünün bütün madeni malzemesi başına gelen bu kazadan ve fU"tınadan 
~e~irtilmiştir. Vaz'ı esası da ağustos çok müteessir olmuş, epeyce korku ge-
ıptıdasında yapılacaktır. çirmiştir. 

Bulana mükafat Polis müdürü, refikasını ayni vası-
Muallimler kampı ta ile seyahate deva mettirmek için ıs- 6 Temmuz Pazartesi akşamı saat 

8-9 raddesinde Bostancı ile Kadı· 
köy Yeldeğirıneni arasında rulo 

Heybeliadada muallimler için açıl - rar etmektedir. Fakat madam bu israr
ması tekarrür eden kamp 15 temmuz- lar karşısında: 
da açılacaktır. Kampın kadrosu 50 kişi - Ben bu çocukluğu bir defa yap
üzerinden tesbit edilmiş iken fazla rağ- tım, demekte, bir daha yapmam ceva
bet gördüğü için bu miktar 75 e çıkarıl- hını vermektedir. 

bir paket halinde 8 adet ozalt kır
mızı kopya ve 4 adet saman kağıdı 
nzerlne kurşun kalemle yazılı Sıvas 
atölyesinin mağaza binasına aid 11 
den 30 uncu sahifeye kadar muka
vemet hesabatı kaybolmuştur. Bu
lan Bostancı Çatal çeşme yazma
cı Talür sokağında 16 numerolu 
haneye getirdiğinde bir m0kafı1tla 

mıştır. Madam vapurla Almanyaya döne -
Bu rakam da kifayet etmemektedir. ceğini söylemektedir. 

Kampa bu yıl için kadın muallimler ka- Polis müdürü refikasını Almanyaya 
bul edilmemektedir. yolcu ettikten sonra kendisi botla se -

Kamp Heybeliada Orta mektebinde ycıhatine aevam edeceğini söylemekte
açılacak, ağustos 15 e kadar devam e- dir Kadın tedavi edilmektedir. Sıhhi 
decektir. vaziyeti biraz düzelir düzelmez vapur

memnun edilecektir. 

Taksim bahçesinde 

lnönü kampr 
Türk Kuşu talebelerinden 16 kişilik 

grup muallimleriyle birlikte lnönüne 
hareket etmişlerdir. 

Kamp mektepler açılana kada de • 
vam edecektir. 

Kemal Ragıp Atinaya gitti 
Belediye Turizm servisi Şefi Kemal 

Ragıp Balkan Festivalleri dolayısiyle 
Balkan devletleri türizm şubeleriyle te
maslarda bulunmak üzere dün Atinaya 
hareket etmiştir. 

Kemal Ragıp Atinada 1 hafta müd
detle temaslarda bulunduktan sonra 
şehrimize avdet ederek Festival prog
ramının son şeklini hazırlayacaktır. 

Tramvay ücretleri 
f stanbul tramvaylarının ücret tari

fesini tetkik ve yeniden tesbit edecek 
komisyon bugün Metrohanında topla
nacaktır. 

Tramvay ücretlerinde tenzilat yapıl
masına imkan görülememektedir. Ye
ni ücret hayat endekslerine ve elektrik 
fiatlarına göre tesbit edilecektir. Hal
buki elektrik fiatı evvelki gün yeniden 
ipka edilmiş bulunmaktadır. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler f1mlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Ak.sarayda: (Sarım). Alemdarda: 
(Abdülkadir) . Bakırköyünde: (Mer -
kez}. Beyazıtta: (Cemil). Eminönün
de: (Hüsnü Haydar). Fenerde (Hü • 
sameddin). Karagümrükte: (M. Fuat). 
Küçükpazarda: (Yorgi). Samatya Ko
camustafapaşada: (Rıdvan). Şehre -
mininde: (A. Hamdi). Şehzadebaşın

da: (Halil) . 
Beyoğlu cibetindekiler: 
Galatada: (Asri İttihat). Haaköyde: 
(Halk). Kasımpaşada: (Merkez). Sa
rıyerde: (Osman) . Şişlide: ( Kurtu • 
luş). Taksimde: (Garib, Limonciyan). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy eski Jakele cadde • 
sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldeğirme
ninde: (Üçler). Üsküdar Ahmediye -
de: (Ahrhediye). 

la Almanya ya dönecektir. 

Kadm tavm 
Cico Fatma adlı bir kadın adi bir sa

ati altın saat diye birisine sattığı için 
Sultanahmet ikinci Sulh Mahkemesi 
tarafından 1,5 ay hapse mahkum edil
miştir . 

Halk Opereti 
Bu akşam 21,45 de 

SEVDA OTELi 
Program her ııaftl 

değişir 

Pek yakında 
Rahmet Efendi 

İzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
1 - Mezarlık batında 58793 lira 84 kuru§ bedeli keşifli bal binaai 

in§ası evvelce kapalı zarf uıulile yapılan eksiltmede 52032 lira 55 
kuru§ bedelle müteahhidine ihale edilmişti. Müteahhidin taahhüdü· 
nü ifa etmemeıi dolayısile mukavele feshedilmiı ve idare ile eski 
müteahhit tarafından vücude ıetirilen imalat mahkemece tesbit olun· 
muıtur. Geri kalan imalat müteahhit namı hesabına yaptırılmak üze
re açık eksiltmeye konmuıtur. ihalesi 17 /7 /936 Cuma günü saat 16 
da lzmir Vakıflar Direktörlüğü binasında müte§ekkil komisyon hu· 
zurunda yapılacaktır. 

2 - lıtekliler bu ite ait projelerle imalat ve eksiltme ıartnamelerini 
ve tesbiti deliil raporunu her gün vakıflar idaresine müracaatla gönderebi • 
lirler. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 4190 liradır. Eksiltmeye girecekle• 
rin teminat makbuzunun veya bu miktara bağlı banka mektubunu 
ve ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair müsaddak vesikalarını 
ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Ekıiltmeye girecek iıteklilcrin mimar veya mühendis olmalan 
ve inıaatın her türlü kanuni, idari ve fenni meı'uliyetlerini kabul ve 
ifa edecek mütehassıs mühendis veya mimarla bütün muamelelerde 
mü§tereken meı'ul olmak üzere çalışmaları ıarttır. Ayni zamanda bu 
eksiltmeye girebilmek için en az 30 bin liralık bir binanın inıaaltnr 
muvaffakiyetle bitirmit olduklarına dair resmi fen heyetlerinden 
verilmit muaaddak belgeler eöstermeye mecburdurlar, tashihan ilan 
olunur. (3727) 

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

Hacıbekar • Samaı devlet ormanından numaralanmı§ ve ölçülmü§ 
2324 M. 3 a muadil 1086 adet çam ağacı 20 gün müddetle kapalı zarf 
usulile arttırmaya konulmuştur. 

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

3 - Beher ıayri mamul metre mikap muhammen bedeli 
kuru§tur. 

400 

4 - Teklif mektupları 20 Temmuz 936 Pazartesi günü saat 14 de 
kadar Antalya Orman Satıı Komisyonu Reisi, Orman Direktörlüğüne 
verilmİ§ olacak ve bu saatten sonraki mektuplar kabul edilmiye • 
cektir. 

S - Muvakkat teminat 697,20 liradır. 
6 - Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenlerin bu müd • 

det içinde her gün Orman Müdürlüğüne ve Ankarada Orman Umum 
Müdürlüğüne müracaat edebilirle.r. cc3784)) 
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MEMLEKET -HABERLERİ 
Diyarıbekirde b·r Halkevil ![.llgb~,~k _J 

b
• ra rı asınua 
ınası yapılıyor Bir facia 

5 .. 

Çeşmede belediye işleri 
hızlı bir inkişafa kavuştu 

Belediye yeni emlak aldı, güzel bir park yapbrdı 
şimdi de şehir içinde akan sulara mecralar yaptınlıyo; 

Binada iki bin kişi alacak bir salon, zengin dekorlu Bir genç kendisini kayışlara 
geniş bir sahne bulunacak, belediye eve yardım edecek ~aptırarak parçalandı 

lzmit 8 (Hususi) - Bugün kağıt fab
rikasında bir facia olmuş, fabrikada çalı
§aD gençlerden Faik isminde biri kendi~\ni 
fobrikanın kayışlarına kaptırmııı ve bir an
dr~arçalanmıştır. 

Diyarıbekir (Hususi) - Halkevi 
muhit için çok faydalı bir müessese ha
line gelmiştir. Evin edebiyat şubesi 
Diyarıbekir halkiyatı üzerinde yaptığı 
incelemeler sonunda Halkiyat adlı bir 
kitap neşretmiş, Diyarıbekir tarihini 
yazdırmış, tren resmi küşadında Di -
yarıbekire bir bakış adlı eserini parasız 
olarak dağıtmış, Halk masallarını bir 
araya toplamak için müsabaka açmış, 
çarşaf ve peçe mücadelesinde muvaf -
fak olmuş, yüzü mütecaviz konferans
la iki yüz nutuk verm~cir. 
. Güzel San 'atlar Şubesi on beş kişi
den mürekkep olan bir orkestra takımı 
teşkil etmiş, elliye yakın konser ver -
miş, piyano, keman kurslarını devam 
ettirmiş, bir resim sergisi açmıştır. 

içtimai Yardım Şubesi beş yüzden 
fazla yetim çocuğu giydirmiş, fakirle
ri muayene ettirmiş, bir göz muayene 
evi açarak trahomlulara bakmış, kim
sesizlere elbise, kömür, odun ve para 
dağıtmı işsizlere i' bulmuş, yedi ço
cuklu bir ailenin maişetini teahhüt et
miştir. 

Sivasta sıcaklar 
Sivas (Hususi) - Burada havalar 

Üç hafta mütemadi surette yağan yağ
murdan sonra açılmış ve bir haftadan
beri de müthiş sıcaklar başgöstermiştir. 
Bu sıcaklnrdnn bir kaç kişi bayılmıştır. 
Havaların biraz serinlemesi için her-

keste bir istek başgöstermiştir. Belediye 

sokakları her saat başında sulatmakta 

ve bu suretle ortalığı tozdan kurtarma
ğa çalışmaktadır. 

Belediye yangınların önüne g~mek 
için de mlintazam ve modern bir itfa
iye teşkilatı kurmuştur. 

Fabrika bununla dördüncü kurbanını 
vermiştir. Müddeiumumilik fabrikada tah· 
kikata başlamıştır. 

Köycülük Şubesi tarafından her sene 
muhtelif köylere gidilerek yardımlar 
yapılmış, üç köy örnek tutulmuş, köy
lünün bilgisini arttırmak için ve leh -
çelerini düzeltmek maksadile müka -
fatlı müsabakalar açılmış, köylüye 
tohumluk buğday" dağıtılmış ve bu ~u
benin faaliyeti umumi merkezce di - Fenikede bir 
ğerlerine örnek gösterilmiştir. Tayyare şubesi açıldı 

Müze ve Sergi Şubesi tarafından ko- . Fenike (Hususi) - Fenike kaymaka· 
za ve ipek, hububat ve meyva, gül ve mı Mazlum mektep iıılerine ehemmiyet ver· 
çiçek sergileri açılmış, bir müze tesis mekte ve hemen her köşede bir&r mektep 
olunmuştur. Sporcular Şubesince spor yap~rmaktadır. 
klüpleri Evin himayesine alınmış ve Kumlıta, Kuzca, Aclrasan, Karacaö -
getirtilen antrenörle klüplerin teknik ren ve Hfısta birer mektep inşasına baş -

· ti · t k'k fu b l l lanmıştır. Bu mektepler pek yakında ik • 
vazıye erı et 1 ve t o cu ar mun· 1 d'l k . ma e ı ece ·tır. 
tazam surette yetiştirilmiş, atletizm, 
boks, tenis ve cirit oyunları devam et
mekte bulunmuştur. 

Halkevi belediye ve hususi muha -
sebenin yardımile çok muhteşem bir 
bina yaptırmaktadır. Yüz bin liraya çı
kacak olan binanın iki bin kişi c.labilir 
büyüklükte bir salonu ve zengin de -
korlu bir sahnesi olacaktı~ 

Rusyaya gidecek muallimler 
lzmir, (Hususi) - Sovyet hü -

kumetinin davetini kabul eden Türk 
muallimlerinin seyahati bu ayın so
nunda yapılacaktır. Sovyet Rusya in
celeme seyahatına fzmirden, Erkek Li
sesi müdürü Hilminin riyasetinde bir 
heyet iştirak edecektir. 

lzmir valisi Tirede 
lzmir, (Hususi) - Vali ve Par-

ti Reisi Fazlı Güleç Bayındır ve Tire 
kazalarını tefti~ ederek dönmüştür. Va
li, mahsul vaziyetini de gözden geçir

miştir. 

Diğer taraftan ıehrin su ihtiyacını dıı 
gidermek için mühim tertibat alınmakta
dır. Fenike ile Bağyaka arasındaki şose -
nin de yakında inşaatına başlanacaktır. 

Maarif Vekô.leti muallim kadrosunu ge• 
nişlcttiği takdirde kazada bir de leyli mek· 
tep inşa ettirilecektir. Mektebin inşası için 
lazım gelen bütün noksanlar ikmal edilmiş 
ve tahsisat ayrılmıştır. 

Şimdi yalnız Vekaletin vereceği emir 
beklenmektedir. 

Fenikelilerin Hava Kurumuna 
yardımları 

Hava tehlikesi ve bundan korunma ça
releri mevzuu üzerinde konferans vermek 
üzere Türk Hava Kurumu müfettişlerin • 
den Kemal şehrimize gelmi~tir. 

Kemalin verdiği konferans neticesinde 
lıalk heyecana kapılmıı ve o anda bura • 
da da bir Hava Kurumu şubesi teşkil edi
lerek azalıklara şunlar seçilmi~tir. 

Ali Rıza, Eşref, Muharrem, Salih ve 
Mustafa. 

Fakılı köylerinde Son Posta 

Yeni teıkil edilen komite kaza dahilin· 
de aza kaydına baılamış ve kısa bir za -
manda 78 kişi kaydederek bunlardan ku
ruma yardım rnak.aadile "! 15,5 liralık bir 
gelir temin etmiştir. 

, Kuruma teberrüatta bulunanlar sırasile 
,§unlıırdır: Ali Rıza Sarlar, Muharrem Şer· 
betçi. Eşref Baharoğlu, Besim Aıkın, Ali 
,Akçin, Şevket Turan, Osman Karamanlı, 
Yusuf Şişbacak, Murat Ekmekçi, tüccar
dan Ahmet, Salih, Emin, Salih Şekerci, 
Musa Kazım, Mehmet Değirmenci, Mus -
,lafa Bekir oğlu, Mustafa çoban, Vasfi As
lan. Fahri Bölükbaşı. Abdurrahman. Ahçı 
,Mehmet, Ali Mısırlı, Salih Dalgıç. Tevfik 
kaptan, Muhiddin ber.ber, Halil kaptun. 
Zeki portakalcı, Eni§te Ali. Hasani, Be -
lediye çavu§U Ahmet, Ahmet Şık, Tahsin 
bakkal, Hnsıın Kocakuşak, Terzi 
Hakkı, Rasih, Cevdet Süzen, Meh· 

. .. 

Fakılıda 

Fakılı (Hususi) - Bektaşlı köyU Bo • 
ğazlıyan • Fakılı §Osesi üzerindedir. Kö • 
yün hudutları genişletilmektedir. Köy ih • 
tiyar heyeti de köyün güzelle~tirilmm ve 
imarı hususunda canla başla çalışmaktadır. 
K" oy odasına telefon tesisatı yapılmış ve bu 
suretle civar köy ve kazalarla aOZMız 
mu~~bere temin edilmiştir. Köye son yer· 
~eştırılen göçmenlerle nüfus adedi ço • 
galmı:ı olduğundan belediye teşkilatı ya· 
pılması düşünülmektedir. Elyevm 350 ha-

•• ... 

Yailıköy 

'• 

•• h'ı ... 

neli olan bu köyün nüfusu 2000 i a~mıştı • 
Köy mahsulünün ıslahı maksadüe alınan 
tedbirler çok iyi neticeler venni~tir. 

Yağlıköyü 

Yağlı, ,Fakılıya S kilometre mesafede 
dai ctekleıindcn ovaya doğru yayılmış 

120 evli ve 620 nüfuslu ufak bir köydür. 
Evvelce binden fazla nüfus barınan bu 
köyde arazi kıtlığı dolaytsile bir hicret gÖ• 
rülmektedir. 

met Ekmekçi, Tevfik Aka. Abdul-
lah Aka, Mehmet Demir. Mehmet 
Merd, Tahir Avcı, Süleyman Kaya. Süley. 
man Ambarcı, Hüseyin Çobanoğlu, Ta • 
hir Eskin, Abdullah Remzi Sarlar, Mustafa 
Üner, Mehmet Üner, Mehmet Ali Eğri -
boyun. 

Uykuda vurulan çoban 
İzmir, (Hususi) - Urlanın Ço-

hanpınar mevkiinde müessif bir ka12 
olmuştur. Gra tüfeğini bacakları ara
sına alarak uykuya dalan bir çoban, 
uyku arasında tüfeğe ateş aldırarak a
ğır yaralanmış ve ölmüştür. Adı Dur
muş oğlu Mehmettir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

ricnm 

Çepneden bir Manzara 

.. Çeşme (~usu.s~r. - - Belediyeler vi- yollar üzerinde akan ve bazı yerlerd~ 
layetl.erle. bırle .. ştı~~ldıkten sonra, bura birikintiler vücude getiren sulara yer 
beledıyesı, tekamul yolunda hayli ileri altından kanallar açılması için teşeb • 
adımlar ... atmağa başlamıştır. Belediye büse geçilmiştir. 
senede ' .. 00 - 1000 lira irat temin ede- Belediye hududu içindeki ilıca da 
c:.k eml~ ve akar aldığı gibi, bir de bü~ün sıhhi csbab ve şeraiti ihtiva et • 
guzel gazıno yaptırmıştır .. Caziaodan mektedir . 

hükumet önüne kadar olan takriben Ilıcalara, Türki~enin her tarafından 
150 metre kadar uzunluktaki sahaya da akınlar başlamı~tır. Oteli l"''l 
k .... k f k ·· l b" T er ve p aJ ar 

P
uçku ~ a~ ~uze .. ır park yapılmıştır. tıklım tıklım doludur. Son bir _ iki se-
ar ın ıçerısınde ıkı - üç kuyu bir de ne içinde '>5 'JO kad ba • , , - - '' ar muazzam n-

havuz ve w fıskıye vardır. Dikilen çam yolu ev inşa edilmiştir. Uıca ve 'la'la· 
ve çınar ag~çları ep~y b~yümüş ve par- ra rağbet, yıldan yıla artmakta, ~e/se
kı epey. golgelendırmege başlamıştır. ne, bir sene evvelkinden daha fazla zi
Halk, bılhassa geceleri, çiçekler ara - yaretçi gelmektedir. 
sında oturarak açık ve temiz havadan Buradak' G 1 B" ı•w• b" b d . . . ı enç er ır ıgı, ır an o 
ıstıfade etmektedu. teşkil etm' t' J · d J ı . . . • ış ır. zmır en ge en mua -

Beledıye, şımdı de, hır fırın yaptırıp lim HM"'" h ti' t k'l ed l • k d.: k w k ~.. eye eş ı en geııç erı 
c .. m . çı ~rtmaga arar vermiştir. çalıştırmakta, bando, akşamları, parkta 
Boylelıkle, nısbeten ucuz ve temiz ek- güzel par--lar çalmaktad C 1 k · w. d ~ ır. enç er, 
me yıyecegız emektir. az zamanda çok muvaffakiyet göster-
Çcşme yalak ve mecralarından taşıp mişlerdir. 

Kızılcahamam 
Asrileştiriligor 

......... ___________ ~~-

Kasabada ve banyolarda 
yeni oteller, pansiyonlar 

yapbrılıyor 

Kızılcahamam (Hususi) Belediye 
kasaba dahilindeki §oselerin bir kısmını 
tamir, diğer bir kısmını da yeniden İn§a et• 
tirmektedir. Kanalizasyon i~ne de, büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Her tarafta yeniden bir çok kagir ev -
ler inşa edilmektedir. Bu evlerin in~sın -
da kullanılmak üzere civar köylerde ki -
remit, tuğla ve kireç ocaklan açılmı~tır. 

Evvelce buraya gelen ziyaretçiler için bir 
iki han vardı. Bugün bunların yerine mo
dern ve havadar oteller yapılmakta. lo • 
kanta ve pansiyonlar inşa edilmektedir. 
Sey hamamında müşteriler için çok güzel 
ve asri tertibatı haiz bir otd inşa eclilmiı· 
tir. Evvelce buraya gelenler barınacak bir 
yer bulamadıklanndan ayni günün akşamı 
dönmek mecburiyetinde kaLrlardı. 

Bu yapılan otellerle §imdi bu rn hzur 
giderilmi~ ve ziyaretçilerin istirahati te -
min edilmiş olmaktadır. 

Bt"lediycnin verdiği yeni bir emirf e 
memleket dahilinde bulunan bütün ev. o· 
tel. dükkan ve resmi binalar kamilen he
yaza boyattınlmaktadır. 

Kızılcahamam banyolan bu sene ümi
din çok fevkinde bir rağbet görmü~tür. 
Bura)'a yerli ve ecnebi bir çok seyyah gel· 
mektedir. Sey banyolarına da akın ba§la
mııitır. 

Kal~cikte bir çobanın 
Kafasını ezdiler 

Kalecik (Hususi) - Samanltk kö
yünden Ömer oğlu Çoban Hasanın bir 
davarı kaybolmuştur. Hasan davarının 
Kız:ılkaya köyünden lbrahim oğlu Ah
met tarafından çalındığını snnmış ve 
bir gün onu dağda uyurken 
bularak yerden aldığı kocaman bir taş· 
la kafa91m ezmek suretile öldürmüş 
tür. Hasan cinayetten sonra kaçmış • 
tır. Zabıta tarafından aranmaktadır. 

Alacada yağmurun zararları 
Alaca (Hususi) - iki saat devam 

eden bir dokı yağmış ve üç köyün 
mahsulünü harap etnıfştir. 

Armutluda 
• 

imar f aaligeti 
Armutlu (HtMusi) - Armutluda 

zeytin mahsulü kışın uzun sürmesi ve 
fazla soğuk olması do\ayisile pek az
dır. Ağaçların çoğundan istifade edi
lememektedir. Mütebaki kısmından da 
mahsul alınamamıştır. Donan ağaç • 
ların ancak 1 O sene sonra mahsul ve • 
rebilecekleri söylenmektedir. 

Şehrin iman için hummalı bir çalış
ma göze çarpmaktad1r. Çarşı içinde bu
lunan gayri muntazam dükkanlar yık
tırılmakta, yeniden beton dükkanlar 
inşa ettirilmektedir. 

Sığlığından tıikôyet ederek vapur • 
lann yanaşmadıklar:ı Armutlu iskelesi
nin de yeniden inşa ve islahı için halk 
birlik olarak çalışmaktadır. ____ ..... - ... ...._-----.. ·-·-····-·· .. 

a ·se1er 
·: ' >.' •• : .- ;. ' ..,.~ . .. l'f! ..... '.ö'. 

rşısınd 
Bed dua ediyorum 
Almanyaya giden pamuk balyeleri 

içerisine taılar konulmuf. 
Dilerim Tanndan: Bunu yapanla· 

nn ba~lanna pamuk balyesi kadar taı 

düpün .. 

* Seviniyoruz: 
Harice eşya satıyoruz .. 
Bir kaç gün sonra müteeuir oluyo• 

ruz: 
Harice sattıiımız eıya ya çürük. ya 

hileli, ya da böyle içine taş kablmıı fa· 
lan oluyor. 

Sevincimizi karnımızda bırak.darın 
karınları karmakarışık. olsun 1 

* 
Pamuğa taı katmak neredea akJla• 

nna geldi'? Bunu akıl edenler bir daha 
pamuk yüzü görmesinler de kara taıta 
yatsın, başlarını taştan tap vursunlar .• 

* Taş yerinde ağırdır. Ta~ bafka ye• 
re ağırlık olsun diye gönderen taş gibi 
ağır olsun da şuıadan turnya gideme
sin l 

* Onlar, taşı pamuk balyesine koydu· 

- S"nden bir 
Hasan BeyciğimJ 

'\'ar, ı . . . Bet dakiknya kadar 
kalkacak ol~ trene yelİ.fmek 
istiyorum. • 

. . . Acaba sizin bahçeden 
eeçecdc olursam.. daha Çı:\• 

buk eidebilir miyim 7 

Hasan Bey - Hiç fÜphe 
etme! Hele bizim Kımıb~ 

senin petine düteeek oluraa, 
bi.r solakta orada olunun l 

İsmailli, Gazipaşa, Cerit, T otaş köy
lerinin mahsulü harap olmuştur. 

İsmailli köyünün bağları tamamen 
mahvolmuş ve dere içinde bulunan ba
zı köyleri de sel baamıştır. 

lar. Ben de taşı şimdi scdiğine koydum. 
Artık içim rahat. taş kafalara ibret ol 
sun 1 E.ğer bir daha böyle şeyler yapma· 
ğa kalknrlarsa onları da taşlarım ha 1 

IMSET 
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SIHHİ BAHİSLER 

Sinir hastalıklarının en 
fenası: Uykusuzluk 

---- -- --- -----
Kaç saat uyumalıyız, uykusuzluk vücutte neler yapar, 

uyumak için ne gibi tedbirlere baş vurmalıy_ız? 
Yazan: Doktor Ftem Vassaf 

-1-

Sinir hıfzıssıhhasında uyku en lüzumlu ı Böyle gayri muntazam ve programc;ız 

bir gıdadır. Uykusuzluk ise; sinir hasta • geçen hayat sinirler üzerinde büyük dar • 
lıkları arasında, tedavisi uzun sürt:n, blin- beler yapar. Uyku zamanının bozulması ve 
ye, karakter, üzerine en çok zarar vere - saatlerin intizamsızlığı yüzünden nevras • 
nidir. Cümlei asabiyei mcrkeziyenin, maki- teni buhranı geçiren pek çok bayan ve 
ne faaliyetini arttıran günlük ve hazan yan bay hastalar tanırım. İşte o zaman uyku 
g«clik mesaisi ~erilen sinirlerde bir uyu- ihtiyacını sun'i bir vasıta ile elde etmek 
§ukluk ve yorgunluk meydana getirir. Bu yollarına düşerler. Çok defa uykusuzluk 
yorgunluk kandan dimağa, dimağdaki uy· başağrısı şeklinde kendini gösterir. O n
ku merkezine intikal eder. Yenen yemek- man bir aspirin alırlar. Arkasından bir da· 
lerin ve içkilerin hazım yolile İntikal eden ha, bir daha, ve fazlalaşan aspirinlerin ver· 
zehirleri de kana intikal eder. Bu suretle diği kalb çarpıntıları içinde hazan dinen 
rnihaniki ve fo:iyolojik tesirlerin birleş - ağrılardan sonra bir iki saatlik bir uyku 
rne!!İle artık göz kapaklarımız kapanmağa temin edebilirler. Fakat iş bununla kal -
ve eımemeğe başlarız. maz. Aspirin başağrılarını dindirmemeğe 

Tabii uykunun bir müjdecisi gibi gelen başlar ve kendi kendine bir ilaç modctc;ı 
bu e"'neme, vücutta artan rehavet, nihayet 
bizi en mes'ut bir rüya hayatına kavu§tU· 
rur. 

Uyku; uyuyabilmek saadelini bilenler 
ıçın kıymeti ölçülemiyecek kadar 
büyüktür •. 

iyi bir uyku uyuyanın sabah neşesi ye • 

orlaya çıkarır. 
Komııulardan ayni masa başında uy • 

kusuz kalan arkadaşlar tecrübe ettikleri 
ilaçları birbirlerine tavsiye ederler. 

- Bir veronal alınız, bromüral kullct • 
nınız. Maamafih Lubinal daha iyi gelir. 
Ben Sülfünal kullanırım. Kloralı tecrübe 

rindedir. Kuvveti yerindedir, zekası işler, ettiniz mi bilmem') Bunlar pahalı geliyor· 
düşüncesi bozuk değildir. Sinirler bütün sa Bromüre alırsınız, diye birbirlerine llY• 

bir gece elde ettiği bu icıtirahatten sonra 
artık yeniden faaliyete atılmaia hazırdır. 

Programla yaşıyan insanlarda uyku u
yumakta zorluk pek gözükmez. 

Muntazam banyo, gıda, hareket, va 
zile disiplini, uykuyu da saatinde yaptı • 
nr. 

Fiziyolojik uyku yaşa göre tayin edil • 
miıtir. Çocuklarda uyku büyümeyi kolay • 
laıtmr. Süt çocukları on sekiz ıaat uyu • 
mak ihtiyacındadırlar. Orta yaı çocukl.ırı 
1O-1 5 arası ve her halde on aaatten fazla 
uyumak lüzumunu hissederler. Yaş ilerle
dikçe uyku saatleri azalır. Otuz yaşını ge· 
çen insanlarda uyku sekiz saati geçmemeli
dir. 

Çok yiyen ve az hareket eden insanlar· 
da fişmanlık arttıkça uyku da beraber ar· 
tu. Gündüz uykularını uyumadan günü • 
nü geçiren pek az şişman insan tanırım. 

- Şöyle bir kestireyim, diye vapurda, 
yolda, bir otomobilde, bir toplantıda uy • 
kusunu bir çeyrek saat olsun eüzelce alı • 
Yerenler pek çoktur. 

Tabii uykunun haricinde ıündüz uy 
kulan öğle yemeklerinden sonra hir saat
lik bir tezlong uykusu hazmi de kolaylaş

tırır. Ekseriya yaz zamanlarında ıerin bir 
aiaç gölgcainde ve yahut bir deniz kcna • 
nnda bir çam korusu içinde geçen uyku· 
lan ıece evdeki uykuya feda edenler ek
lik değildh. 

Uyku zamanlarını ıaşırıp ta aabahlıyan· 
lar, bir poker masası başında, ıüneıin do· 
iurunu bili mehtap zannedenler de var· 
dır. 

ku ilacı sağlığı verenlere tesadüf ederiz. 
- Bir uykusuzluk için hekime gidilir 

miymiş) Eczaneye uğra, eczacı sana uy
ku ilacının alasını verir, diye uykusuzluk· 
tan muztarip olan bu hastaları ilaçlara a· 
lıştırıyorlar. 

Ve hastalar değiştire değiştire kullan • 
dıkları, uyku ilaçlarının tesirleri altında 

mahmurlaşan gözlerini ıımsıkı kapıyarak 

yataklarında iki tarafa dönerek uyku 
ilahının gelmesini beklerler.. Ve gü • 
neş doğduktan sonra bu hastalar sabah ya
taktan kalkınca vücut dinleneceği yeıde 

aldığı zehirli ilacın tesirile deh§etli bir yor
gunluk içindedir. 

Göz kapakları ıiştir, dil paslı, ağız acı· 

dır, i§tiha hiç yoktur, hasta herkese çatar. 
Evde kendisine ıelim verenleri haşlar. He
le ev iılerine ait bir mesele sabahtan mü
nakafa edilemez. Karakteri tamamen de
ğişen uyku hastasını bütün bu ilaçlar müt· 
hiş bir linir hastası haline koyar. 

Jşte o zaman biz ainir hekimlerine mü • 
racaat eden bu ha aları tedaviye başlarız. 

Etem Vauaf 

Evkaf Umum MüdUrU şehrimizde 
Evkaf Umum Müdürü Fahreddin 

Kiper şehrimize selmiş ve evkaf işleri 
ile yakından alakadar olmağa başla -
mıştır. 

Umum Müdür, dün Evkaf başmi -
marı Nihatla birlikte Heybelide yapıl -
makta olan Camiin inşaatını gözden 
geçirmiştir • 

CÖNÜL İSLE·Ri 
• 
iki kız 
Kardeşin 
Sevdiği genç 

«iki kız kardefiz. Bulunduğumuz 
aemtte bir genç vardı. Bu genci ben ae· 
viyordum. Fakat henüz duygumu ken· 
disine izhara vesile bu1amamııtım. Der· 
ken kız kardeşim bu gençle ıevişti, ta• 
ııııtı ve nişanlandı. Ben ses çıkarma • 
dım. Göz yaşlarımı içime akıttım. Der· 
dimi içime gömdüm. Fakat evlenmeleri 
yaklaştıkça ıztırabım artıyor. Taham • 
mül edemiyeceğimi zannediyorum. Kar• 
deşimi bedbaht etmek İ"ltemiyorum. Fa
kat yarın enişte diye hitap edeceğim bir 
adamın karşısında vaziyeti idare ede • 
miyeceğimi, hislerime hakim olamıyaca· 
ğımı sanıyorum. Ne yapayım)» 

Süheyla 

Çok nazik bir mesele. Her halde tim· 
dilik vaziyeti idare etmekten baıka ç~· 
re göremiyorum. Zannediyorum ki za• 
mania ümidiniz keıiline aıkmız da ted• 

ricen söner ve iki tarafı da bedbaht et· 
mekten kurtulursunuz. Bir taraftan da 
baıka biriaile evlenmeğe ça1rımız. Ha • 
)'atınıza yeni bir adamın ıiriJi ıizi kur· 
tara bilir. 

* <ıMektep arkadaşlarım hep yüksek 
ve zengin ailelere mensup kızlar. Ben 
de onların hayatını yaŞ'l.,orum. Fakat 

ben fakir bir kızım. Bu muhit içinde 
kendime hayat arkadaşı bulamıyacağım 
muhakkak. Halbuki bu hayat beni çok 
çekiyor. Bir hataya kurban gitmekten 
korkuyorum. Siz ne dersiniz">» 

Fahriye 

Bu muhitten uzaklqınız. O bayatın 

cazibe.i bqınw döndürebilir ve ıizi fe
lakete ıürükliyebilir. 

* Beşiktaşta B. A. Hıçkırık: 
Mademki dört ıeneden evvel evlene· 

mezıiniz. Şimdiden kat'i bir adım atmak
ta acele ehneyİniz. Bu yazı da burada ge-

çiriniz. İlerde vaziyetin icabatına göre 
hareket edeniniz. -~ 

· TEYZE 

SON POSTA 

Ezop'un dil hikayesi 

K arikatürist Orhan Ural"ın günün 

hadis~lcri içinden seçtiği bir mev

zu üzerinde ben de biraz durmak istiyo· 
rum: Dilsizler Cemiyetinin kongresi 1 

Ah dilsiz vatandaşlar, hiç ~üphesiz bir 
uzvunuzun yokluğundan ötürü içinizde e· 
bedi bir acı vardır. Fakat bilir misiniz siz· 
de noksan olan o uzuv hazan bizlere ne 
büyük felaketler getirir: Bülbülün bile 
derler, çektiği dili belasıdır. 

Bir varmış, bir yokmuş, çok eski bir 
devirde Esope adında bir Yunan filozo• 
fu varmış. Bu adam Ksantos adında birinin 
kölesiymiş. Elendisi bir gün eşine doııtuna 
bir ziyafet vermiı ve Esope'u çaiırarak: 

- Esope, davetlilerime yer yüzünün en 
değerli şeyinden yemek yap ve sofrada 
baııka hiç bir fey bulundurma! demiş. 

Esope çar~ıya gitmiş, bir yığın dil al
mı§ ve dilden kaç türlü yemek yapmak 
mümkünse yapmıı ve Ksantosun davetlile· 
rine ziyafet günü hep dil yedirmi~. Ksan
tos kızmış: 

- Ben sana yer yüzünün en değerli şe· 
yinden yemek yap demedim mi) demi,. 

Esope: 

- Size yer yüzünün en değerli ~eyını 
yediriyorum, demiş, dostluk dildedir, ııcv
gi dildedir, san'at dildedir, bilgi dildedir; 

hakikatın ve aklın nazımı dildir; in~anlan 
dilimizle idare ederiz, ve Tanrılara dilimiz
le ibadet ederiz. 

Ksantos davetlilere dönmü~: 
- Gelecek hafta yine buyrun r 
Demiş, ve Esope'a dönmüıı: 

- Gelecek hafta bize dünyanın en ba
yağı şeyinden yemek yap ve soframızda 
başka hiç bir ıey bulundurma! 

Diye emretm~. 

Bir hafta sonra Ksantos ile davetlileri 
2:İyafet sofrasına oturmuş ve filozof Esopc 

önlerine yine dil yemeklerini .s~ralamış, 
Ksantoıı kendini tutamıyarak: 

- Bu ne .E. .. ope') 1 
Diye haykmnca, Eııope: 

- Siz emrettiniz, demİf, dil olrnaııa kö
tülük olmazdı, dil olmasa düfmanlık ol· 
mazdı, dil olmasa cenk olmazdı; hata dil
den çıkar; yalan dilden çıkar, iftira dil
den çıkar, riya ve tabasbus dilden çıkar. 
lnaanlan dilimizle asi yaparız ve Tanrıla
ra dilimizle isyan ederiz. 

Ve Esope dilinin zarafeti sayesinde e· 
ıirlikten izad edilmi~ti. ve dilini tutmadı
ğı için Delfi sitesinde idam olunmuştu. 
tu. 

Repd Ekrem Koçu 

Biz• talıt•lhahlr sattığını 
Sögl•gen dolandırıcı 
Pariste mahkum oldu 

Paris Ceza Mahkemesi lsmai1 
Derviş isminde bir Mısırlıyı 18 ay 
hapse mahkum etmiştir. Bütiin Fran· 
sız gazetelerinde alaka ile takip edilen 
ve çok meraklı safhalar arzeden bu da
vanın esası dolandırıcılıktır. Vak'a şu
dur: 

İlk sahne 1934 senesinde Fransız ~ 
ların muhteşem bir vapuru olan Piycr· 
Lotide geçmiştir. lsmail Dervişin kim 
olduR-u, nereden geldiği malum olma
makla beraber sevimli bir hali olduğu 
için bütün kadınlar onun sihri altında 
kalmışlardır. 

Bir akşam güvertede fsmıil Derviş 
Fransa yüksek mehafilinin tanıdığı 
monden bir kadın olan MadaM Bour
din ile karşılaşıyor. 

Yarım saat sonra birinci mevki ka· 
marada tekrar buluşuyorlar. Bu sefer 
İsmail Derviş kendisine yol verirken 
ufak bir tebessüm ediyor. Kadın 
bu tebessüme lakaylt kalmak isteme· 
yen bir vaziyet alıyor ... Ertesi sabah 
da güvertede dclaşırlarkel'l, İsmail 
Dervişe arkadaşlık ıçın bir Fransız 
Madam yaklaşıyor : 

- Madam diyor, müsaade ederse -
niz size İsmail Dervişi takdim edeyim. 

Profesyonel bir kadın avcısı olan 
İsmail Derviş güzel kadını teshir et • 
mek için bütün kabiliyet ve şeytaneti
ni kullanıyor. Ye o gün akşama doğru 
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Amerikada mücr · m e i 
meydana çıkaran ilet 

,., 
Aleti yapan Profesör "Benim robotlarım yakında 
Amerikadaki bütün müstantiklerin yerini tutacakhr,, 

diyor, Nevyork bankalarından birindeki sirkatin 
failleri de bu sayede yakalandılar 

Amerikada dimağın ve düştınceni 
kuvvetini ölçmek tızere vncude getir 
rilen bir başka aıet tecrnbe edilirken 

Amerika gazeteleri mücrimleri meyda· 
na çıkaran bir iletin icadından ötedenbe• 
ri bahsetmektedirler. Bunlar ıon nüshala· 
rında bu aletin yeni bir muvaffakiyetini 
haber veriyorlar. Biz de nakledelim: 

Nevyorktaki bankaların birisinin kasa
ıından 50,000 dolar çalınıyor. Müdir hır· 
ıızhğın piyasaya aksetmesinden korktuğu 
için failleri bizzat aramağa koyuluyor. 

Hadisenin ıüyuundan korktuğu için bir 
gün kimseye haber vermeden banka müı· 
tahdemlerini çağrıyor. Ve tahkikata başlı
yor. 

Onlara diyor ki: 
- Bu hırsızlığı bu ıekilde hariçten kim· 

şe yapamaz. Bunu muhakkak memurları· 
ıııız yapmıttır. Veznedar nanıuslu bir a· 

damdır, ondan da şüphe edemem. Bina· 
enaleyh bizim aramızda bir hırsızın bulun• 
duiunu maalesef kabul etmek mecburiye
tindeyim, hırsız içimizdedir. Siz iıe bunu 
kabul etmiyorsunuz 1 Demek ki yalan 5Öy· 
leyenler var. Eğer yalanı gösteren bir ilet 
olsaydı benim sözlerimin ne kadar doiru 
olduğu meydana çıkardı. Hakikatı kontrol 
eden bir alet. 

Direktörün ağzından çıkan bu !on 
cümle böyle bir alet hakkında, gazeteler· 
de bir ıeyler okumuş olduğunu aklına ge· 
tiriyor. Evet bir profesör hakikatı meyda
na çıkaran bir alet keıfetmiı ve tecrübe
lerini yapmııtır. 

Bunun üzerine direktör telefon rehbe· 
rini karıştırıyor ve mücrimleri meydana çı· 
karan profesör Killer"in ismini buluyor. 

Görüşüyorlar, nihayet direktör, profe· 
sörle mütabık kalıyor. 

Killer bankaya geliyor. Ve memurları 
teker teker tetkike koyuluyor. 

Sıra 25 ya~ında bir gence geliyor. Pro• 
fesör bunu bir iskemleye oturtuyor. Elin
de bir alet tutuyor, bu aletin üç tane ]as· 

izdivac talebinde bulunuyor. 
lımail Dervitin plinı 

Kadının asalete düşkün olduğunu 
gören İsmail Derviş sözlerine şöyle 
başlıyor: 

- Ben Kral F uadm amca zadesi -
yim. Çocukluğum saraylarda hanedan 
arasında ve sultanların içiııde geçti. 
Bayramlarda ve münasip zamanlarda 
bana hediye olark verdikleri mücev -
herler mühim bir yekun tutar. Hemen 
hemen beş milyon franklık mücevhe
ıim vardır. Ben tembd tembel otur -
masını sevmediğim için, Türkiyenin 
ve Fransanın devlet ricaliyle tanıştım, 
simdi Ankarada mühim bir iş pesinde· 
~im, ve bu yüzden çok para ka~ana • 
cağım. 

Bu masallardan sonra mehtaplı ve 
aşkla dolan geceler geçir;Jiyor. Niha -
Y.et Madam Bourdin Atinaya inmek 
mecburiyetinde kalıyor ve İsmail 
Derviş de İs tan bula geliyor. 

Tekrar buluıruyorlar 
Kış geliyor. Sevdalılar Pariste bulu· 

şuyorlar, İsmail Dervi~ Türkiye Cüm· 

tik borusu vardır. Bu borulardan birin
memurun gogsune, diğerini bileğine, 

çüncüsünü de dizine yerleştiriyor. 
Ü• 

Bunlar ile kalbin darebanını, teneffü~ 
' ve 8..9abı tetkik ediyor, boruların yerleşti1 

rilmeııi bitince, ııbu gece iyi uyudunut 
mu') » «Akşam yemeğinde ne yediniz?• 
gibi umumi sualler sormağa ba§lıyor, v~ 
nihayet sözünü hırsızlığa intikal ettirip• 
uSiz de bu paraların aşırılmasına İştirali 
ettiniz mi'> Asıl müşvik kim 'hı diye soruJ 
yor. 

Bu suallere :maruz kaldığı zaman tabi{ 

memurun nefesi daralıyor. Deveranda in~ 

tizamsızlı kbaşlıyor. v c profesörün alet( 
bunları muntazaman kaydediyor. ÇizgileJ 
birdenbire fohinalar ve ivicaçlar peyda eııı 

diyor. 
Ve alet hangi suallerde mübalagalı çl:»ı 

giler gösteriyorsa o suallerin hakikata Uf"I 

gun olup olmadığını söylüyor. ' 
Profesör banka memurlarından diğe~ 

beı kişide de ayni işaretleri gördüğünde~. 
altıya baliğ olan §Üpheli memurlar poliso 
teslim ediliyor. Ve filhakika parayı çalan~ 

ların bunlar olduğu istintaktaki ifadelerilo 
tahakkuk ediyor. 

Profesör Killcr'in böylece istintak ya• 

pan Robot'u şimdiye kadar 3500 den faz• 
la mücrimi istintak etmiştir ve bunların en 
aşağı yüzde yetmiş beşi hakkındaki hükm\j 
doğru çıkmıştır. 

Söylendiğine göre profesör Robot ale• 
tini daha ziyade tekamül ettirmeğe çalı~ 

maktadır. Ve §U iddiada bulunmaktadır: 
- ((Benim Robot'lanm yakında Amerir 

Jc~daki bütün müstantiklerin yerini tuta• 
caktır.» 

huriyetinden mühim işler aldığını, Tür" 
kiyeye tahtelbahirler satc> cağını, dev -
let bonoları üzerinde işler göreceğirıit 
yağlandıra baJlandıra anlatıyor. Yal • 
nız bir derdi var: Bu işleri görmek' 
için vermesi lazım gelen teminat ak .. 
çeleri kifayet etmiyor. E~er bir mik -
tar para bulsa ilelebet müı·effeh yaşa
yabilecek servete sahip olacaklar, ev• 
lendikten sonra çalışmıyarak, dünya· 
da seyahat etmekle ömürlerini geçire· 
cekler, kışın, Mısıra, yazın su şehirle
rine gidecekler ... 

Madam Bourdin delicesine sevdiği 
adamdan bu programlar için servetini 
esirgemiyor, 284000 frank kıymetin .. 
deki hisse senetlerini, müstakbel ko " 
casının avucuna bırakıyor ... 

Paraları alın('a 
İsmail Derviş bunları satıyor, tabii 

kadını bırakıyor, doğru lsviçreye ka .. 
çıyor. Ve orada başka kad:nlarla para" 
lan yerken Madam Bourdin ceza mah
kemesine müracaat ediyor. Ve lsmuil 
Devrişi yakapaça Parise getirttiriyor • 

Neticede İsmail Derviş 18 ay hapse. 
500 frank nakdi cezaya çarpılıyor. 

• 
• 
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San'atkô.rlarının E bb M h d C . . 
Mehtap saf ası tı a u a enet emıyetı ... 

Karanlığın içinde biribirine karışan sandallardan bir 
ses yükseldi : " Siz aktör değil doktorsunuz, be! 

Dirilttiniz şu Boğaziçini ! ,, 
Y•z•n: &ellm Tevfik 

Dün matbaada, tam ya:ı:ılanmı bitirdi
iim sırada telefona çağrıldım. Telefonda
ki muhatabım: 

- Ben, dedi, Polis Müdiri Salih Kılıç ... 
Bugün akpm üstü İstinyede vukubulan 
cinayet hakkında liitfen fazla tafsilat veı
meyiniz. Çünkü bu, bizim tahkikatımı.lı 
güçl~tirccektir. 

Bu isteğe; yürekten bir: 
- Batüstüne 1 bastmp telefonu kapatır· 

iten gözlerim aevinçle parLyordu. 
Çünkü polis müdirinin aözlerinden, ls

tinyede bir cinayet itlendiii anlatılıyordu. 
Halbuki lüç birimizin bundan haberimiz 
yoktu. 

Böyle henüz orta mab olmamıı tapta
ze bir havadis almak ta tüphe yok ki ga
zeteciye heraün nasip olabilen nimetlerden 
değildi. 

Derhal matbaadan fırladım, ve rastla
dığım ilk taksiyi çevirerek İıfinyenin yolu-
nu tuttum. 

lstinyo karakolunun anUnde taksiden 
indiiim zaman karfıma çıkan iki yakın 
dosttan birili koluma girdi, ve ıülerek: 

- Nerede kaldın yahu, dedj, alay ha
reket edeli bir eaat oluyor! 

Ben, iküıinin de yüzlerine garip garip 
baktıktan sonra, hayretle aordum: 

- Ne alayı} 
Ahbaplardan biri: 

- Piyade alayı olacak değil a} Fener 
alayı tabitl dedi. 

Ben, bu sözlerden Jıic bir ıey anlaya-

Fakat tam o sırada, karşı sahilden k • 
~an bir ışık kordonu, bize doğru süzülrr :
:ğe başladı. Meğer 'bizim, sahilde sandı tı· 
,mız o ışıklar, içinde san' atkarları ta§l:;an 
alamananın fenerleriymiı. 

On dakika geçmeden alamana yanı-
ınamıııtım: mıza varmııtı. nu ta ıp e en e 0 k. d t k feneıli 

- Alayı barakın Allah aıkınızal Jıim sandallardan taşan kahkahalar, Boğazın 
var benimi ,karanlık kuytu sahillerinde tatlı akisler ya-

Diier abbap aüldü: ratıyordu. 

- Yahu, hlll anlayamadın mı daha) Alamana, san' atkarları İstinye sahi!in-

Şehir tiyatroaa aan'atUrları, aenede bir d eki Nuri paşa yalısının geniş bir rıhtımına 
defa burada mehtap aafaaı yaparlar. Fener- çıkardığı zaman, vakit gece yarısını hayli 
)erle donatılnııı aandaUara binerler, ve bu geçiyordu. Ve mehtap, aeyrine doyulmaz 
ile~in kokusunu gazetelerden alıp ta peş- bir kıvama gelmişti. 
lenne takılan ehlikeyiflerle beraber Bo- Az sonra rıhtımın etrafı yüzlerce san-

iaziçinde sabahlara kadar, bir ta~aftan dalla çevrilmişti. 
mey, bir taraftan kürek. bir taraftan da Sandallarda kafayı hayli tütsülemiş o-
hey hey çekerler. lan ehlikeyifler bağırıyorlardı: 

Bu seneki mehtap •faıını da bu alqa-
1 

_ Vasfi ağabeyi Bir gazel isteriz. 
ma düşünnüıler. Biz. seçen yıl hayli eğ- _ Sadi ağabey ... Hicazdan bir taksim 
lendiğimiz İçin bu ıefer da iıtirake karar isteriz. 
"erdik. - isteriz! 

Canımız ıeni de çelı:ti. Fakat atlatıl· San' atkarlar, ardı arkası kesilmeyen bu 
ınak ihtimalini aureti kat'iyede ortadan isteklerden kurtulamıyacaklarını anlamış 
kaldırabilmek için, bir telefon hilesine baı .olacaklar ki, rıhtıma çıkıp hey heye yeni-
vurmaktan baıka çare bulamadık! den başladılar. 

Diğer ahbap, yüzümiln, acı ilaç içmiş , Yalının rıhtımı, bir alaturka saz sahne-
hasta ıuratı ıibi buruıtuiunu sörünce gül- sine dönmüştü: Kemani Sadi keman, meş
dü ·• · k' k ı lar Hazımla hur Arta ı emençe ça ıyor • 

- Şuna bak, dedi. kanlı bir insan ce-
0

Vasfi de durup dinlenmeden ısmarlanan 
•edi umarken, mükemmel bir içki sofrası ' ,.arkıları, gazelleri okuyorlardı. 

,,. b" " k bir 'V~ mükellef bir mehtap aafası bulduğu i- Yanağını kemanına daha uyu 
çı ı_ k · S di mehtabın al-n, hpıu, içki ilemine "• mehtap salası- aşkla yapıştıran emanı a ' 
na giderken kanlı bir iman cesediyle kar- tında, Jülyetsiz kalmış bir Romeoyu andı-
ıılaıımıı kadar üzülüyor:. d 

rıyor u: .. 
Ve hayretle dudak bükerek ilave etti: Çünkü daima bir adım önünde gorme-

- Tuhaf meslek fU gazetecilik 1 ğe alıştığımız Eftalyası eksikti. . 

lf. Rahatsız olduğu için gelemeyen denız 
' 1 v "d egv e çabalamuk Dostumun böyle düıünmekte hakkı 

Yoktu dersem yalan aöylemiş olurum. Fa
lı:at oraya kadar gittikten •onra, mehtap 
altında bir sandal aafası aünneden geri dö
necek halim yolttu ya} 

kızının yok ugunu gı erm . . 
vazifesi Vasfi Rizaya yüklenmıştı. 
. B v va •ı' fe biçare san' atkarın be-u agır 4 , • .. 

line, Ertuğrul Muhsin ağırlığında hır yuk 

Ahbaplardan birisi: 
gibi çökmüşe benziyordu. 
' Dinleyiciler kanmak bilmiyorlar, habi· 
.re bağırıyorlardı: 

davranalım da z 
- Vasfi Riza... _uma ... 

:-- Haydi, dedi, çabuk 
:retişclim ı 

Diicri: Vasfi, cali bir hiddetle cevap verdi: 
- Sensin :zurna 1 
Karanlığın içinde biribirinc karışan 

'sandallardan bir balika ses yükseldi: 

- Öyle, dedi hem- d · k k • ' ~.. enıze çı arsa , 
yarım saatte aralarına lr.arıtabiliriz. 

Beykoza doğru Kitmifler. 

Az sonra, letinye sahilinde B k 
d ... ... n ey oza 

kongresinde neler görüşüldü? 
* * * Doktorların duası - Herkes reis olmak istiyor -

Vizite/erin arttırılması ve hasta/arın azlığile 
cadele mevzuları mevkii müzakerede 

•• mu-
- Bedava 

hasta muayene edenleri protesto 
Cemiyetin içtima salonu hıncahınç do

lu. O kadar çok. doktor var ki bir hap a:
aan aralarından yere düşmiyecek .. 

Saat altı. Kürsüye Doktor Hafız Ce
mal çıkar. Sandalyenin üzerinde bağdaş 
kurup oturur. Eliyle kürsüye bir kaç defa 
vurduktan sonra söze başlar: 

- Ey cemaat, bilmiş olun ki diyarı ef. 
renç lisaniyle gongre tesmiye edilen işbu 
içtimaı kebiri b ir kere daha aktetmek ve-

o -
oÇŞ[;1J§ _ 

silesile bilcümle bata ve aavaplarımızı göz 
önüne koyup pirimiz Lokman Hazretleri 
misillu birer tabibi hazik olabilmemiz için 
bir dua edelim. 

Bir çok ses birden - Olur, edelim. 
Hafız Cemal - lnna kena ve inna 

mena, doktorlukta züğürtlük çok fena .. 
;nna keman ve inna heman, cümlemize 
han apartıman ihsan eyle 1 

Hep bir ağızdan - Amin .. 
Hafız Cemal - lnna hamızın budur 

duası hafızın, haatalanmızı kesir, ilaçları-
mızı pürtesir eyle .. 

Yine hep bir ağızdan - Amin 1 

- Viziteleri kat kat ziyade verııileri a• 
lelade ey le .. 

-Amin .• 
-Amini 

Dua bittikten sonra Hafız Cemal yeni 
bir reis seçilmesini söyler ve reis namzedi 
olarak en ihtiyar doktoru gösterir. 

Fahreddin Kerim - Ben bu fikre iti
raz ediyorum. Akıl yaşta değil, baştadır. 

Binaenaleyh en ihtiyar doktoru reis seçme
ğe lüzum yoktur. Bendeniz en kısa boylu 
doktorun reis olmasına taraftarım. 

Doktor Zati - Bendeniz de en uzun 
boylu doktoru reis yapmayı münasip bulu
yorum. 

Doktor Naci - Hep kendinize yontu
yorsunuz böyle şey olmaz .. 

- Peki si:z ıöyleyin kimi reis yapalım? 
Doktor Naci - En şişman doktoru. 
Şükrü Hazım - Bay Naci hepimizden 

§İşman olduğu için tişman doktorun reis 
olmasını istemesile kendini öne koyuyor 
demektir. Ben buna itiraz ederim. Kon• 
greleri idare etmek bir sınır meselesidir. 
Binaenaleyh sinir hekimi olmak itibarile .. 
ben kendimi .... 

Muzaffer Şevki - Sözümü keamez!e· Birinci madde hakkında söz 
niz hen de fikrimi söyliyeyim.. cek var mı? 

söy)iyt> 

M. Kemal - Biz söz kesmeyiz, apan- · Bir çok ses birden - Var, var, var .• 

disit keseriz.. Süreyya Hidayet - Hepinize birden 
- Muzaffer Şevki - Bunu söylemek- söz veremem .. 

le kesiyorsunuz.. Teker teker .. söz sizindir Bay Ali Şük· 
Biz şu kongre olsun bitsin diye dokuz rü. 

doğuruyoruz. 

Müvcllit Atıf - Dokuz mu doğuruyor
sunuz, ıu kadar senedir ebelik ediyorum, 
dokuz doğuranı hiç görmedim. Jyi bir tet· 
kik mevzuu olur müsaade ederseniz.. 

Operatör Murad - Dur komşu doğu
ran falan yok. 

Atıf - Muzaffer söyledi ya .. 
Muzaffer Şevki - Söylediğime, ıöy

liyeceğime pişman oldum. 

Zühtü Riza - Söylediğime aöyliyece· 
ğime pişman oldum... dedin, değil mi şunu 
deftere kaydedip de besteleyeyim •. 

ccSöyle ıöylc hiç mi beni sevmedin} » 
Şarkısına nazire olur. 

Etem Vusaf - Bay Muzaffer ne söy
Jiyecektin ıöyle bakalım. 

Muzaffer Şevki - Söyliyeceğimi de 
unuttum; insanın lafını inkıbaza uiratıyor
ıunuz .. 

Etem Vassaf - Tavsiye ederim, içme
lere gelin.. beş on bardak su içtiniz mi pi
rüpak olursunuz .. 

Muzaffer Şevki - Diyeceğim ıuydu: 
Otomobili olan bir doktor reis olıun t 

Hafız. Cemal - Öyle iıe yine hen reia 
oluyorum. Otomobilim var. 

Muzaffer Şevki - Var amma o oto· 
mobillikten çıkmıı bir ıey.. otomobilin ilk 

icadı zamanından kalmış. Halbuki benim
ki modern, içinde radyosu da var. 

Sani Yaver - Kulağı rahatsız eder hiç 
hoılanmam. 

Süreyya Hidayet - Bunların hepsi boş 1 
Doktorun azameti apartımanının büyüklü
ğüyle ölçülür. Binaenaleyh riyaaete ben 
gelmeliyim .. 

Fahreddin Kerim - Kabul amma, ge
lecek sene ben reis olacağım.. el elden üs
tün olduğu gibi apartıman da apartıman
dan üstün olabilir. 

Etem Vassaf - Doğru aöylüyorsun 
amma, ne kadar gayret edilse boy boy
dan üstün olamaz. 

Hafız Cemal - Artık kafi, Bay 
reyya riyaset mevkiine gelein .. 

Sü-

Ali Şükrü - Sınıf meselesi bugün tı\ 

alemimizi işgal eden en mühim meselediT., 
İleri sınıflara çıkmak iyidir. İnun meşhur 

doktor say1hr.. Geri ıımflara düımek del 
iyidir vergi az verir. Benim bir teklifim 
var: Sınıfları ikiye ayıralım. Biri töhret sı• 
nıfı öteki vergi sınıfı olaun. Meaela bende
niz ıöhret itibariyle birinci ıınıfta, vergi iti• 
1:>arile de beşinci aınıfta kalmayı isterim. 

Hep birden - Ali Şükrünün iddiası ye• 
rindedir kabul ediyoruz. 

Reis - İkinci maddeye geçiyorum& 
Vizitelerin arttırılmasına taraftar mısınız)~ 
Bu hususta söz ıöylemek isteyen var mı), 

Pakize lzzet - Ben varım. 

Reis - Buyrun söz sizindir. 
Pakize İzzet - Doğrusunu ıöylemell, 

lazım gelirse bir doktorun iki lira, üç lira 
im . •-· b' d" 1 hatta on lira vizite a ası çıram ır §ey ıı. 

Düeünün baylar. Bir çift iskarpin on lira, 
bir çift çorap üç lira, bir dudak boya11 Üf 
dört liraya alınan bir memlekette bir has-. 
ta muayenesi nasıl iki üç lira olabilir. Att• 

tırmak lazımdır. 
Mazhar Osman - Arttırmak lazımdır, 

Yüz lira olmalı 1 

Cerrahpaşalı Rüıtü - Arttıralım aJJM 
1

ma ya o kadar par•lan yoksa .. 
' - Ya paraları yokaa .. 

• - Evlerini rehine koysunlar, yahut sat. 

aınlar .. 
_ Satacakları apartımansa ben hemen 

alırım. 

_ Hatta bunu, tek hastalara kolayhli 
olmak için bir batka türlü de yapabiliriz. 
Eski zamandaki gibi mübadele! Meıelaı 

Bir muayene için bir ev, bir ameliyat içjo 
'bir apartıman kabul ederiz. 

- Ya hastaların evleri apartımanlan 

yoksa .. 
- Evleri apartımanları yokaa ne diy• 

hastalanırlar) .. 

Reis - Maddenin müzakeresi kafidir, 
ogru açılmaga başlarnııbk. 

Nefiı bir hava ı.:_ b' h 
F . ' neıqı ır me tap vardı. akat hız, .. L 

ııoz ve llulalc. kesilmiş, ala-
:rın ı~ıldannı ıör ... 

b ı mege, tarlularını duymağa 

. - Siz aktör değil, doktorsunuz bel 
Dirilttiniz şu Boğaziçini ... 

Mazhar Osman - Şükrü Hazım hak
dağılmağa lıdır fakat reisliğe ondan daha layık biri 
bırakırken varsa o da benim .. 

• Sabaha kar~ı. kayığımızı, 

ha!!layan sandalların akıntısına 
0

do:tlarımdan biri: 

kabul edenler el kaldırsınlar .. 
Bütün elll'r kalkar .. 
Reis - Üçüncü maddeye geçiyorum. 
Hastaların azlığıyla mücadele lizım· ça a ıyorduk. 

- Na•nl? dedi, pişman olmadın ya? Arkadaşlardan birisi. uzaklarda pey- Güldüm: 
dahlanan cılız bir ı•;gıv oo"aterdı' ·. 1 bu 

" "' - Eğer ıizin telefon o masaymış, 
- Oradalar galiba) ' ı · k • · 

ak,.am cı' nayeti ben j .. ıyece mışım. Güldüm: "' " 
O, biraz daha gülmeğe medar olacak 

- O fener alayı değil cenaze alayı! bir cevher yumurtlayacağımı sezdiğini an-
Ve hayli kürek çekip alayı bulmaktım latan bir tebessümle sordu: 

tlmit kestikten sonra: _ Neden) 

- Azizim, dedim, Şehir Tiyatrosu ak- Güldüm: 

törleri fener alayı tertip etmemi,Ier, Bo- - Böyle bir geceyi kaçırmaktan büyük 
i~ziçinde oturanlarla açıktan açığa alay et· 1·bir cinayet mi olur) 
nıı§ler 1 

Sellin Tevfik 

Şükrü Hazım - Neye benden layık 
oluyorsunuz) 

Ma:ıhar Osman - Çünkü ben koca bir 
timarhaneyi idare etmiş bir adamım .. 

Bir çok sesler - Biz deli değiliz .. Sus-

dır .. Bu hususu nazarı 
-Herkese hastalık 

yal 

_ Hastalık şırınga 

dikkate almalıyız. 

şırınga edemeyiz 

edemeyiz amma 

turun bunu. , Süreyya Hidayet kürsüye çıkar - Sa- telkin yapabiliriz. 
Hafız Cemal - Bay Mazhar Osman 

zatı alilerini maa aile Ve teferrÜat sükuta 
davet ederim. 

yın arkadaşlar §İmdi size 
,ruz.namesini okuyorum: 

müzakerenin 

Mazhar Osman - Davetinize icabet
le kesbi şeref ve her hususta vuku bulan , 
bilcümle kusuratımın affını istirham ey-

1 - Sınıf meıelesi 

2 - Vizitelerin arttırılması. 
3 - Hastaların azlığıyla mücadele. 
4 - Bedava hasta muayene edenlerin 

]erim. cemiyetimiz.den tardı. 

_ Biraz izah ediniz de anlayalım .. 
- Halk arasına adamlar salarız. Gö~ 

düklerine, konuştuklarına, sen hastasın bıı 
.doktora git derler. Böylelikle hastalar ço

ğalmaz amma doktora müracaat ede~le. 

çoğalır. • .• ) 
(Lütfen aarfayı çevıruuz 
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KAN KONUŞMAZ! 
Son Postanın Edebi Tefrikası: 38 --

Sanki bütün ışığını Ali ustaya bunların nerden geldiği belli değildi. 
verdi. Sanki içinden bir Ali ustayı ye- Sokakta kimseler yoktu fakat sokağın 
tiştirip Şehzadebaşına göndermek için üstündeki hava seslerle dolu. 
kurulmuşmuş .. iki yüz bu kadar hane- Mahallenin havasını daha fazla din-
lik koca bir mahallenin batışından bir lerse kendi de sebebini bilmediği 
Ali usta kurtardı yakasını... kederinin dayanılmaz bir hal a -

Abdurrahman dinliyor ve ustaya lacağını anladı ve bu sefer kulağını 
şöyle cevap veriyordu; yuregıne dayamadı, tek gö -

- Ali ustaya gıpta etme oğul. O, zünü yüreğinin içine çevirdi. Yüreğini 
nefsinin kör kuyusunda bir gün olup ~eyretmek yüreğini dinlemekten daha 
boğulacaktır. Gayrendiş olmıyanın ha- kolay. Şekiller, sesler kadar birbirine 
nesi viran olur. karışmıyor ,itişip kakışmıyor. 

Usta bu minval üzre sürüp giden Yüreğinde bir çok kılıklara girmiş 
cevabı şöyle kesiyordu: bir tek İnsan var: Kendisi. İşte Cemal 

- ikimiz karşılıklı oturup konuşu- hocanın sakalını takmış Nuri usta. Ço
yoruz, şeyhim. Senin sözlerinden bel- cukluğundan delikanlılığına kadar 
ki kendinin bile çıkaramadığın netice- kaynakları ve esbabı mucibelerini a -
lere ulaşmak istiyorum. Fakat anhası ıaştırmaksızın inandığı bir çok şeyler, 
minhası dünya bildiği gibi, kurulduğu bağlandığı yığınlarla telakki birbiri pe
gibi dönüp duruyor. Biz karşısına geç- şince yıkılıyor. Her şeyin akıl ve man
miş şöyle dönmesin böyle dönmesin tık mahkemesine çekilip ordan beraat 
diye gevezelik ediyoruz. Lafla peynir kazanması lazım. Beraat kazanamıyan
gemisi yürür mü şeyhim}.. lar sıra sıra darağaçlarına asılıyorlar. 

Bir gün yine uzun süren bir müna- Bu korkunç mahkeme icraatını 0 ka-, 
kaşadan sonra Abdurrahman dedi ki: dar ileri götürüyor ki facia komikleşi

- Sen hele bir kulağını kalbine ko- yor. Kendi kendile alay etmeğe kadar 
yup kendi nefsini dinle .. Vahdete ken- varan bir hal alıyor. Fakat sonra tek • 
di nefsinde eriş. Ötesi kolaydır.. rar iş ciddileşiyor. Ve bu böyle facia 

Usta, yüreğini kalbine dayayıp ken- ile alay arasında bucalayıp durmckta
di nefsini dinlemekle, kendi nefsinde da. Fakat en nihayet bir an geliyor ki 
vahdete erişmekle meselenin kolaylaş· Nuri ustanın çenesindeki Gavur Ce -
mıyacağını biliyordu. Fakat hakikaten malin sakalı düşüyor. Usta kendini, 
kendi kendini dinlemeği çok merak et- kendi ellerile yıkılan bir telakkiler ve 
tiği için bir gece büyük ciddiyetle bu inanışlar mabedinin harabesinde tek 
işe koyuldu. başına görüyor. Ve anlıyor ki bu hara
. Gülizarla hala dargındı. Genç kadın benin iistünde yeni bir yapı yükselte _ 
Ömeri koynuna almış yer yatağında memiştir .. daha doğrusu yeni bir ya
yotıyor. Usta cumbanın içine serdiğı pının nncak bazı temd taşlarım at -
döşekte bağdaş kurup oturmuş. Cıgara mıştır. işte o kadar. 
cıgara üstüne içiyor. Konsolun üstün- Şimdi ustanın karşısında Gülizar 
de idare lambası yanmakta. Vakit geç. vardır. Sessiz, itaatlı, güzel ve gen 
Cumbanın kafesi yukarı sürülmüş. Us- kadın. Onda hala Göztepe var mı} Us~ 
ta, uzaktaki denyize, sokağa'. mahalleye ta hu kadar güzel, abanoz gibi siyah 
bakıyor. Ay ışıgı var. Denız yol yol, saçlı ve beyaz tenli kadına tutkundur. 
pırıl pınl. Ve bütün ışıklannı yakmış, Dolu dizgin tutkun. Gülizarı yatakta 
yürüyen bir şehir parçası gibi, denizin karanlıkta yari çıplak, sofra basınd; 
ü.st~nd~n b!.r :.~ur ~eçiyor. Pervane- yemek yerken görüyor. Şimdi, ;urda 
sının gumburtusu derınden duyulmak- elini uzatsa onun vücuduna dokuna _ 
tadır. Sokakta, ay ışığını~ altında in cin cak. Ve biliyor ki bir aydır ona kafa 
top oynuyor. Mahallenın ışıkları sö - tutmasına ra;;..,,.,en G··ı· ı d .. . •... u ızar ara arın a 
nuk. Yalnız sol tarafta, hır tek pencere hiç bir J:ey geçmcmİf g·b· · ·l ti' d l k "" ı ı aynı ı aa ı 
ay ın ı. · . teslim oluşuyla ne ses çıkaracak, ne 

Nurı usta denıze karşı ve uyuyan mukavemet edecek 7_t t · · 
h il · b y •• y. • L.a en us ayı ıçın 

ma a esme akarak kulagını yuregı - için yiyen kurt bu G··ı· . . . . . u ızar onu sevı-
~e dayadı ve nefsmı dınlemeğe başla - yor mu~ Bu mahallede bir kadının ko-

1· casına aşık olduğunu duymamıştır. Ka-
Yüreğinde birbirine karışmış. hep dın kocasına aşık olsa hile bunu belli 

birden ve birbirlerini bastırarak konuş- edemez. 
mak isteyen sesler konuşuyordu. Bun
ları teker teker, birbirlerinden ayırarak 
ve sıraya koyarak dinlemek çok güçtü. 
Gavur Cemalin ağzile, anasının dilile, 
Gülizarın gözile, ctile, ninnisile, Öme
rin ağlayışı, Seyfi beyin kumral bı -
yıkları ve şeyh Abdurahmanın ıstılah
Iarile konuşan, çok defa birbirine zıd 
şeyler söyleyen seslerden hangisini ilk 
önce dinlemeli. 

Usta bir an duraladı. Kendi nefsini 
dinlemeden önce mahalleyi dinledi. 
Mahallenin havasındaki sesler de tıp
kı kendi yüreğindeki sesler gibi birbi
rine uymıyan, birbirine geçmeydi. Kö
pek havlamaları, bir amba tıkırdısı, bi
tişik mahallelerden birinde çalınan ut, 
denizden gelen esrarengiz gürültüler, 
bir bekçi sopası, ağlıyan bir çocuk, ka
lın bir erkek sesi, fısıltılar. Ve bütün 

Gülizar... Ömer... Usta Ömeri gö
rüyor. Gülizarın yaptığı son harekete 
kadar Ömere karşı bitaraftı. Şimdi ha
fiften kızıyor ona .. Ömere fazla baka
mıyor. Bu çocuk yüzü, yüreğinde kar
makanıı~. çizgilerle Çizilmiştir. Güli
zar ve Omeri görürken ustanın üst 
dudağında bir an için yorgancı Selimin 
kara kaytan bıyıkları belirmis fakat 
sonra çabucak kaybolmuştur.' 

Gülizarla Ömer uzaklaşıyorlar. Şim
di ustanın sırtında şeyh Abdurrahma
nın cübbeye benziyen, latayı andıran 
libası vardır. Vahdet. İnsanların vah -
deti. Hakkın toprağı. Hakkın topra -
ğında biten ağaçların yemişi ne senin 
ne benim, hepimizindir. Alayişten u -
zaklaşmak. 

(ArkaSt var) 

- Başkn söz sÖ)•liyecek var mrt Kıı· !ar dağılmadan evvel Doktor Zühtü Riz:a-
bul edenler ellerini kaldırsınlar. mn bestelediği doktorlar marşını hep btr 

Eller kalkar. ağızdan söyliyelim. Zühtü Riza sağ eliyle 
Reis - Bedava hasta muuyene ede-n- piyano, sol eliyle viyolonsd, ağzıyla flüt 

l~rin cemiyetimizden tardı içtn verilen Lir 1 çalmak suretiyle bize refakat edecektir. 
takrir var. Marşı .söylemeğe başlarlar: 

- Bu takrir yersizdrr.. «Aman doktor diyorlar, derdime Lul 
- Neye yersiz olsun? bir çare 
- Bedava hasta muayene edenleri ne <<~resiz derde düşen gelsin bize habiren 

sureti tesbit cdece{;iz} <ıBir defada bulunmaz çaresi hiç bir 
- Tesbiti kolay, fnkat bu tarzda bir decdinıı 

iş yapan meslekdaş vnr mıdır} 
- Yoktur essleri! .. 
- Bay reis arkndaşlnrn iftira eden bu 

ttıkrir sahiplerini protesto ediyorum. 
- Bravo, yaşa ... se~lcri. 

Rei - Ruznamrmizdeki maddelerin 
müzakeresi bitmiştir. Şimdi sayın arkadaş· 

((Dertli o1an gelmeli bize en aE on keren 
<ıHasta hasta çorbası geliyor altın tasta, 11 

«<Böylesine gidilir olsa yeri Kafk sta;ı> 

aBitti artık kongre geçelim biz büfeye.» 
«Gelmişken burnyacak yiyelim bir kaç 

pasta» 
lMSET 

.SON POSTA: 

Dürüstlüğün 
cezası mı? 

( Ba,~arafı 1 ci sayfada) 

raber, biz de, Milletler Cemiye
tinin çerçevesi dahilinde, uzun 

müddet umumi sulh ve emni
yetin devam edeceğine ınan

mııtık. 

O günden bugüne vaziyet de. 
ğiıti. Almanya, V ersay muahe
desinin askeri ahkamını çigne· 
yerek, ordusunu kuvvetlendir
di; Ren ve Rür bölgelerini i§· 
gal etti. Bugün Danzig'i tehdit 
ediyor .. yarın Memel'e sarka
cak .. öbürgün Avusturya ile 
birleımek meselesini tazeleye
cek .• daha öbürgün eski müs
temlekelerini isteyecek. 

ltalya, Habeıistanı fethetti. Ve 
her vesile ile: 

-Doymadım! diye haykırıyor. 
Arap alemi kaynaııyor •• Uzak 
Şark için için yanıyor .. Lehis
tan gizliden gizliye bir ıeyler 
hazırlıyor .• 

Hasılı dünyanın hali, harbi u
mumi arif esinde bile bu kadar 
kötü değildi! 

Biz, bu vaziyet karıısında lakayt 
mı kalacaktık? Hayır! Kala
mazdık. Ve eğer kalmıı olsay. 
dık, umumi aulha karıı ihaııet 
olurdu. 

Zira yeni Türkiye Cümhuriycti, 
kurulalıdanberidir, cihanın sulh 

ve emniyet davasını kendi ken
dine dava ediıımiı, hep o uğur. 
da, bütün samimiyeti ve dü
rüstlüğü ile çalıımıştır. On üç 
yılJır bu uğurda sar/ettiğimi: 
mesai ortadadır. Bunu inkar 
etmek bedahati inkar etmek 
demektir. 

lıte biz, bu on üç yıllık dürüst 
mazimizden kuvvet alarak, Lo
zan muahedesini imzalayan 
devletlere baı vurduk, ve: 
-Ortada tehlikeli bir vaziyet 
var. Mağliip milletler bile, ona 
göre tedbir aldılar; ıarih mu· 
ahede hükümlerini çiğnediler. 
Dünyanın karıımak ihtimali 
pek ziyadedir. izin verin de, 
biz de kendi malımız olan Bo
ğazları tahkim edelim! 
dedik. 

Ônce kabul eder gibi göründü
ler .. timdi dayatıyorlar! 

Ve Türk efkarı umumiyesi, te
celli eden bıı vaziyet önünde: 
-Ya? diyor. Demek ki ben, dü
rüstlüğümün cezasını görece
ğ :m, öyle mi? Bir emrivaki 
yapmayışım.. Almanya gibi, 
muahede hükümlerini askerle· 
rinıin çizmeleri altında silme· 
yi§im mi, kabahat?. 

Elkô.rı umumiye, bu türlü dü~ü
nÜfÜndc yerden goge kadar 
haklıdır. Bazı devletlerin, Mon· 
trö konleranıında takındıkları 
tavır, kendilerinin, bizim ki
barca hareketimizi aczımıze 
ham/ettiklerini gösteriyor. 

Fakat aldanıyorlar. Biz, ô.ciz de· 
ğiliz. Böyle yaptıysak, Avru
paya dürüstlük dersi vermek 
iıtedik de, ondan. 

Yoksa.. Sevr ptıçavrasını yırtan 
Mehmeto·k, o vakitkinden yü: 
kat, bin kat kuvvetli, silahı o
muzunda, gözü ulakta, büyük 
felin bir iıaretini bekliyor! 

E. Talu 

Konferanstaki itilaflar ve 
Türk - Rus dostluğu 

'femmu.z 9 

İngiliz - Sovyet delegeleri uyuşmağ 
çalışıyorlar, mamafih ümitler zayıf! 

( Baş:arafı 1 ci sayfada) 
Diplomatik mahafil bu keyfiyetin konferansı icbar için bir teşebbüs olduğu 

nnatindedirler. Bu mnhafil, konferansın hiç bir Sovyet teklifini reddetmemiş oldu 
nu ilave eylemekte ve netice olarak ((Moflkovnnın bu sinirliliği, en nz, mevsimsizd 
demektedir. 

M. Litvinof ne diyor ? 
Londra, 8 (Hususi) - Sovyet murahhas heyeti reısı Litvinof Sov 

metalibi kabul olunmadığı takdirde Montrö konferansını terk için talirıı 
aldığına dair intişar eden haberlerin doğru olmadığını lngiliz başmurahha 
Lord Stanley'e söylemiştir. 

İki delege bu akşam bir anlaşmayavarmak için bir hayli çalışmışlar 
müzakerelerini ilerletmişlerdir. 

Bununla beraber M. Litvinof, Fransız murahhası 1\1. Pol Bonkura, Ru 
yayı tatmin etmiyecek bir muahedeyi imzalamamak için Moskovadan tali. 
mat aldığını anlatmıştır. 

Dün sabahki toplantı 
• Montrö, 8 (A.A.) - Boğazlar konfe ansı, Bu sabahki toplantısı esnasınd 

16 ıncı madde hakkında kat'i bir karnra varmamıştır. lngiltcre. Türkiye ve Japo 
ya delegeleri hükumetlerine malümat vermek istemiş olduklanndan müteakip to 
lantı yarın sabah yapılacaktır. 

Bu akşam B. Paul - Boncour, Stanley, Lltvinof ve Titülesko arasıncıla huauai ın 
kalemeler cereyan etmiştir. 

Montrö, 8 (A.A.) - Konferan<ı bugün aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Bugün, konferans, birleşik kraliyet (İngiltere) murahhas hey' etinin tevdi e 
miı olduğu projenin 16 ıncı maddesinin tetkikine başlamıştır. Birlepk Kraliyet ın 
rahhas hey' eti, bu madde için, evvelce yapılan yarı resmi müzakereler neticesind 
tesbit edilen yeni bir metin tevdi eylemi~tir. 

Sovyetler Birliği murahhas hey' eti de başka bir tadil projesi vermietir. 
Konferans. muhtelif ııklardn, ezcümle Milletler Cemiyeti paktı ile bağlı olmıY 

devletler hakkında, muharip gemilerin Boğazlardan geçişinin men'i keyfiyetinin ir• 
ettiği hukuki ve pratik cepheleri müzakere etmiştir. 

Müteaddit murahhas hey' etleri, hükumetlerinin kendi hattı hareketlerini taar~ 
edebilmelerine ve yeni talimat göndermelerine imkan vermek üzere, yeni 16 ınd 
maddeyi, Sovyetler Birliğinin verdiği tadil projesini ve ayni zamanda ileri sürüle' 
noktai nazarları kendi hükumetlerine bildirmek için ihtiraz kayıtlan ko;·muılardıt• 

Konferans, bu maddenin müzakeresine murahhas bey' etlerinin talimat aldıkf11ıl 
zaman devam etmeğe karar vermiştir. 

ltalyamn vaziyeti 
Montrö, 8 (A.A.) - Muhtelif delege heyetlerine mensup şahsiyetler, ~ 

talyanın Boğazlar konferansına iştirakten imtina etmesi ve bu hususta ileti 
sürdüğü delilleler hakkında şiddetli tefsiratta bulunmaktadırlar. İta1yanı0ı 
beynelimlel iştiraki mesaisine tekrar başlamak için gittikçe daha geniş ti' 
lepler ileri sürmesinden ve Akdeniz anlaşmalarının feshini istedikten soll' 
ra Milletler Cemiyetinde islahat istemesinden korkuluyor. 

Ayni mahfeller, konferansın İtalyanın istinkafma rağmen işine devam e' 
deceğini ve İtalya hariç kalarak bir mukavcJe imza edeceSini k dotıP~ 
tedirler. 

Türkiye, İtalyanın hattı hareketi ne olursa olsun Boğazlan tahkime selt 
hiyettar olacaktır. 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 
Paris, 8 (Hususi) - Temps gazetesi bugün Montr8 müzakerelerini me'\'%1111 

bahseden bir baı yazısında konferansın müıevveı tcrnit içinde mesaisine dev~ 
ettiğini yazdıktan 11onra fU sözleri söylüyor: 

«Rusya kendi emniyeti için Karadenizi mümkün mertebe kapalı tutmak 'fi 
kendi deniz kuvvetlerini Ak.denize çckarmak istediği halde İngiltere kapıyı mümkli' 

mertebe açık bırakmak iıtemektedir. 
aMeeele yeni değildir. 
cıMotrö karf!!laıtığı meseleleri uzlnıtıracak bir çarel hal bulursa çok bUyilk. blf 

muvaffakiyet kazanını~ olacaktır.» .... --~ .. 

Yugoslavya takı 1 geliyor 
Maçı idare edecek olan hakem de yarın gelecek 

Belgrat, 8 (Hususi) - Türkiyede J namesi üzerine ajanları seçmiştir. fi' 
iki maç yapacak olan Y11goslavya ki heyet reisleri olduğu gibi kalınıt 
sporcuları bu akşam İstanbula hareket futbola Zeki Riza getirilmiştir. 
etmişlerdir. 

Macar hakem Gal~tasaraylılann deniz bayramı 

Pazar günü yapılacak Yugoslavya 
- Türkiye futbol maçını idare edecek 
Macar hakem Klayn cuma sabahı Is -
tanbula gelecektir. 

Atletizm rekor tecrübeleri 
Cumarteiİ yapılacak olan lstanbul, 

Belgrat maçından evvel rekor tecrübe 
koşuları yapılacaktır. 

800 ve 5000 metre koşularla, sırık
la yüksek ve yükıek atlamalar reko • 
ru da tecrübe edilecektir. 

--Galatasaray deniz bayramı tertiP 

heyetinden: 

Evvelce bildirildiği gibi, klübümii$ 

tarafından tertip edilen senelik büyii~ 
deniz bayramı bu cumartesi günü ae' 
bekte aşağıdaki pro~ram dahilinde Y'' 
pılacaktır. 

(Bat~arafı 1 ci sayfada) 
Bi5ikletçileT Romanyaya gittiler 

~le alarak bulnnık ~uda balı~ a.vl~m~k Bükreş1:e 148 kilometrelik yol yarı
ı~1::yen bazt ecne~ı gazetecılerınıny ih- şına i~tirak edecek olan bisiklet takımı 
tılaflı noktaları Turk - Rue dostlugu - d'· K .. tenceye hareket etmistir . . . un os , . 
nu sarsar mahıyette tefsır etmelerı bu- Spor ajanları 

Saat 16: Kotra yarışı, 16, 15: yii1' 
me bayrak yarışı, 1 <>.:m kuleden atltl' 

ma 17 su topu müsabakası, li,30: 138' 
ya~lar dörtlü yarışı, 18: Baylar dörtla 

yarışı, 18.13 Üç çilte teknütlf"r yarıf'' 
18,30: Mükafatların tevzii, 19: Cf.lı' 
band, 21: Fener alayı, 22: Cazband· rada fena bir tesir bırakmıştır. İstanbul mıntakası reisi Fethi T ah -

Türk - Rus dostluğunu sarsacak bir sin Başaran yeni spor kurumu nizam-
vazİ)'et me\'CUt olmadığını, burada en ............................................ "•••••••••••••••• 
selahiyettar meml9elard:m aldığım ma· zar farkiyle değil, daha mühim mese -
lumata istiooden söyleyebilirim. lelerle bile sarsılmıyacak derecede kuv-

Türk - Rus dostluğu bir noktai na- vetlidi; 

NOT: Galatasaraylılar davetiyete ; 

rini almak üzere hergün Beyoğlundt1~ 
klüp merkezine ve Bebekteki Oeıt 
\lubesine müracaat edebilirler. 
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9 Temmuz', )SON POS1".A 

Kahramanllk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan ; Kadlrcan Kath 

Son Posta'nın tarihi tefrikası Numara: 12 
Bunu atlılardan biri ba2ırarruc söy- Doğu tarafı aydınlanıyordu. llyas bütün leventler gibi yasak sö-

Jemitti. Ay çıkıyordu. zü karşısında mum kesilen bir yiğitti. 
İlyas: Yüzlerce arap ve İspanyol çadır lan, Bir anda durdu. 
- Bizi gördüler. açık.ta yatan binlerce arap ve lıpanyol Liman tarafından bir top patladı ve 
Dedi. askerleri, erzak getiren deve katarları, otuz adım kadar ileriye büyük bir gül-
Mansur bunu kabul etmedi: f katırlar, toplar ;şimdi görülebiliyordu. le düşerek bir evin çatısını yere ser • 
- İkimizi değil, yalnız birimlı:i gör- Yüz adım :kadar ötede bir çok atlar ba- di. 

~üler. şı boş bırakılmış, otluyorlardı. İlyas sordu: 
Sürüne sürüne geriye doğru çekili- llyas sürüne sürüne onlara ya)daş • - Niçin yasak} Hızır Reise gidiyo-

yorlardı. tı. rurn. Kısa yoldan gitmeliyim ... 
ileriden, sağdan ve soldan başka İçlerinden bir al atı gözüne kestir • Nöbetçi sağdaki işlek sokağı gös -

nal sesleri de duyuluyordu. mişti. terdi: 
Aşağı yukarı o taraflardaki karakol- Üç dört adım kaldığı zaman doğ • - Buradan geç ... Oraya gülle ve 

)arın hepsi buraya toplanıyorlardı. ruldu, bir hamlede atın sırtına atladı kurşun yağıyor, görmüyor musun} 
Mansur mırıldandı: ve sürdü. Dedi. 

- Yakalandık... Uyuyan asker kalabalığı arasından Bir top daha patladı ve bir gülle da-
Geri çekilseler bile kale kaplsi o • önce bir, sonra birkaç baş doğruldu: ha deminki çatının son kısmına çarpa· 

raya uzaktı. fpe tırmanarak yukarı çık- - Gene bir atı çaldılar... rak parçaladı. Onun arkasından üç 
mak gerekti. Halbuki o zamana kadar Onu da o taraflarda dolaşan ve ara dört tane tüfek de patladı ve üç b~ 8 • 

düşman atlıları yetişeceklerdi. sıra başı boş atlan çalan serseri arap - dım ötedeki bir mescidin camlarını 
llyas cevap verdi: lardan biri sanmı\llardı. kırdı . 

- Kaleye dönmek gücüme gidiyor. Arkasından koştular. Bunlar Cezayirin karşısında ve kı· 
Fakat başka çare yok... Fakat İlyas çok geçmeden gözden yıdan yüz kulaç kadar uzakta bulu • 

Karakol gezen düşman atlıları a - kaybolmuştu. nan (Adakale} den atılıyordu. Bura-
deta oraya üşüşüyorlardı. Yeni gelen- Gece ve gündüz demeden dört nal sı Cezayir şehrile kendisi arasında iki 
ler daha önce orada bulunanlara soru- gitmiş, yolda iki at değiştirmİf ve Ce- üç adam boyunda deniz bulunan 
vorlardı: zayire varmıştı. büyük bir kaya parçasıydı. 1516 da 

- Ne var} Ne oluyor} Babülyehud'da onu gören Türk nö- Cezayirlilerin çağırmaları üzerine Tu-
- Bir karaltı . .. Şurada... betçileri merakla sağını ve solunu al • nustan gelen Oruç Reis şehri kolaylık-
Mansur arkadasının kolunu dürt - dılar: la ele geçirdiği halde bu küçük adayı 

tü: ' - N.e haber? Baba Oruç nasıl~ Is· bir türlü alamamıştı. Çünkü fspanyol-
- Cene ikimizi göremediler. Ben hak .Reısten, yoldaşlardan ne haber? ... lar buradaki kaleyi çok kuvvetli bir şe-

bir kolayını buldum. Dıye heyecanla soruyorlardı. kilde hemen hemen yeniden yapını' • 
- Nedir? Fakat onun duracak vakti yoktu. lar, uzun menziJli yepyeni toplar koy-
- Sen geriye çekil ve görünmeme- - İyidirler. Baba Oruç da ishak Re- muşlar; ispanyadan arkebüzcü asker-

ğe çalış. Ben de hemen meydana çıkar, is de sağdırlar... Ier getirtmişlerdi. Deniz tarafından, di-
teslim olurum. Diyerek atını sürdü. ledikleri zaman yardım ve erzak alı • 

- Seni öldürürler. Sokakları dolduran esmer bir kala • yorlardı. Vakit vakit de Cczayirin ev • 
- Öldürmezler. Kaleden kaçtığımı balık bir bıçağın kestiği hamur gibi ya- !erile sokaklarına gülle ve kurşun yağ-

aöylerim. Buna inanırlar, çünkü birçok rıhyor ve İlyas oradan son hızla ge .. dırıyorlar, zarar veriyorlardı. 
emsali var. Fakat sen Türksün, böy - çerken atının nallarından kıvılcımlar Hatta buraya yeni tayin olunan is-
le bir şey söylersen gülerler... / çıkıyordu. panyol kumandam Don Marten Do .. 

Bunlar doğru sözlerdi. Solda ve limana yakın geçen yolda varzo eskilerinden daha barbarca ha-
- Fakat ya sana da inanmazlarsa( .. kimseler yoktu. Jki levent bu yolun reket ediyordu. Hızır Reisle yapılmış 
- Ben inandırırım. Haydi, çene ça- ağzında elleri kılıçlarının saplarına da· olan aözle{lmelere aldırmıyor, Cezayir 

~cak zaman değil... Ben ileri, sen ge- yalı olduğu halde bekliyorlardı. İlyas şehrini vakitli vakitsiz gülle ve kurşun 
n. · · atını daha serbest ve çabuk sürebilmek yağmuruna tutuyordu. 

- Olmaz ... Her zaman beraber... için o tarafa dönmüştü. Bu leventler fspanyo) askerleri arasında sık sık 
- Fakat ikimiz de kurtulamayız. de ona uzaklarda kalan yoldaşlarile Re- ~öyle konuşmalar olurdu: 

Halbuki dediğimi yaparsan ikimizin de islerinden haberler soracaklardı. La - - Velasko, ne düşünüyorsun? 
kurtulacağımıza şüphe etmiyorum. kin bundan önce İlyası yolunmak alı- - Sorma! ... Meteliksizim ..• 
Haydi, çabuk ol... koymak gerekti. Birisi: Alaylı bir gülüş: 

]kisi de birbirlerini düşünüyorlardı. - Oradan gitme! ... Yasakl... - Bu da merak edilecek \ley mi, a 
- Olur!... Diye bağırdı. budala}.. (Arlc.aıı var) 

- Olmaz! ... 
Diye çekiştiler. 
Karanlıkta, düşman atfılarinın yak~ 

laştıkları, hatta onlardan birkaçının at
tan inerek biraz önce gördükleri ka • 
raltıyı daha kolay bulmak istedikleri 
görülüyordu. 

. - llyas, AUah aşkına git. .. İkimiz 
de mahvolacağız ı 

llyas ona hak vermiyor değildi. 
Fakat kaleye dönmeyi de düşünmü

yordu : 

- Onlar burada Mansurla uğraşır
ken. ben. bir taraftan sıynlıp giderim ve 
vazıfemı yapanm. 
· Diyordu. 

- Allaha ısmarladık. 
- Cene göriişeceğiz.' .. 
~as sürüne sürüne geriledi. 

.. ~nsur artık saklanmaya lüzum 
gilor]mdı~erek doğruldu ve sendeliyerek 
ere ı. 

Atlılar onun etrafını almışlar ve 11-
yas çenberin dışarısında kalmıştı. 

Sola döndü. • 
Hızlı hızlı yürüdü. 
Mansurun olduğu yerde yüksek 

ıesle konuşmalar vardı 
Si.lah şakırtıları ve kÜfürler yoktu. 
Bıraz sonra oradan ayrılan iki atlı

nın ortalarına birisini alarak uzaklaş· 
tıkları görüldü. 

lıyas merak içindeydi. 
Fakat bunun zamanı değildi. iş ba

fında bulunuyordu. Zaten onun ta -
rafına doğru gelen hiç kimse yoktu. 

Bir su yolundan geçti. 
Bir çalılığın arasına girdi. 
Sonra küçük bir tepenin 'yamacinı 

tnmanmağa başladı. 

lflf/I----• Ailelere ve talebelere Hin .._ ____ Ilı. 
Tatil zamanları devamınca 20 eylüle kadar 

8 TUrk llraslle 8 

B E R L 1 T Z' de Her lisan için kurslar 
açılmıştır. Hususi derslere 

bu müddet için mühim tenzilat 

KAYDA 
İstanbul 

BAŞLANILMIŞTIR 

__.. 373, lstiklil caddesi 

1 lst•nbul Beledlye•I 

Ankara 
Konya caddesi 

itini ırı 
Senelik 

Muhammen 
muvakkat 

1 

kirası teminatı 

Floryada Florya sokağında ben.zin deposu yeri teslim 
tarihinden itibaren 937 senesı mayıs sonuna kadar 100 
Beykozda Şahinkaya sokağında 2 N. lı dükkan 937 
veya 938-939 senesi mayıs sonuna kadar 

7,50 

65 4,88 
Aksarayda Horhor caddesi Hintler tekkesi 937 veya 
938-939 senesi mayısı sonuna kadar 130 10,35 

Yukarda semti senelik muhammen kiralan ve teminatlan yazılı 
mahaller kiraya verilmek üzere ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnameleri levazım müdiirlüğünde görülür. istekli olanlar hizaların
da gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 10 
Temmuz 936 Cuma Sliinii saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (3536) 

Keıif bedeli 3858 lira 25 kurut olan Karaağaç pay mahalli ahırla
rının ve yine oradaki ot depoıu istinat duvarının tamiri açık ekıilt • 
me~·e konulmuttur. Ketif evrakı ve tartnameıi levazım müdürlüğün
de görülür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve belediye 
fen itleri müdürlüğünden tasdikli vesika ve 289,50 liralık muvakkat 

teminat makbuz veya mektubile beraber 10 Temmuz 93~ cuma günü 
ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (3531) 

Sayfa 9 

( HikllgeJ Ay ışığında l 
Nakleden: Faik Bercmen 

Semiha, lsviçreden gelecek olan ablası llnrımıza binerek gezmeğe çıktık. Köyler., 
Melihayı bekliyordu. Irmaklar.. Dağlar.. Görsen ne manzara • 

Meliha, kocasile, üç ay önce gitmişler· Jar .. Sevinçten ve neşeden el çırparak ~o.• 
di, bu seyahat gezmekten ziyade kocası • cama: «Ne güzel dekor değil mi} Beni Iİu• 
nın itleri için yapılmıştı. Kadıncağız ora· caklasanaf. dedim.» 
da aılulmıgtı.. işler de bitmiyordu bir tür- Gayet soğuk bir tavırla omuzlarını ~ 
lü ... Şimdi bet on gün kalmak üzere kar• dırarak cevap verdi: «Manzaraların 8'i • 
definin yanına dönüyordu. zelliği ıeni kucaklamam için bir aebep ttr 

Semiha elinde kitap pencerenin kena • kil etmez.. Sen. .. » 
rında oturmakta ve ablasını beklemekte Bu sözler beni ne kadar kırdı, tahmin ii
idi. Kapıda, bir araba durdu.. Zil çalındı. dersin. Bana öyle geliyordu, ki insan lill~ 
Gelen Melihaydı. diği ve sevildiği zaman, güzel manzaraJW 

iki kardeş uzun uzun kucaklaııtılar. kar§ısında heyecana gelir ve daha çok a~ 
Sonra oturdular yan yana.. Konl.lıjtular.. vişir.. Bir ay bütün iştiyakla kıvrandım~ 

Karanlık basınca, Meliha yol elbisele • Nasıl•nlatayım. Buhar dolu bir kazandmt 
rini çıkarmağa gitti, döndii. ilk heyecan sanki .. fatlamak üzereydim. 
dakikaları geçmişti artık. Bir akşamdı .. Kocam gene erkenden O• 

Semiha, dikkat edince, ablasının yü • dasına çekilmişti. Sıkılıyordum. Dışan çık~ 
zünde bir hüzün izi, bir gam dalgası se - tım.. Güzel bir geceydi.. Gölün kıyısınlf 
çer gibi oldu. Meliha durgundu .. Zorla ko- kadar yürüdüm. Ayın on bC§i.. Dağlara« 
nuşuyor, bu~a rağmen hala gençti ve zin· kar sanki bir gümüı yığını gibi idi. Sular 
deydi.. ışıklı. . Havada tatlı bir ılıklık vardı. Dü• 

Kardeşi ablasını merak etti, sordu: şün !. İnsan bu sırada ne kadar heyecan ,. 
- Nen var ablacığım .. Halinde bir baş- lanır .. 

kalık görüyorum. Çimenlere otunlwn. Hülyaya daldım. 
Meliha, yaslı bir gülüşle cevap verdi: Başka ne yapabilirdim ki .. Bir aşk, bir sc• 
- Hiç bir şeyim yok kardeoim.. Emin vişme ihtiyacı duyuyordum. Çektiğim ıztı.-

ol 1.. raba isyan edeceğim geliyordu. 
Fakat kardeşi ona inanmadı.. Ablasını Demek böyle, ay ışıklannda, bir sevgi• 

omuz.larından tutarak: lin'n ok!şayışlar{na mazhar olamıyacak • 
_ Allah aşkına söyle abla, dedi. Mu • tım artık.. Ateşli kucaklaşmalardan nası .. 

hakkak senin bir derdin var .. Gözlerim de, bimi alamıyacaktım .. Bir tatlı ılık yaz &e• 
kalbim de bunu görüyor.. cesinde, baygınlık içinde, kuvvetli kolla: 

Meliha sarardı biraz .• Kendini tutama· beni sarrmyacaktı} Hem böyle düşünüyor 
dı. Başladı hıçkırmağa... O vakit Semiha ve hem de ağlıyordum. 
büsbütün telaglanarak tekrar sordu: Bu sırada arkamda bir hışıltı duydum.c: 

- Neyin var abla .. Of, beni üzüyor • Bir ayak sesi .. Döndüm birden .. Bir erkek., 
aun.. Yanıbaşımda duruyordu .. 

Meliha düşündü .. Derdini söylemeliy • Müşfik bir sesl e sordu: 
di. Evet, söylerse mutlaka biraz açılacak.. - Ağlıyor musunuz? 
İçini kavuran ateş biraz sönecekti.. Bu bir genç avukattı .. Annesile scyaliat 

Titrek ' ' e yarı utangaç bir sesle anlat • ediyordu. Otelde bir çok defalar b irbiri • 
mağa başladı: mize rastlamışbk.. Gözlerile hep beni ta· 

- Birisini seviyorum .. Evet şaşma Se • kip ederdi. 
mrha .. Birini sevdim ben.. Bu ani vaziyetten o kadar şaşırmıştım, 

Fakat devam edemedi. Hıçkırıklar bo- ki ne cevap vereceğimi bilemedim. Ayala 
ğazını tıkadı. Sustu. Bir çeyrek aaat son- kalktım. O yanımda olduğu halde tabii bir 
ra açılınca yerinden kalktı. Yüzünü yıka • şekilde yürümeye başladık. H ürmetkar ,. 
dı .. Tekrar karşı kar§lya oturdular. dı .. 

Meliha sözüne devam etli: Seyahatten konuştuk.. Bütün hisleriml 
- Bilmezsin.. dedi. O 2ündcnberi deli biliyormuı gibi konuıuyordu. Duydukları· 

gibiyim. Bir türlü kendime gelemiyorum. mı o da aynen hisııetmiı, hatta benden b'I 
Ah, biz kadınlar ne kadar zayıf mahlukla- anlamıştı. 

rız .. Çabuk aldanıyoruz. Tatlı bir nüva • Bir aralık bana, en sevdiğim bir ıiid 
ziı, bir küçük arzu, bir heyecan kafi.. okudu. İzahı gayri kabil bir heyecana ka-

Kocamı ne kadar sevdiğimi hatırlusın pılmıştım. . Sular, ay ııığı dile geliyor ve 
değil mi? Çok iyi ve mutedil bir adam. İçÜ şarkılar söylüyordu sanki .. Ve bU • 
Fakat nedense bir kadının arzularını, ru• mem nasıl oldu .. O zaman ... 
hunu tatmin edecek kabiliyette deiil .. U - Ertesi gün onu, yola çıkarken bir kerl 
kayt.. Sakin.. Ve daima böyle.. daha görebildim. O kadar .. 

Ah.. Beni, bir gün kollarının arasına * 
almasını, sevmesini ne kadar arzulardım. Sözlerini bitirince, Melilıa kendini liar-
Onun, benim okpyışlarıma ihtiyaç hisset· deşinin kollarına bırakarak gene ağlama
tiğini görmek isterdim .. Nerde .. Böyle ta- ğa koyuldu. Semiha, ablasının anlattıkla· 
ha!!!üslerden hep uzakta kalır. rını acı ile dinlemişti. Yavaşçacık : 

Bununla beraber hiç bir :ı:aman onu al- - Abla, dedi, sevdiğimiz. hazan bJt 
datmağı düşünmedim. Fakat timdi .. Hiç erkek değildir; aşkın kendisidir. Ve o ge· 
kuvvetli bir sebep yokken aldatmıı bulu • ce senin sevdiğin şey o adam d cf;il, o gÜ• 
nuyorum. Bir ay ııığı vardı o kadar... zel dekor, ışıklı sular .. Tabiat .. Daha doğ• 

Seyahattcydik.. Biliyorsun .. Bir gün at- rusu ay ışığıdır. 

-
1 Emllk ve Eytam Bankası llAnları 1 

Esas No. sı 

240 

636 

Satılık Emlik 
Mevkii ve Nev'i 

fstanbulda Ahırkapı'da Seyit Hasan ma
hallesinde Abırkapı meydanı sokağında 
312 No. lı 734 metre murabbaı arsa 
Kadıköyün'de Oamanağa mahallesinde 
Saray arkası sokağında eski 11 yeni 41, 
43, 45 No. lı iki dükkinı olan ev. 

Depozito: Lira 
440 

90 

Yukarda tafsillh yazılı emlak pe~n para ile sablmak üzere açık~ 
arthrmağa konulmu~r. ihale 15 Temmuz 1936 tarihine tesadüf eden 
Çarpmba günü saat onda yapılacaktır. isteklilerin Şubemize m&o 
racaatları. l384J 

""' * 
Pazarlıkla satılık arsa 

Esas No. sı Mevkii ve Nev'i 

640 İstanbul'da Divanyolunda Binbirdirekte 
Klot F arer Caddesinde Dostluk Yurdu 
arsasından ayrılma eski 4, 6 yeni 8, 
1011 No. lı 282 metro murabbaı arsa. 

Deporito : Lira 

1~50 

Mevkii yukarda yanlı arsa ilki peşin olmak ve kalan yedi hksiti 
yedi senevi ve müsavi taksitte alınmak üzere sekiz taksitle ve p~zar
lıkla sahlacakbr. Geri bırakılan yedi taksit için faiz ve komısyo~ 
alınmaz. Taliplerin 13 Temmuz 1936 tarihine tesadüf eden P . artesı 
günü aaat onda Şubemize gelmeleri. l 285] 
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OLU-H MrAM~ASI 1 ~~~:edin 
1 

Yeni 
Maceraları 

"Son Poata ,, nın tefrikası ı 132 Yazan A. R. 

Dokuz bomba patlamış, müthiş 
ateş ve ölüm tufanı yaratmıştı 

bir --
Zaptiye müşirini tamamile yola ge

tirdiğine kanaat hasıl eden Hüsnü be-
. Fakat, binanın alt katındaki mazgal-ı - Ey, Nasır Mebhut .. nihayet seni yin zekası meseleyi halletti. 

lardan birer alev fırladı. Sekiz on kur- tepeledim. Cinayetlerine kurban olan Hüsnü bey, zaptiye müşirine doğru 
şun, Cemil ile arkadaşlarının başlarını zavallı Türk evlatlarının intikammı al- bir adım daha ilerliyerek cevap ver • 
,ve vücutlarını yaladı. dım. di: 

Cemil, boğuk bir sesle: Diye bağırmıştı ... Fakat; bu sevin- - Hakkı devletiniz var, paşa haz • 
- Basın bombaları 1.. ci çok devam etmemişti. Birdenbire ba- retleri. .. Lakin, şöyle bir şey yapabi-
Diye bağırdı... Birbirini müteakip şı dönmeye başlamış .. gözlerinin önü- liriz. 

tam dokuz bomba; Nasır Mebhu~un e- ne, simsiyah bir perde inmişti... Bü - _ Nasıl? •. 
Yinin üstünde patladı ... o taş bina, a- tün sesler, uzaklaşmıştı. Kaçan asile - - Mesela .. biz, derhal efendimize 
levler içinde kalan bir ankaz halini al- rin üzerine açılan top ve tüfek takip a- bir rapor veririz ... Bu raporda; şimdi-
dı. teşleri bile, gittikçe daha derinden gel- ye kadar Bulgaristanda saklanmış 

0 
_ * meye başlamıştı... Dimdik duran vü- lan firari erkekle kadın, bir takrip ile 

Cemil, gözlerini açti. Dalgın dalgın cudu, sallanmıştı. Eğer yanlndaki ne - hududu şahaneyi geçmişler.. ve dün 
etrafına baktı. Hafif bir sesle: ferlerden biri: gece fstanbula gelerek bir mahalde 

- Neredeyim?·· - Efendim r.. Galiba~ yaralısınız.. gizlenmişlerdir. Bunların maksatları 
Diye mırıldandı. fenalaştınız. meçhul ve kendilerinden bir fenalık 
Elinde derece bulunan yaşlıca bir Diye; kendisine sarılmasaydı, hiç gelmesi de melhuz olduğu için kendi -

Cloktor cevap verdi: şüphesiz ki, yere yuvarlanacaktı. Bo- lerini behemehal ele geçirmek lazımdır. 
- Hastahanedesin, evladım.. Hü • ruların, hep birden : Buna da ancak lisan aşina olmak do -

deyde hastahanesinde. _ Hücum ı.. layısile Gavur Mehmet muktedir ola-
Cemil, hayret etti. Etrafına, bir da- b·ı· B' ··dd · kk · G 

Çaldıklarını .. haykıra haykıra tekbir ı ır. ır mu etı muva ate içın a-
ha göz gezdirdi: M h di 1 b 1 · ·ı · getiren askerlerin süngü parıltılarını.. vur e me n stan u a getırtı mesı 

- Fakat, nıçın hastahanedeyim. .. · · d · Ef d' · d b bir anda, kalenin meydanını doldur - munasıptır; erız... en ımız e, u 
Ben, yaralı deg"ildim. kd. d · · 

d 
. duklarını .. kalenin burçlarında ezan o- raporu, aynen saraya ta ım e ersmız. 

- Hele dur evladım.. jlu ereceyı H f b k k k 
T kuduklarını.. a ız paşa, yine ir aç da i a dü -

koyayım da .. hah .. oldu··· Evet .. ya - S k d k şünceden sonra ba~ını iki tarafa salla-
} d ... ld' h "d' H - anca nere e sanca ?. T ra ı egı ın amma.. asta ı ın... cm . .. ' dı: 

öyle hasta idin ki. .. Seni buraya getir- Dıye bagırdıkları.. sancak, kaleye .. 
1 

.. .• • • 
. · · d" · h" b'I · dikilirken, boruların çaldığı selAm ha- - Og um .. Husnu .. başımıza hır ış clıklerı zaman ken mı ıç ı mıyor - çıkarırız 
d B ·· d" d'. ·· ·· vasını .. bütün bunları; pek güçlükle · 

un... ugun, tam on or uncu gun .. h l d - Efendimizi.. Bunda ne i~ çıka -
b. · b'l ·· 1 · · d atır a ı. T 
ır sanıye ı e goz erını açma ın. cak L Olsa olsa, efendimizin yüzü a-
- On dördüncü gün mü? .. 
- Bir hafta da yollarda geçmiş .. ı:ıöy-

le böyle bir aya yakın ... Ne ise .. geçmi~ 
olsun.. iyi patırdı atlattın?. 

Ondan sonra titreye titreye kendisi-
ğaracak. ni kaybetmişti. Çünkü; gece, ırmağın 

Diye verdiği teminata dayanamadı. buz gibi suları içinde korkunç ve sü -
- Pekala .. bir rapor yazın dal ge -rekli bir mücadele geçirmesi .. sabahın 

d b. dd l k tirin ... o sert ayazın a, ır mü et çırçıp a 
- Hastalığım ne idi L Demeye mecbur kaldı. 

ve sonra da o ıslak elbiseler içinde gez- * 
- Efendim, hastalığın .. şiddetli so- mesi onu ölüme sürüklemi~ti. Fakat 

ğuk almakta~ miitevellit, bu ~emleke· vücudunun harikulade mukavemeti ile 
te mahsus hır sıtma .. buna, bıraz za - l' b. h k" · · d h 1 .... ··t .. . . yer ı ır arap e ımının er a sugu 
turree karışmış .. Allah bılıyor ya .. ya- .. kl d .... .. b. ·ı"' . .. . agacı yapra arın an yapugı ır ı aç; 
nı, talıın varmış .. ınşallah, daha çok h kk k 1 "I·· t hl'k · · ·· ·· . . mu a a o aı1 o um e ı esının onu-
yafar da.. ıyı günler görürsün •.. Dur 
bakalım, şu dereceye .. o, ne diyor?. 

Doktor, Cemilin koltuğundaki de -
receyi aldı. Pencerenin önüne giderek 
baktı: 

- Ooh .. oh .. oh 1.. Otuz sekiz, bir 
diziyem ... Geçmiş olsun evladım, 

Diye bağırdı ... Ve sonra, tekrar Ce
milin yanına gelerek: 

- Hadi bakalım.. şimdi, istirahat 
et. .. Konuşmak, yasak .. fazla hareket
lerde bulunmak yasak .. şunu bunu dü· 
şünmek, yasak .. tam, bir istirahatı mut
laka içinde bulunacaksın?. 

Derken, elile Cemilin alnını okşa -
dı. 

- Yalnız bir şey soracağım doktor 
bey. 

- Uzun olmasın. 
- Hayır .. kısa ... Burada çok kala-

cak mıyım, doktor bey?. 

ne geçmişti. 

Kumandan, onu sedye ile Hüdeyde 
hastahanesine göndermişti. Orada, 
büyük bir dikkatle tedavi edildikten 
sonra, ilk vapurla lstanbula gönderil
mesi için de emir gelmişti. 

(Hüdeyde) hastahanesinin sıhhiye 
heyeti, - kahramanlığı dillere destan 
olan - Cemilin üzerine kanat germiş -
ler; onu ölümün pençesinden tamami
le kurtarabilmek için bütün kudretle
rini sarfetmişlerdi. Ve nihayet, bin 
müşkülat ile, o korkunç ateşini düşü
rebilmişlerdi. 

Şimdi.. Cemilin odasından çıkan 
doktor, doğruca sertabib'in odasına 
gitmiş .. müşahedesini arzetmişti. Ce .
milin bu suretle artık iyiliğe yüz tut -
ması, bütün hastahaneY,e büyük bir 
neş'e vermişti. 

* 

Aradan, yirmi dört saat geçmişti. 
Selanik valisi, erkenden hükumet 

dairesine gelmiş .. (Zaptiye Taburağa
sı Mehmet Efendi) yi huzuruna cel
betmiş: 

- Oğlum f •• Şimdi, mabeyn başka
tibinden şifreli bir telgraf aldım. Ace
le, seni istiyorlar. Fakat, lstanbula gi
der gitmez, hiç kimse ile ihtilat etme
den, doğruca zaptiye dairesine gide -
ceksin. Müşir paşayı göreceksin ... Bir 
saate kadar, Üsküp treni geliyor. Git. 
Mal sandığından yol paranı al. Bu tre-
ne yetiş. 

Emrini verdi. 
Gavur Mehmet, hafifçe gülümsedi. 

Kendi kendine: 
- Şurada, rahat rahat oturup du

rurken, başımıza iş çıkardık. Bu da -
vet, mutlaka benim gönderdiğim mek
tup üzerine olacak. 

Dedi. Valiye de; 
- Başüstüne efendim. 
Diye cevap verdikten sonra, odayı 

terketti. 

* - Hele dur bakalım evladım ... Ev
vela, şu ateşini düşürelim... Kaç. gün
ôenberi, kırk - kırk bir derece ateşler 
içinde yandın. Aklımızı başımızdan al

O gün; sertabib tarafından, San' a' - Bir saat sonra, Selanikten hareket e-

dın ... 
- Doktor bey .. bir şey daha ... 
- Yooool:. Artık .. şey, mey yok ..• 

Hadi bakalım.. istirahat... Allah ra • 
hatlık versin. 

Doktor, kapıya doğru ilerledi. Dışa
ri çıktıktan sonra, yavaşça kapıyı çek
ti. Cemili, k~ndi haline terketti. 

Cemil, bu vaziyetine, daha hala hay
ret içinde idi ... Ağır ağır, elini alnın -
Cla gezdirdi: 

- Kendimi .. bir rüyada zannediyo-
rum. 

Dedi ... Ve bu rüya, hayal meyal 
şöylece hatırından geçti: 

Orada .. Zafir kalesinde .. yanındaki 
iki neferle, Nasır MebhCıtun evine son 
bomba hücumunu yapmıştı. Birbirini 
müteakip, Nasır Mcbhutun evinin üs
tünde patlıyan dokuz bomba; orada 
müthiş bir ateş ve ölüm tufanı yarat
mıştı. Nasır MebhCıtun evi üstünde 
hafif dumanlarla tüten, bir taş yığını 
halini almıştı ... O zaman Cemil sevin
cinden çıldırmış .. o taş yığınının kar -
tısına ge~erek yumruklarım sıkmış: 

da bulunan ordu kumandanına çekilen den trenin birinci mevki kompartıman
telgrafa, ertesi sabah şu cevap gelmiş- }arından birine girmişti. Bir zaptiye ne
ti: ferinin getirdiği orta cesamette bir ba
Hüdeyde Hastahanesi Sertebabetine vulu, kompartımanın rafına yerleş -

[ C. mülazim Cemil Efen dinin müp -
tela olduğu rahatsızlığın salah eseri ıöı -
terrneıi memnuniyeti mucip oldu. Harbiye 
nezareti ile cereyan eden muhabere netice-
sinde, mumaileybin Dersaadete izam.ı-emre
dilmektedir. İmkan olduğu takdirde Cemil 
Efendinin yarın limarumza gelecek ve Sü-
0veyf, Berut, Pire tarikile doğruca İstan -
bula gidecek olan Mesajeri Maritim kum
panyasının Sinegal vapuruna irkabı ile İı
tanbula kadar yanına bir tabip terfik ve 
yolda da bütün esbabı istirahatinin temin 
edilmesi temenni olunur. İcap eden masa
rif ve tahsisatın tediye edilmesi için, Hü -
deyde farka kumandanlığana ve malsan -
dığına evamiri lazime i~a kılınmıttır. Ne
ticenin inbası ... ] 

Sertabib, bu emri alır almaz. doğ -
ruca Cemilin yattığı odaya gelmiş: 

- Müjde, Cemil bey. Yarın İstan -
bula gidiyorsunuz! .. Kumandan paşa
dan gelen telgrafı okuyum da, dinle -
yiniz. 

Demişti. 
(Arkası var) 

tirmişti. Sonra, belindeki kılıcı çıkarıp 
nefere vermiş: 

- Ali!.. Al şu kılıcı, eve götür. 
Demişti. 

Kılıçsız gezmenin yasak olduğunu 
bilen nefer Ali, efendisinin dalgınlıkla 
kılıcı eve gönderdiğine hükmetmiş, Ga
vur Mehmedi ikaz etmek istemişti: 

- Efendim 1 •• Kıltçsız mı gideceksi-
nizL 

- Evet oğlum ... Trende kılıcın lü
zumu yok. fstanbula çıkar çıkmaz, ye
nisini alacağım. 

Üçüncü çan çalmıştı. Rum kondök-
törler: 

- Fertiiiiik!.. 
Diye bağırmışlardı. 
Lokomotifin sert düdük sesi, daha 

fazla konuşmaya imkan bırakmamıştı. 
Tekerlekler gıcırdamış; tren raylar ü
zerinde kaymıştı ... Ranpada duran ne
fer Ali, trenin arkasından bakakal • 
mıştı 
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Son Posta'mn zabıta romanı : 6 
Kompartımanda, üç yolcu var - tün bunlar, acılıkları ve tatWılda 

d Gavur Mehmedin hatırasında birer ı . 
Bunlardan ikisi, yaşlı bir karı koca· ter geçmeye başlamıştı. 

dan ibaretti. Görünüşlerine nazaran Böylece, dakikalarca dalgın ~ 
zengin Avusturya yahudilerine ben - tı. Kim bilir, daha ne kadar zaman, 
zemektelerdi. Mütemadiyen bir şeyler ne böylece kalacaktı. Fakat birden 
yiyorlar; hiç durmadan Almanca ko- bir horultu, kulaklarını tırmaladı. 
nuşuyorlardı... Üçüncü yolcu, bir şını çevirip baktığı zaman, gözle· 
metropolitti. Kompartımanın kenarına büyük bir memnuniyet parladı: 
çekilmiş, ellerini şişman kamının üstü- - Tahminimde aldanmamıtım. 
ne kilitlemiş; derin bir uykuya dala - hayet uyudular. 
rak kendinden geçmişti. Diye mırıldandı. 

Gavur Mehmet, onu görünce: Derhal ayağa kalktı, raftan indir 
- Anlaşılıyor ki; metropolit efen - bavulu açtı. Sonra, soyunmaya bat 

di, dün akşam bir veda ziyafetinde i - Bu soyunma uzun sürmedi. Ba 
di. Zavallı adama her halde pek fazla dan çıkardığı bir Arnavut köylüsü 
şarap içirmişler; gırtlağına çıkıncaya bisesini giydi; resmi elbiselerini ba 
kadar da yemek yedirmişler... Mide la yerleştirdi. 
dolgunluğundan biyhuş bir hale gelen Düzgün ve muntazam burulmuş 
papas efendi, kolay kolay uyanmıya - yıklarını, dağıttı; küçük bir kutu 
caktır... Ötekilere gelince; bu tıkın - çıkardığı boya ile elmacık kemikler 
malarına bakılırsa, onlara da biraz son- burnunun üzerini, çenesini, 
ra uyku basacaktır. O zaman da benim güneş yanığı gibi boyadı. Batına. 
işim, yoluna girmiş olacaktır. Arnavut kü_Iahı ~eç~rdikt~n •?nra, 

Demişti. zerine sardıgı eskı hır kefıyenm uçl 
Gavur Mehmet, cebinden tabaka - nı yüzüne ve ensesine doğru sar 

sını çıkarmış, bir cigara tellendirmişti. Tam bir Arnavut köylüsünden hiç 
Pencerenin yanındaki köşeye dayan - farkı kalmadı. 
mtş, gözlerinin önünden silr"atle ge - Sonra; başını penc~reden dlf8n 
çen panoramaya dalmıştı. kardı; sağa, sola çevırerek, yıldı 

Şimdi hayalinde, yav8f yavaş İs - sür'atile giden trenin basamakları 
tan bul canlanmıştı... İstanbul.. henüz baktı: 
Çocuk iken üryan bir halde İstanbula h K 1 k K dü - Oo !.. imse er yo ... en 
gelişi.. Galata sokaklarının kaldırımla- törler, bilet muayenelerini bitbmifl 
rı üzerinde, bütün o kanlı katiller ara- mutlaka fürgonda kağıt oynuyor 
sında sahipsiz, himayesiz, başıboş, IA- Diye, mırıldandı. 
kayit ve serseri bir surette atıldığı o 
korkunç hayat .. yaşamak için; pençe Derhal cebinden sustalı çakı.mi 
pençeye, yumruk yumruğa, bıçak hı - kardı; açtı. Yarı beline kadar pe 
çağa giriştiği ilk mücadele .. ve sonra; cereden sarktı. Çakının ucunu, b 
ipten kazıktan kurtulan, ele avuca sığ- nın dört köşe kilidi içine sokarak 
mıyan .. zincirleri :ve zindan duvarları· virdi. Mandalı büker bükmez. h~ 
nı parçalıyan en azılı caniler ve katil - çıhverdi. 
\erle geçirdiği yüzlerce macera ... Bü • 

BULMACA 

Soldan sağa doğru: 
ı _ insan eti yiyen vahııiler, aramaktan 

emri hazır. 2 - Bayağı, su içtiğimiz cam 
kap. 3 - Yuvarlak, bir N ilavesile vücu
dumuzdaki kırmızı su olur. 4 - Kibar, 
Sü. 5 - Atların nallarını yapan, bir R 
ilavesile vücudumuzdan akan su olur. 
6 - llahirenin kısaltılmış şekli. kaleye gi
ren top. 7 - Kıymaktan emri hazır, ba -
şakları biçer. 8 - Üye. kırmızı. 9 - T o• 
pallamnk, peygamber. 1 O - Bir L ila -
vesile kapılar çalınır, istikbale onunla ba

kılır, tokatın çıkardığı ses. 

yukarıdan aıağıya: 

1 - Doğru söylememek, işve. 2 -
İsim, sebep olmak, rabıt edatı. 3 - iz -
mirin karşısında eskiden bizim olan ada· 
!ardan biri. 4 - Miralay, bağışlamak. 
5 - Ağabeyin kısaltılmışı, ağa. 6 - Tah
ta iıılerile uğraşan. 7 - Lokantanın frenk· 

.' 8 l · t b er 9 - T enia çesı. - sım, no a, enz . . 
sopası, nazik değil. 1 O - Babadan kal -
ma evler, dükkanlar, bir maç ıekli. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

Soldan sağa: 
1 - Karpuz, bal. 2 - Aşı, yılan. 3 -

Diz, ray. 4 - Ulaşmak, iz. 5 - Na. a -
lıp. 6 - Mor, tahta. 7 - Balat, kriz. 
8 - Kumar, adi. 9 - Ki. alçak. 1 O -
Ye, ziya. 

Yukarıdan aıağıya: 
1 - Kavun, ay. 2 - Aşılamak. 3 -

Rw,, oluk. 4 - Ramiz. 5 - Uy, ta. 6 -
Ziraat, ray. 7 - Laklak. la. 8 - Dayı, 
ihraç. 9 - An, iptidai. 1 O - Az, azık. 

(Arkaaı var) 

BADTO 
Bu Akşamki Progr• 

1STANBUL 

18: Taksim bahçesinden nakil. De 
musikisi ve salon orkestrası, 20: Sdıht k 
ferans: Dr. Hüseyin Kenan Tunakaa t 

fından, 20,30: Stüdyo orkestraları. 21, 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı 

gazetelere mahsus havadis ıervm Yar 

cektir. 
PRAG 

20, 30: Dans ve rapsodiler, 23, IS: 
orkestrası (operet ve valslar) • 

VARŞOVA 

20: Radyo piyesi, 20,30: Orke9tn k 
seri, 2 I, 15 : Max Reger musikisi. 22: 
şarkıları, 22,30: Revü melodileri. 23, 
Piyes, 24: Dans. 

BUDAPEŞTE 

19, 30: Şehir bandosu, 2 1. 3 5: Çigan 
sikisi, 22: Haberler, 22,40: Koof 
23.05: Puççininin (La Boheme) ope 

(plak ile). 
BOKREŞ 

18: Hafif musiki, 19.15: Konserin de 
mı. 20,20: Plfık, 21, 15: Küçilk orke9 

22,45: Enııtrümental konser, 23,45: 
bi dilile haberler. 

MOSKOVA 
18. 30: Yeni musiki. 19, l 5: Rahmani 

vun eserlerinden konser, 21 : Hafif m 
22: Yabancı dillerle neşriyat. 

BELGRAT 
20, 30: Milli n!şriyat, 21 : Keman k 

seri, 21,45: Halk şarkılara, 22, 1 S: Ra 
orkestrası, 23,20: Konser nakli. 

VlYANA 
20.20: Viyana şarkıları, 21 : Pir-. 

haberler, 2 3, 1 O: Eğlenceli musiki. 23, 
Sözler, 24,05: Konserin devamı. 24. 

Dans musikisi. 
1 O Temmuz Cuma 

lsTANBUL 
18: Muhtelif plaklar, 19: Haberi 

19, 15: Hafif musiki parçalara (plak). 2 
Halk musikisi, 20. 30: Stüdyo orke9tral 
2 1 30: Son haberler. . o 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanll 
gazetelere mahsus havadis servisi •e 
cektir. 
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OçO 
Ünlü 

San'atkar 

ÇiFTLi PA KINDA 
Ü İR NUREDDİN 

ve arkadaşları: Kemençe F AHiRE, tanburi REFiK ve kanun ART AKl 
10 temmuz cuma, J 1 temmuz cumartesi 12 temmuz pazar akşamlan 

EV&IMIN iLK KONSERLERiNE BAŞLIYACAKLARDIR 

Telefon : 41992 

Sıhhat için bu dan 

i isi olam~azı· 

ENO'S, bütün duriya'da sıhhatıri 
en latif bir yardımcısı olarak ta
tiınmıştır. Ci~az hazminin munta
tam halini temin ve bu suretle 
~ükemmel günlük sıhhatini tan
zim eder. 
Bugünden bir şişe ENO'S alınız. 
~NO'S'un yerini hiçbir mümasil 
müstahzar tutamıyacağına heme1' 
~esbi kanaat edeceksiniz. Soiıdere! 
pe teksif e.dilmi~ bir tuz olan ENO'S, 
granüle ~eklind~ olari mümasil 
f"ÜS~ahzarlardan daha çabuk ve 
daha kat'i bir tesir icra eder. 
ENO'S almakda israr ediniz. 

Sabah dokuzdan akşam saat 
beşe kadar mat, sar ve sevimli 
bir ten. GUndnz tekrar pudra-
llanmağa hacet yok. İşte; hava
landırılmış yeni Tokalon pud
rasının garanti muhassenatı 
~unlardır. Bu cazib havnlandır-
ma usuın, Parlsli bir klmvage- .rn t b't b' nn ell'k ''& 
rln keşfidir! Bu usul daire.sı·ncle ve J .. ze a ı ır ,.;uz ı h rir ve modası geçmiş ve yüze 
a~ası toplandırılınış yegAne bir makiyaj şeklini vermeden 

hafıf pudrarlır. Şimdiye kadar kalın adi pudralardan tamaıne~ 
yapılan pudralardan on defa B 
daha saf ve daha hafiftir. Bu başka bir tesir yapar. u yenı 
usul, Tokalon pudrasının istı'h- Toknlon pudrası yüze yapışık 

kaldııtJ cihetle buna «8 sanUik 
zarında kullanılmaktadır 1 t Art k 
bunun içindir ki '!'okalo · ş ~ pudra» tabir ederler. ı ne 
rası, daha muntaznnı v~ g~c - parlak burun, ne yağlı cilcl gö· 
mllkemmel bir tarzda '-'a 

1 
rıa rllnnıiyecek, belki rUzgAr, yatt-

c~ldi hemep hemen gÖru~ı~cJ.. murun ve terlemenin icrayı te-
bır gllzcllık tabakasile kapla sir edemi)•eceği mat, sar ve se· - M- r virnli bir ten görllneccktir. 

~------~~~~~--=;___~~~~-~~-· 

l~mniyet 
ğünden: 

İş eri Umum Müdürlü 

uı 112; 9
9;g se~esinde .zabita memurlarına yapbrılacak elbiseler için 

zan: 
1
.
1
• · kçogu 1308 l ,51 metre kumaş 20 gün müddetle ve kapalı 

usu ı e e siltm • k 
2 K ege onulmuştur. 

umh - umaşın rengi koyu kurşuni olacak beher metresinin bedeli 
ammen 500 kuruştur. 

Ank
3 

-d KuEmaşların ihalesi 1317 /936 Pazartesi günü saat 15 de 
ara a · · mi h mnıyet işleri Umum Müdürlüğünde teşekkül eden Ko-

syon uzurunda yaptlncakh 
4 - Eksiltrn • · r. 

6S 
407 

r ege gırecekler: Kumaşların muhammen bedeli olan 
nSk ıra 50 kuruş üzerinden yüzde yedi buçuk hesabile 4905 lira 

uruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ile ve 2490 
:arı~~ ka~unun 2 İn? ve ~ ücü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
e 1 me tuplarını ıhale vaktinden bir sant evvel Komisyona vermeleri. 

M 
5 - Kumaşlann ihalesine ait şartname Emniyet işleri Umum 

üdürlü v - S · gu ahnalma Komısyoııundan alınır Fazla İ2:ahat almak ve 
şartname"i ·· k · t nl · ' 

.1 gorme ıs eye erın mezkür Komisyona müracaatları. 
(3458) (3530) 

l İatan'hul Tapu Müdüriyetinden: Fatih -
te Haraçt.J kara Mehmed mahalleainin Ge
lenbevi Ortamektebi kartwnda kain 
196,36 metre murabbaı kubbe tekkesi ar-
sası açık artbrma ile 389 liraya Halid Nu 
riye satıldığı Vakıflar Bapnüdürlüğünden 
bi1diri1mif ise de bu yerin tasarruf kaydı 
olmnyıp tasarrufu vakfiyeye mii.stenit bn -
lunduğu cihetle aenetaiz tasarruf ahknmma 
tevfikan tahkikatı mahalliye suretile ta • 
aarrufu tesbit edilmek üzere maballine me
mur gönderileceğinden bu yere başkaca 

tasarruf edenler vana on bq aün zarfında 
vesaiki tasarrufiyeleriJe birlikte lıtaobul 
Tapu idaresine 2895 No.ya müracaat e -
dilmesi Han olunur. ( 672) - ' OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TARlHt: 1868 

Seraıayeıi: 10.000,ooolıııiliı lfruı 

Türkiyenln bqboa oehirlerile 
Pariı, Marsilya, Nil,Londra ve 

Mançester'de. Mısır, Kıbnı, Irak, 
lran, Filistin n Yunaııiıtan'da 
Şubeleri, Yugoalavya, Romanya, 

Surıy" ve Yunanistan'da Filyalleri 
vardır. 

Her tUılU banka muame1s19ri 
yapar 

'l!:l!!ll~ma---mı:::m 

.. 

~ - - -. ....,.._ ' 

__ ,,,-Sayfa 11 

Ambalaj ve ~omprimelerin üzerTnde halis

liğin timsali olan EB markasını arayınız 

1 ~-__ In_h_is_a_r_a_r __ U_. __ M_~ü lüğünden: 
1- 295,6 l lira keşif bedelli Feriye Tütün İşleme Evinde Eksper 

428,35 ,, ,, 

1089,02 " " 

2 - 326,27 " " 
140,54 " " 

3- 88,92 " ,, 

,, ,, 

" 
,, 

odalan tadilatı 
İşçi soyunma ve yıkanma yel" 

leri tadilah. 
Tütün işleme evinde sıva, 

badana, döşeme tamiratı, kire
mit aktarması. 

,, Şemsipaşa Tütün bakım evinde halA· 
Jarda yapılacak ilaveler ve lavaboları 

,, Şemsipaşa Tütün Bakım evinde do
laplara kapı açılması. 

,, Bahariye Tütün İşleme evinde iki ade\ 
camlı kapılar. 

Yukarıda keşif bedcillerile yerleri yazılı inşaat ve tamirahn 1017/ 
936 tarihine raslayan Cuma günü saat 11 de ayn ayn pazarlığı 
yapılacakhr. İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminat paralariyle birlikte 
Kabataşta Levazım Şubesindeki Alım Sabın Komisyonuna müracar 
tlaan. "3824,, 

--

Bu sizin kendi "8bahatınızdır, zıra dişlerinizi 

ihmal erdiniz, bunlara iyı bakmadınız. halbuki 

bundan daha kolay bir fey yoktur, zira bu 

ihtiyacı temın edecek bir PERLOOENT en 

iyi diş macunu vardır. 

-·-~· .. ve ~~.7Juhf..,"/. "4 -u-...- .. t'-. ıW-
yuı .,.,-.._ - ~ t.- oGı..c.. öJ.L#c.u-.../l. ~ • ...;ı~. 

·-~--~~~~~- ------ --
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ıız Sayfa ... ..-SON POSTA 

8 inci Yerli Mallar Sergisinde bütün yollar 

• il 

--Paviyonuna çıkar-
4 günde on binlerce kişi Radyolin 
ve Gripin paviyonunri ziyaret etti! 

TAKSIM BAHÇESiNDE 
Yerli Mallar Sergisinde 

YEDiKULE GAZHANESINiN 
PAViYONUNU GEZiNiZ 

• 

----- ·~-........ 
Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye mütehaHııı 

Pazardan maada bergUn 3 - 6 
Divanyolu (10.t) No. Telefon: 2239~ 
Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 

• 

KREM BALSAMi 
Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk 
eden güzellik kremleridir. Sıhhi usullerle 

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

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

Kibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegiıte .sıhhi kremleridir. 
MECCANEN NÜMUNE: Gazetenin bu parçasını alh kunqluk 

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

İNGlLtz KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - lstanbaı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca mevcut liıtesi mucibince alınacak kırtasiye levazımı miinaJc:a. 

saya konulmuştur. Bu liıteyi almak ve münakasaya girme f8rllanm anlamak 
için 5/7 /936 tarihinden itibaren azami bir hafta zarfında yeni pnstahane 

arkasında kain Türkiye hanında birinci kattaki mezkur Bankanın Lmumıa 
dairesine müracaat edilmesi ilan olunur. «3772» 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ ve 

AGIZLIKLAR ÜZERiNDE 
Dr. APOSTELİN 
IMZASINA DiKKAT EDiNiZ 

Dikkat : Ağızlıklar kutu içinde ve 10 taşla beraber saWır. 
Taşradan isteyenlere posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 

Ankara - Taş Han tütüncn Ali 1'Umen İzmir - Balcılarda Necip Sadık 
Samsun - Saatçi Avni Peker Malatya - İbrahim Işık Lton ofkolata81 
Bursa - Saatçi Nureddin Neş'et Konya • Sarraf snatçl Necati. 

Uzunçarşı Aduna • Hacı Halil, Yağoami civarı 
Eskişehir- Şifa eczanesi Mersin • ( Konya pazarı ) llDsey1ıl 
Sıvas • Saatçi ŞOkrCl Hüsnü 
Kayseri - Saatçi Zeki Sa.atman. Aydın - Graınoroncu Jspartalı Mebmed· 

~ 

Tebdili havaya giden 
ve 

Elektrik aleti kullananların 
dikkatine: 

Yazı köyde geçirm.eğe giden müşterilerinin kolaylığı için 
SATİE, bedava olarak SA TIE'den sahn alınmış elekhi.k Aletlerinin 
voltajını 110 dan 220lvolta tebdil edeceğini bildirir. 

Müşteriler bu Aletleri Salıpazar, Necati Bey caddesinde &.
yetenin idare merkezine, veya diğer şubelerine getirsinler. Say
fiyeden dönüşte, Sosyete ayni şeraitle voltajı tekrar değiştirir. 

,-. T AKSiM BAHÇESiNDE 

Yerli Mallar Sergisinde 

ELEKTRiK ŞiRKETiNiN 
~-----· PAVIYONUNU GEZINiZ ·--

eder , tesirı frntictır. --......,---.--------· 

SPOUOJlil.Uı 
demek 

ADEMi iKTIDARIN 
devası demektir. Profesör Steinach 
ve Brown Sequard·ın mesaileri ııe

ticesile elde edilen bir keşirlir. 
• Her eczanede bulunur. 

······························································ Son Posta Matbaası 
Neıriyat Müdürü: Sellin Rqıp 

Sahipleri l A. Ekrem. s. Rqıp. H. Lütfi 

sahalda. 
-.:· çi kmaz.d.an 

.• ,.., . 
, .. i"1 


