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Sene 7 - No. - SALI - 18 AliUSTOS 1936 idare ifleri telefonu: 20203 Fiyab 5 Kurut 

Ordu, ':J) . ; İspanyada dahili harp tarihte misli görülmemiş bir -" -----------------------------------------------------------------------------' 
şekil aldı 

gene ordu, Asiler kırk sekiz saat içinde ve yalnız 
hep ordu! b• h• d 2 000 k• · · k d• d•J 

llak ·.;ı.ıhıa .ıınıgor "• ır şe ır e , IŞiyı urşuna iZ 1 er 
••tlalca ailalıla b•klenl- • • 
for, Ona karamanın Orduya Venlen emir: 
: hQlıa golıı 11ok I 

"Vücudunda yara, bere ~---- ... ., ____ _ 
olan herkesi öldürünüz!,, 

Cim Londos ile Dinarlı 
Mehmet mi, yoksa 

Kara Ali mi güreşecek? 
Bence modem medeniyetin tıl· 
llmı, modern bir orduyu blth 
Jeyazımile, maddi, manevi btlttba 
llıtiyaçlarile ayni Olke içinde 
Jaratabilmektedir. BOytık 1&Yq 

endllatrbl Utiyonız. 

Yazan: Mahmut Esat Bozkurt 
Madrid düşmek üzere, hükUmet Belediye festival komitesi iki pe~livam 

Valô.nsigaga nakle hazırlanıyor karşdaşhrmaya karar verdı 
HükUmet kuvvetleri de asilere kar11 aym korkunç 
ıiddetf ıösteriyorlar1 dün Madridde bir General ile 

bir Miralq daha kurıuna dizildi 

i 

Dün Cim Londosu telefonla Atinada aradık. Kardeşini 
bulduk. Sualimize aldığımız cevap şu oldu: "Siz 

pehlivanınızı seçtiniz mi ki Cim Londos'un ne 
vakit geleceğini soruyorsunuz? " 

Uzun dedikodula• 
ta yol açan pehlivan• 
lu 1eçmnl nihayet 
pazar sünU yapıldL 

O aünkU ıüreılere 
wöre Kara Ali, Müll· 
vime galip gelmit va• 
ll:İyettedir. Dinarlı da 
Mak90au yenmiıtir. 

Bu itibarla. ~im Lon• 
dosla karpla1&eak pel\ 
livan, bu iki ıüretçl 
eraaında yapılacak 

son kar11laşmada bel· 
li olacaktır. 

Y..a 'Cim Lead-.. 
la. ,.a Kara AIL 79 
Dinarlı Mehmet kar-

Ba a} ha k tılataeakbr. şta, en. başta ~ra .• ispanyanın Şimali prblslndekl Corunna şehri lsllerl sevin.ele karşılamış Kara Ali ile Di· Cim Londoı lle lk:lslnden birinin gQreşmesl kararlaşan 
Mehmetçığin elinde ;pırıl pırıl ya • ve alkışlamıthr narlı arasındaki gilre· Dinarlı Mehmet ve Kara Ali 

~n sü~gülerin ortasında sallana, sal· Londra, 17 (Husust) - lsP_Uyada Madrid iyi _bir vaziyette değildir. Şehir ıin yapılacağı gün yarın belli olaeakbr. I Maluoa Dinarhdan Re'ftllf lsti,or 
..ana gelıyorl. bir aydanberi devam eden dahili harp fazla dayanamıyacaktır. Bu güref. ya cuma, yahut ta pazar aünU Pazar günü mailOp olan MU.O" [)I. 

Bu, ona en yaraşan el, en uyan yer- yeni bir aaflıaya girmlt gibi ıCSrün .. Hüldimet Valenıiyaya nakil için 1- Takıim atadyomunda yapılacakbr. (Devamı 2 iDd aa,.fada) 
~.. mektedir. Muharebeler ıhndiye bdar cap eden tedbirleri almıf bulunuyor. 

Al bayrak r.. eti görülmeyen bir tiddet peyda etm\t Madridin her tarafla muhabere ede- Yaşara ro •lmai için gapılacalc 
leı Bütün bir tarihte rengini aldıii yer· ve iki taraf birbirini müthit bir aavletle memesi hük<ımet tarafından devlet G 1 F 

e do~ru ~lerliyo~I imha etmeğe batlamıftır. ?1e~ke.~~n tahli~eai için sebep olarak a atasaray • ener maçı 
Batı illerme dogru 1. Madrid fazla dayanamıyacals ilerı ıurulmektedır. 
Yanar dağların batından kopmut bir Hük&net Madridde sükunetin hü • Şehirde veıika usulü henüz tatbik • 

aıe". bir aıev parçası gibi bu bahtı ka- küm sürdüğünü haber vermekte i~. olunmamakla beraber bir çok ,eyler •• Galatasaray, muvafakat cevabı verdı, 
~ dünyayı ıtıklarile yıkamağa gidi • Fakat lıpanyadan Fransaya geçen bir zalmıttır. f • d b b kJ• 
torı. gazetecinin verdiği malumata göre (Denmı 3 inci •Jfada) enenn e ceva ını e ıyoruz. 

Al bayrak! ._ ~::=~1• değdiliçe ııökler• ao1 • Güpegündüz elleri Habeşistan_da Anadotud_'.'1d okuya~ •• ~ ;o bütün ~e~-. '?'.'1 
. Batını c:linmiyen bir hızla ıöklere b v ı rak soyulan Çete harbı maksat ugrwı~ maçlar. ~ertibini .iltiyorlar. Bel~~e reialenmınn 
~itt yüaeliyor ve Mehmetçijin na- ag ana • nuandikkatleruıı celhediyor ve cevap istiyoruz. 

-.ıa elinde durmadan ilerliyor!. fınncı yok l Devam edıgor <<SON POSTA», Olimpiyatlarda te-lalınmaaı fikrini ilk defa ortaya atmıf 
Bu ona en yaratan eldir. - ref direğine Türk bayrağını çektiren ve bunun için de kıymetli klüpleri-

"ıt Onu bütün bir tarih içiade, bGtün Bu heyecanlı haberin aslı Raslar ltalyanlarla ölünceye dünya tampiyonumuz Yapra bir f!Y (Denma 3 iincil •Jfada) 
illa erler meydanında o el tatımadı kadar mücadeleye 

> 1.. meğer bir alacak . · 1 Al bayrak r. kavgasından ibaretmiş yemın etmış er 
Bütün bir tarihi: Viyanalarile, ine- Londra, 17 (Huıuıi) - Ha1>efis • 

L.htılarile Mısırlarile, Macaristanla .. tandan avdet eden lıveç salibiahmeri 
~· Balk~nlarile, Sakaryalarile, Dum· reisi doktor ~ay~~~r be~~atta bu • 
b~ınarlarile Atatürk devriminin bin• lunarak f~ aozlerı eoy~emı~tır: 

tr ~aferile ardı sıra taşıyarak heybetle «Habe9ıstanda harbın nıhayet bul-
•eçiy0r 1. madığına inanıyorum. Ras Desta ile 

Bu geçeni.. diğer Habet TÜeaaıı ltalyaya karşı çe -
1"ürk Mareşalı Çakmak, ve oütün te harbini devam ettirmeğe yemin et· 

ttdu erkanı selamlıyor.. mişlerdir. Bunlar muharebeye devam 
ht Zaten onu bütün bir tarihle bera - edecek~er v~ yağmur mevsimlerinde 
k..r; asırlar ve dünyanın dört bir ucu İtalya ~le. ug~aş~cak!ard.~r.» . • 
~le selamlamamış mıydı) Necatımn çıftliklen musadere edildi 
L. O, selamlanacak ve sönmiyen tanlar Roma, 17 (Hususi) - Bugün İm· 
~•ndc selamlanacak ı parator Haile Selasieye ait husuıt çift-

* likler müsadere olunmuştur. İlk siyah 
bandolar çalıyor ı gömlekli kolonistler bu çiftliklerde 

~ ~ndolar bütün bir tarihi anlatarak, yerleştirileceklerdir. 

Dil kurultayı açılıyor 
Kurultaya girme kartlannın dağıblmasına başlandı. 

ilk toplanb pazartesi yapılacak 

t~? geçmişi naklederek çalıyorı. • . Maslahatgüzarımız 
4lı,. urlc piyadesi, yerleri yırtan sert a· . ;.ı;;,ca ·Nuri . .. .. Adisababadan hareket etti Kurultaya iştirak edecek olan Sovyet Alimleri şehrimizde 
~arla ilerliyor! Dünkü ( · ~) ga~et~sınde ~uy~k R 17 (Hususi) _ Adiaababa- lstanbul 17 (A.A.) - Türk Dilltos 1936 pazartesi günü saat 14 de 

\h ~nç, çal~ sübayların .. yalabık ~,lık~la ~r~~ ~:.ak ~~ıncı .;~; : daki o~~kiye Cumuriyeti maslahat • Kurumu Genel Sekreterliğinden: Dolmabahçe sarayının ön salonunda 
Çaanndan kıvılcımlar aerpıl,yor. nın, gupegunduz e rı 0 an i a (0..... 3 lld. ,W.) 1 _Üçüncü dil kurultayı 24 aiu .. açılacaktır. (Devama 3 tindi ..,.&ıda) 

(l>n- • - ..,,.. ) (Dwlıim ~ iDcf ~) .. 
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Rergun 
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Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

Resimli Makale 

SON POSTA 

a Liy~katın mükafatı a 
Sözün ısası 

Anzavur ispanyada 



- ----- . - .. -~--- -------- ___ .. ____ .._. ______ _ 

İspanyada dahili harp 
tarihte misli görülmemiş 

bir şekil · aldı 

SON POSTA 

Dükkanı 
Açmayınca 
lzmirde sabıkalının biri 
dükkan sahibini öldürdü 

lzmir, 17 (Telefonla) - Bugün Tepe· 
cikte bir cinayet olmuıtur. Tepecikte lhsa• 

Boğazlarda ki 
memnu mıntakalar 
Dün kat'i şekli alan proje 
Başvekalete gönderildi 

Sayfa 3 

Fransız - Belçika 
Boğazlardaki memnu mıntaka ve münasebetlerinde hasıl 

müstahkem mevkileri tayin ve tesbit 
etmek üzere Hariciye Vekaleti genel olan gevşeklik 
sekreteri Numan Rifatın riyasetinde s on ispanya hadiseleri bir defa 

(S.,tarafı 1 inci sayfada) gelen haberlere göre bugün General Fan· n~~ ~ükkanına giden aab~kalıl~r~an Selim 
~tokratlar kalelere hapsediliyor l he ile Miralay Kıntane Madridde kur~una l d~kk~nı zorla açtırmak ıstemııtır. ~hsan 

kurulan komi•yon dün öğleden evvel daha isbat etti ki dünya milJet· 
vilayette son toplantısını yapmıştır. leri arasındaki zümreleşmeler, eskisi 

Dünkü toplantıda komisyonun iki gibi siyasi menfaat birliğinden ziyade 
gün evvel hazırladığı proje etrafında iktısadi ve her şeyden evvel içtimai 
görüşülmüş ve tesbit edilen memnu fikir beraberliğinin bir mevıudu olmı· 
mıntakalarla müstahkem mevkiler ya başlamıştır. Uzun seneler Fransa 
harita üzerinde bir defa daha gözden ile sıkı bir askeri müttefiklik güden 
geçirildikten sonra projey~ kat'i şekli Belçikanın son durumu da, bizim, bu 
verilmiştir. görüşümüzü ispat ediyor, malum ol • 

A.- ·ı Se S b · • h"· d d" · ı · 1 d" dukkanı açmayınca kavga çıkmıı. netıcede sı er n e estıyen e ucuma e- ızı mıı er ır. . j .. .. .. .. 
~, tn ediyorlar. Asiler tarafında olan General Franlto bugün Sevil"den Bur- SelımS ı·hsanıkblıçaklayara.k oldurmuıtur. 

• ·ı · · · d b · e ım ya a anmıııtır. 'l>any hl ] ') ı k t 1 • 1 goı a tayyare ı e gıtmıı ve ısyan an en l- a zır ısı - pus.u op arıy e . .. _ 
UU f h · bo b d - b l ilk defa olarak General Mola ıle goruı-c rı m ar ıman etmege aş a • 
bıı•t Şeh h l l müştür, " ır. ir mü immat ile do u o -
~la beraber mermilerin hiç biri İsa- , 

t ctrnemiştir. 
li liükumet şehirde bulunan bine ya

tı aristokratı toplamış, ve kaleye tı~•
ltııttır. Maksadı, bu şekilde hombardı
~na mani olmaktır. 

Bir Fransız Kuabuı Da 
Bombardunan Edildi 

8adajozun sukutu ile asilerin şi -
~l ve cenup ordularının hirlesmesi -
ile tnani kalmamış gibi görün,üyorsa 
~ aradaki muvasaleyi, Merida şehri -
ilin Vaziyeti bozmaktadır. 

liükumet bu şehre taarruz ediyor 
~e bu suretle asiler arasında iltisakın 
Usulüne mani oluyor. 
Asilerin Malagaya hücumu son de

~ebatidir. Hükumet kuvvetleri ise 
· l'anadaya mütemadiyen hücum et -
~ekte olduğu gibi Saragossaya karşı 
~d. ayni hattı hareketi takib etmekte· 
ır. 

~ Diğer taraftan hükumet Balear ada-
rında Majorkayı da işgal etmiş bulu

lluyor. Asiler, Majorka adasında hüku
ri:tin adayı işgal etmesine müsaade et-
1 lerini, bundan sonra hükumet kuv-
~tlerini tuzağa düşürdüklerini, hun • 
~an (500) ünü öldürdüklerini ve 
ı-r. sini esir aldıklarını ictdia ediyor -

Tüyler ürpertici Lir facia 
Asilerin Badaı· ozu iş,..al etmeleri 

t~ ı D 
Uy er ürpertici bir faciaya sebep ol -
~uştur. İki günlük işgal neticesinde 
lıe lktan 2000 )dfinin idam edildiği ha-

r verilmektedir. Haklarında askeri 
trekata iştirak ettiklerine dair delil 
.. lunamıyan kimselerin sırtlarındaki 

trnlekler çıkarılmış, ve vücutların • 
.. • bilhassa kollarında yara, bere gö
~cnler, bu yara ve bereler silah kul -
~ dıklarına delil diye kabul edilerek 
llrtuna dizilmişlerdir. 

Hendaye, 17 (A.A.) - Dün aaat 
19 / 20 de üç motörlü bir İspanyol tayya
resi Fransız erazisi üzerinde uçuşlar yap
mış ve hudut üzerinde kain Biriatou Fran
sız köyüne üç bomba atmıştır. Bombaların 
biri, içeride üç kişinin iskambil oynamak
ta oldukları bir eve düımüş, ev tamamen 
yıkılmış, fakat büyük bir şans eseri ola· 
rak oyunculara bir şey olmamııtır. Bom· 
baların diğer ikisi tarlalara isabet etmiş· 

tir. Sanıldığına göre bu Bombardıman bir 
yanlışlık neticesinde yapılmıştır. Zira Bi
riatou köyü, tam hudut üzerinde ki.indir, 
bu tayyarenin hükumete mi yoksa asilere 
mi ait olduKU tesbit olunamamıştır. 

Londra 17 (Hususi) - İspanya i;ıle· 
rine ademi müdahale için vukubulan Fran· 
sız teklifine bugün Almanya tarafından 

cevap verildi. Cevap henüz neşrolunma· 

mııtır. ltalya Hariciye Nazıra Kont Ciano 
da bugün Fransanın Roma Sefiri ile uzun 
uzadıya konuştu. 

Cenubi Amerika hükumetleri ispanya-
da dövüıen iki taraf arasında sulhu temin 
edecek bir teşebbüs hazırlamaktadırlar. 

Urogvay hükumeti bu teşebbüse öna· 
yak olmuıı ve bütün Amerika devletlerini 
tavassuta davet etmi~tir . 

Fransız gazetelerinden bir kısmı Is· 
panya işlerine ademi müdahaleyi kafi gör• 
memeğe başlamışlardır. Bu gazetelere gÖ· 
re bitaraf müşahitler harbi kontrol etme· 
li ve hiç bir müdahalenin vukubulmadığı
nı gözönünde bulundurmalıdır. 

Fransız amele mümessillerinden iki ki
ti Madride gitmiş, buradan Barselonaya 
hareket etmişlerdir. 

Aksaragda Nadir•nin 
Evini soyanlardan biri 
Daha yakalandı 

Leh Erkam harbiye Reisi de 
Fransaya gidecek 

Varşova, 17 (A.A.) - Sanıldığına 
göre, Polonya ordusunun büyük şefi 
general Rydz - Smigly·in general Ga
melin 'in Polonyaya yaptığı ziyareti 
iade etmek üzere pek yakında sonba
har Fransız manevraları sırasında 
Fransaya gitmesi ihtimali vardır. 

Bu projenin bir sureti Başvekale • duğu üzere Belçika, Şimali Garbi Av· 
te, diğer bir sureti de erkanıharhiyeye rupanın Almanya ve Fransa ile hem
gönderilmiştir. hudut devletlerinden biridir. Tabiati 

Vekiller Heyeti projeyi kabul ve ahval, onu, şimdiye kadar Fransanın 
tasdik ederse bu hususta ayrıca bir müttefiki yapmıştır. Fakat Fransa ye
kanun çıkarılmasına lüzum hasıl ol - ni bir içtimai sisteme doğru yürümeye 
mıyacak ve kararname halinde tathi • başladığı gündenheri, Belçikanın 

Yaşara ev almak için kata geçilecektir. Fransa ile alakası gevşemiye başlamış-
yapılacak maç Karadeniz Boğazında Sütlüce ve tır. Bu münasebet gevşekliğinin belli 

Altınkum tarafları memnu mıntaka • ba~lı ı·caplarından biri de, Belçikanın ( Baıtarafı l inci sayfada) Y 

mizden F enerbahçe ile Galata.sar ayin lar arasına idhal edildiğinden proje Almanya ya olduğu gibi F ransaya kar
bir maç yapmalarını teklif etmişti. tasdik edildikten sonra buradaki gazi- şı da bir takım müdafaa tedbirlei al • 

Teklifimiz efkarıumumiyede ıyı no, pilaj, bahçe ve saire gibi yerlerin mak zaruretini duymakta bulunmas .. 
tesirler bıraktığı gibi spor mahafilin _ kaldırılması için alakadarlara tebliğat dır. 

yapılacaktır. y k d d · · k" h ı· · de de lazımgelen alaka ile karşılan • u arı a emıştım ı a va ın ıca • 
mıştır. Karilerimizden aldığımız bir D [ V. batı, Belçikayı, F ransanın tabii bir 
çok mektuplarda, sporcu gençlerimizi l A UrU/f agz müttefiki yapmıştır. Bunun neticesi 
teşvik için yaptığımız bu teklifin çok A [ şu olmuştur ki Belçikanın Almanya 
yerinde olduğu bildirilmektedir. Çl zgor ile olan hudutları mükemmelen tah • 

Galatasarayın, n~riyattmızı lazım· (B fı 1 . • f d ) kim edildiği halde Belçikanın cenup 
qtara ancı say a a k b" gelen ehemmiyetle karşılayan salahi - . komşusu olan Fransaya arşı ır 

yettar rükünleri de fikrimize tamami- 2 - Kurultaya gırme kartlarının tek istihkamı mevcut değildir. Hal-
le iştirak etmişlerdir. dağııtıimauına başlanm~ştır. Kurumda buki düne kadar hu hudutlarda 

F enerbahçe klübü idare heyeti aza- adresleri yazılı olanlara kartlar posta belki tahkimat yapmıya lü .. 
larından Zeki Rıza ise bir arkadaşımı- ile gönderilmiştir. Adresleri olmıyan • zum yoktu. Fakat Rusya ile Fransa 
za demiştir ki: lar kart1a~ı-~ı .. Dol~abahçe . sarayının arasında son yapılan ittifaktan sonra. 

- ld h t" t l d 1 saat kulesı onundekı medhalın yanmda huna bir rok Belçikalılarca jliddetli are eye ı op anma an evve M·ıı· S l D" k .. ı ·· -·· d . · • ~ T 

b k ·1 ld h t" ı ı aray ar ıre tor ugu aıresın • b"ır lu""zum go""sterı"lmektedir. Zira ve una arar verı emez. are eye ı ey- d l ki d 
l ·td l k E 1.1 k d ·· ·· en a aca ar ır. f Al ·1 b" ·· h re u e top anaca tır. y u e a ar onu- K d'l . .

1 
k .. d . araza manya ı e ır gun mu a • 

müzde çok bir zaman yoktur. en ı erme ~o~ta ı e art gon erı • beye tutuşan Rusyaya, Fransanın el-
Fener bahçe klübümüzün de, Gala- len~elrinki~imlerı lıste liste gazetelere deki ittifaknameden dolayı yardım 

"b" kl"f" · · ı_ verı ece tır. yapması lazım gelse, bu yardımı yapa-tasaray gı ı te ı ımızı seve seve 1ta • K I M"JJ• Sa I D" k .. ı·· -·· 
b 1 d -· . h-'-k k b"l" art ar ı ı ray ar ıre tor ugu bı"lmek ı"rı"n Fransanın ilk aııması icap u e ecegını mu çı.& a ı ıyoruz • d . . d l k I l . . I ır T 

Jtl.. aıresın en a ınaca o an arın ısım c- eyleyen yabancı hudut, Belçikanın sı-
Bu hususta muhtelif vilayetlerimiz- riyle müracaat aaatleri de ayrıca ilan nırları olmak gerektir. Bu sınırların 

den gelen mektuplar teklifimizin sa- olunacaktır. bugünkü vaziyetinde ise, burasını aş· 
de lstanhulda değil bütün meml;ket- ;1 - Ellerinde beyaz ve pembe mak, Fransız orduları için basit bir as• 
te çok yerinde bul~nduğunu göster • renkli davetli kartlariyle yeşil renkli ü- keri tenezzühten ibarettir. Demek o ~ 
mektedir. ye kartlraı ve mavi renkli ve fotograf- luyor ki Fransada yapılan yeni iktisadi 

Bu arada, Konya Gedikli Erbaş o- lı basın kartları olanlar cio~ru~~n doğ- ve içtimai tecrübeden ve bilhassa F arn• 
kulu öğretmenlerinden Mahmudun ruya kurultayın toplanacagı on salo- sanın Sovyet Rusya ile olan ittifak .. ~l Su çeşit suçlular yirmişer kişilik ka

t halinde katledilmişlerdir. 
) Asiler hergün tayyarelerle fspan • 
'l'a 500 asker sevketmektedirler. 

kabule çok şayan bir teklifi vardır. na alın~caklardır. . . namesinden ötürü, Belçikanın cenup 
ay Mahmut Ülkümen diyor ki: Ellerınde kırmızı ve sarı renklı dm- hudutlarını emniyet altına almak iste· 

evvel Jstanbulda Nadire isminde bir kadı· y f b l "ıc· kartları olanlar muayede salo · k b 1 
- aşara alınacak müka atın a - ey ı • mesi, haklı bir istektir ve ıtıraz a u 

İzmir, l 7 (Tele fonla) - Bir kaç 

'li Cuadarrama cephesinde tayyare fa
~ l'cti olmuş, hükumetin vaziyeti sağ
~lanrnıştır. 

'1adridde Dün Bir General ile Bir 
Miralay Kurıuna Dizildiler 

~dra 17 (Hususi) - Madridden 

nın evine, kendilerine elektrikçi süsü ve
rerek, giren üç soyguncudan biri, İsmail 

Hakkı bugün lzmirde yakalanmııtır. İsma• 
il soygunculuğun İstanbulda yakalanan 
Necatinin teşvikiyle yapıldığını itiraf et· 

miııtir. 

·~ .. '8-o,~ 

Y ih nln, ha•sasiyetin, belag" atın ve hakiki şiirin 't at meyva racı D 

~, ~llPda Ahmet Emin Yalman yaş mey· yere düşmüı bir mihrap gibi döşeğe uzan· 
~ ihracatının memleketimize getireceği dığını görüyorduk» diyor ve dönerken ka· 
~~alardan bahsediyor. Ve memleketi· fasında tabiatin yarattığı yeşil bir kucağa 
• "Clıı ·· k · h J k d.. gömülen o belig~ sükiıtun titrediğini ıöylü· ._ ınustesna mev i inı atır atara , un-
,~aııaddi tarzının değişmiş olduğunu yor: 
.ı q>'c k b b k 1 •• k - iste o vakit, yine ihtiyarsız <cutandım ıı~. tc u iıe an a arın muştere yar- • 
"~~~c bir an evvel başlanmış olmasını ağlıyarak, ağladım utanarak 1 » diye yazı· 
t_ır ediyor. sını bitiriyor. 
~rveciliği bir milli müdafaa tedbiri Olimpiyatlardan sonra 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi olimpi· olarak kullanmalıyız 
~Çil{ Ö yatlardan sonra aldığımız dersler ve dere· 

)~~ek S Z'd~ Şakir Hazım Ergökme~, ı celer üzerinde uzun uzun tahliller yaparak 
>~~lerjrn~selesıne .. t~mas . etmekte ve .. y'.· ı Yaşarın birinciliği ile milletin duyduğu bii· 
~~~'en ;;ızden bu:~k hır kısmını çuru- yük sevinci, fuıbolcularımızın muvaffaki· 
t~'fıttıa• urtarmak ıçın .bunları konserve ı yetsizliği ile yaya kalışımızın &"'>eplerini 
tıı..... a rnecburuz dedıkten sonra şu eh-, l 1 k tte spor harek•tlerı"nı"n 

·•11)' ti' an atıyor \ e mem e e • 
t He ı fikirleri iliive etmektedir : çoğalma"'ı, mekteplerde sporun birinci pla-

lİb1 erkes bilir ki muharebede cephane k I · · d ,.ı ı ı·n ı.u ı"şc e'1 mmı' 
}ıy • . • •. na ·onu maııı ıçın e c u " • 

el cek mcsclesı de mıllı mudafnanın } etle müdahale edeceğini söylüyor ve di-
t · 1 te .. kil eder. Cephanesiz adam sün- k" c d · . yor ı: 

~~ 0 vu ür ama aç adam ayakta dura· _ Memleketin hemen hemen bütün 

gençliğin sporun her çeşidilc ala'•.adar t't-
.., Şair Akifin kar§ısında mek ve bu sayede maddeten daha kuvvet-
d ;\ı rhı:ı~ T~~· Sair Mehml"~ Akifi ~- ı ]~, ınan n i cıl' ~nh.a k~rakterli .. nesiller yetiş

L nın bır ko•t~ınde na ı l zı) aret e ttı• tırmr.k gayeınızdır. Sporu koylere kadar 
' 1

111 <ltıyor. Biıtün duygularile üstadın ' götürmek için ordunun da mükemmel bir 
111

"' t::cçen arkcada~ımız uzekanın, irfa. l mektep olduğunu unutmayız tabii» 

sit külfetine lstanbuldan baska vila • nuna girecekler ve kurultay konuşma- etmez bir realitenin ifadesidir. Amma. 
yetlerimizin lakayt kalması doğru de- larını oradan radyo ile dinleyecekler • bu hal, asırlardanberi devam eden bir 

ğildir • dir. .. . . ... dostluğun nihayeti olacaktır; Bu da 
Yaşarın kazandığı büyük şerefe Bundan once de hır kaç kere ılan ayrı bir hakikattır. -Selim Ragıp 

naçiz bir mukabelede bulunmak bütün edildiği gibi dinleyiclerin kurultay sa-

memleketin borcudur. lonuna alı~maları, salonda boş yer ka.1- Romanyanm ilk tahtelbahiri 
Ben İstanhulda bir maç yapılmasını masına haglıdır. . . 

çok muvafık gördüm. Fakat o müsa • 4-. - Beyaz: peı:n~e, yeşıl ve ~~vı 
hakanın yapılacağı gün, Türkiyenin renklı kart sahıplen on salondan gırm
bütün vilayetleri maçlar lertip etse fe- ce önce kitap ve zarf dağıtın~ odas~na 
na mı olur~ uğramalıdırlar. Orada kartlarıyle hır • 

Bunların hasılatı toplanırsa, kıy • likte sunulan numaralı kağıda muka
metli pehlivanımıza bir ev ~ğil, bir bil kendilerin. kurultay .için ~ağıtılan 
aprtıman bile alabiliriz ı kağıtlar ve kıtaplar verılecektır. 

Jtl.. Bunlar arasında bulunan kurultay 
Bu çok samimi ve yerinde arzunun kılavuzu ile tezlere ait örneklerin ve 

tahakkuk ettirilmesine biz de yürek- söz isteme ve takrir kağ:tlarının kurul
ten taraftarız. Ve bütün vilayetlerimi- tayın sonuna kadar elde tutulması rica 
zin belediye reislerine açıkça soruyo • olunur. 
ıuz: f> - Önceden müracaat ettiği hal-

(( Eğer bu müsabakaları tertip etmek]de listelerde isimleri çıkmıy.anlar olur
külfctinden kaçınmıyacaklarsa, bize sa telefonla genel sekreterlıkten sor -
mf'ktupla bildirsinlerhı maları, yahut ilan edilecek saatlerde 

lki ahbap çavuşlar 

Roma,, 17 (Hususi) - Romanya 
hükumeti tarafından İtalya tezgahları
na ısmarlanan ve inşaatı ikmal olunan 
Romanyaya gönderilen ilk tahtelbahir 

kral Karolun hazır olduğu mera.simde 
manevralar yapmıştır· 

••••:;;1aat4111••-······· ................ 

Milli Saraylar Direktörlüğünde bulun
durulacak kurum işyarına baş vurma· 
ları rica olunur . 

6 - Kurultaya pekaz zaman kal
mış ve bütün tertipler alınmış bulun -

duğundan artık ne kurultaya gelmek 
ve ne de tez vermek için müracaat 
edilmemesi rica olunur. 



' .,,. 

"40 gün 
40gece • 
Devam ediyor 
Karikatür sergisi cumaya . .. .. 
açıhyor, cumart~sı ~u 

de itfaiye resmı geçıti 
yapılacak 

Arap saçı gibi 
kanşık bir dava 

Mübqir Refidin rüşvet 
davasına bugiiıı devam 

edilecek 

T eblisat clairaiacle ariibatirlik yapua 
Retit luıllmada eahıte celpname 'tamim 

1011 POS'r:A 

1 
Zehirli gaz 
Hücumu 
Ve /stanbııl 
Komisyon yarından sonra 
vilayette ehemmiyetli bir 

toplanb yapacak 
ett:iii için müddeiamumilijin J'aptJiı tab· Zehirli Gazlardan Korunma Komi.fo· 
kikat denm etmektedir. lddia eclildiiin• nu 79mdaa eoma v~ iUad ID&hi· 

TakeimU E.mllk Şirketi ma•-cla a· ıöre vak'a tudur: Bakırköyün Şamhlar yette bir toplanb ;yapacakbr. 
cJmıt olu ..._ eerPi bal)J. tarafından köyü muhtan Halil köyünden aldığı Önüm6zdeki cuma &finü de Vilayette 
bi:rük lııir raPtle kaqalanmaktada. ( 1200) lira arazi tabidinin 600 liruını umaml Wr komiayon toplanacak, yanndan 

S.q:i lnimüzddü cuma IÜDÜ akta· zimmetine geçirmiı ve köylOyG kandırarak 80Dra ppalacak içtimada ıöriıfülen itler 
IDIDA kadar açık bulundurulacak ve ~un· bot hir arazi için: umaral komieyonda tekrar müzakere edi-
daa eonra &7Dİ yerde maruf Türk ka~ka· «Ben bu arsanın tapulUlla ahp Iİze lecektir. 
&ün.tlerinia eeerleıini ıöıteren bir aersı •· vereyim b c1i7erek hile ile SOO lira mu- Geçen q Bqojlu cilaetincle ..-ıan 
~br. raf paraa tıoplaımt ve yemiftir. Bu yüzden mukeleme deaemeleri yapılllllf ve ma-

1 lstanbul Belediyesi hinlan 

Fatih yangm yerinde lakenderpata 91,34 
melaalluinin Della ocle•an lok&· 
imda 128 inci ...... 375 llDtim 
yllzlli arsa 
Karagümriik y ...... ,eriade Ka
hireiatik Alipap mahallainde 

25,97 

35 inci adada J6u1z ana 
Abana, J881• 1..u.cle Mi..... 44,10 
Kemaleddin mahalleainia ıc.,. 
cacW.i ....... il tinci adada 
Jlzalz ana 

a 

1,tiO 

11.51 

Yukarda 8elllti ahuı ••bir metronınm muhammen kıymeti~ 
teminatlan Jazılı olan araalar •blmak &zere ayn aJn açık artbr 
konulmUflm'. Şartnameleri Levazmı Mtldnrl&ğtlnde gGrOllr. f..te 
olanlar hizafannda pterilen muvakkat teminat makbuz veya mJ!İ' 
tabile herabw 28 Ajustm 938 Cama gilntl uat 14 de Daimi Eacf: 
mende huhmmalıdlr. (B.) (343) 

ICilo Cumartea s(hıG Tabiın atadmda ya- kendisi auıilakeme akma •hnmıpıır. vaffaldyetle Deticelenmifti. Şeluimizde 
pPcak olan itfaiye rwnigeçidinde hUll' Kör umma mahtar Halili malakeaı8"• ikinci bir mnaml deneme pprhp yapılma- 1369120 
hlanmak &zere Vryane ~tfaiye ~8d6ril veren: Şeker Ahmet. Recep. Nkal Ala- ması biiJ6k komi.,onma ~·mcla ka· 1240870 

Glrpa oclmm 
Mete odonu ....... seleeek ve f.a..I komiteli ta• met, Kama. Wniade dört kiPdir· rarlqtınlacak ve cleaeme p.ii de tayin e· - 2608'90 

..ımdan llllilafb edilecektir. T eblisat dairai mubakme sünü icia dilecektir. 
hl.u,,. metuiminjn mük~ ~ davacalara celpname söndermiftir. Ukiıa Her medeni tclıirde olduiu sibi muh-

• igin hfai.r- Midirlii&ace her tiir~ ~- ba ite memur mübqir Rqit muhtar Ha• temel zdürli pz hücumlanndan halkı ko
da.& eha•11 ve huuWar ikmal eclilmıt- filden riifvet alc:hiı için celpnameleri da· rumak makaech1e burada da umumi sıla· 
lir. vacılua 18t6rmemif Ye davacılann imza • ..Ular ..ac.cla getiri)me9i için yapılan tet· 

Şehir bandow 19 Aiu•t09 
• çerpm~~ lannı taklit ederek de celpnameleri sön- kiki.de ,.tmmizin mllhtelif yerlerindeki 

ıüü Taksim bahçesinde 2 incı konaeJ'lnı derilmiı teklinde ıöatennittir. Muhakeme baza ..._ıderin 'bu ite elverifli olcluiu 
verecek ve taanunıı dünya musiJdtinasla- sünü de auçlu muhtar ve köy ihtiyar hey• teebit eclilmiftjr. 

rmm eeerleri cahnacaktır. eti ıeldiii halde da'ftlellu mahkemede Bu hUM18taki tetkiklere devem ohm-
.. • Pellival hazır bulunamamıılar, bu yüzden zorla makla beraber limcliJ• kadar ,.pılaa in-

29 Aiuıtoste baf)ıyacek olen Balkan F _. getirilmelerine karar veribnittir. Bunun celemeler ve t.bit edilen mabzenJer bii
emdine iftirlk için Armn"den hareket et- üzerine mübafir itin meydana çık.ani*•· yük konüs;yona uzedilecek. Cama sinü 
mit olan h.,.'et çeqamba sünii C&mlımi- iını hiaetmif. im akpm -1'.ot bir halde bu mevzu üzeıinde de ıörüpneler Japıl
Jet vapurile ... rimize gelecektir. Bu la~- telefona açarak Bakırköy jandarma ku· mıı olacakbr. 
et 6 ıenc amatör ile bir idareciden mürek· mandanbimı bulmuı ve kumandana Şam- -------
keptir. Sa ıençler Doiu vili:yetlerimiziıı lalar köyü mUlıtan Halili dava eden Şe- Atatürk kllprlSD 
mWI oywalanm ıösterec:dderclir. kerci Alımet. Bakkal Ahmet, Recep ve Atatürk köprüsünün vaz'ı eaaa res-

.. lloiaiçi ~ .. Kazımın 27 temmuzda mahkemeleri old~- mi 29 ağustos cumartesi günü yapıla-
29 Ajwıtos pertembe gunu yapılacak iunu ve o sün mahkemede bulunmaları ı· k Ba k ·ı t t f ·· .. .. d b .. . . .. .. ··ı .. . . . ca , şve ı ume nonunun e u· 

ilk yuzme yanp 1Ç1D yuzucu er, o pn saat ~ tebligat yapılmamu nca etmiftir. 1 .. b • d V }' M h'dd' 
1 O da Bebekte Galatasaray Denizcilik Şu- Bunun üzerine jandarma davac.lera Üun~~d .. ub. meöraslım e a ık u bı ın 
L ---'-d '--- LI rd Or d r· stun ag ır s y ev verece ve unu uaın e topUUU1e&m> a ır. a an mo or· tebligat yapmııtır. 27 temmuz ııfinl dava· •• L• L•• .. "be kazık! 
le Kal'fl)'akaya pçilecek ve saat 17 de cılar aclliTe:ve ıelmitler- de kmdilerine muteas:ıp s:oprünun tecru. an 
K~Gksu kBtkin&n nhtumndan denize si· llil laig bir dava bu....._ ve ı...a. çakılacaktır: • ~u ~~suataki hazırlıklar 
dlecek ve Beltekte karaya •lacekm. 6zerine tebligat dairMİne müracaat ~ tamamen bıtirilmıttır. 
Yanta bdm. erkek. ~ürk n ecnebi ~~r- lerd.ir. Teblipt daire& derhal takibata ai- fatih k k HalAk N"hal 
- ittirlk edebilecektir. Bu )'Ulfln birin- ritmit ve bu suretle Retit yakalanmıpu. ayma amı • 1 
eiline letaMwal belecliJm tarafmdaa iÜ- Retit euçuııu itiraf elımittir. Bu davaya ba Fatih kaymakamı HalUkun Çanka • 
.a, biı bpa. ikinci ile üçüncüye birer •· sün üçüncü cezada devam edilecektir. ya bymakamhğına tayin edilmesi do-
at, 1 O unca:ra kadar da birer madalye ve· • • layısiyle ,ehrimizdeki bütün kayma • 
rilecektir. Bu pnf& siımek iateyenlerin Sofyadakı beynalmllel talebe kamlar dün akfam saat 8 de Büyükde-
Dördüncü Vakıf hanındaki Su Sporları kongnsi il TBrk talebe lirligi redeki Lünaparkta, terefine bir veda 
AJaalaima müracaatlan lizundır. da lan __ ._ 1 be · f · · 1 d" Bu ay Sofya top ac:aır. oıan y- zıya etı verlDlf er ır • 

BelediJe merkez •• .. 1.eı. ve mleaeat llıtl1aa lçba 
miktarı... Judı ..... ve ılıs- oduna kapalı DJfla ebiltmeye 
.......... Şa1-me±i llleJml• bedava olarak Levumı M.Od1Q 
-·-- .............. Ebiltme 19 Ajuto. 936 Çarpmha ,anı 
13 de Daimi F.nclmende yapdacakbr. Keail•iı ı&rıen ochmun 
..... as untim bailmemif girsen odmaun kilOIUDa 80 lllDtİm, k . 
mete odununun kDoana 95 aantiıa bedel tahmin olmamuftuı. uu.
&ler 1730 lirahk muvakkat teminat makbuz veya teklif mektub 
laavi kapah wflanm aaat 14 de kadar Daimi Eadlmeae v~ 
dirler. (B.) (179) 

* * Senelik ....... kiram 50 lira Ktıçtlkpazarda Hoca HayredM 
.. Jıallainin Ayazrmkapı 10kağmda kAgir 67 No. h dlkkb t~ 
tarihinden itibaren 9!7 ve 938 • 839 seneleri Mayıs IODUDa ka 
kiraya verilmek &zere açık arttırmaya konalmuftur. Şartn•lll4mı'1 
Levazım Mldtlrllibde glrll&r. l.tekli olanlar 375 kul'Ufluk muvak 
teminat makbm veya mektubile beraber 28 AğmtOI 936 Cama ,ool; 
mt 14 de lWml F.adimmcle bulunmalıdır. (B.) (470) 

,,. . 
Eyllp Tok .. k dede -.ı.u..mc1e, Beylemeyf, Çengelltlf ve N 

kqtepe de futmadan yllalan 84 tane aervi ağacı aahlmtk &zere 
aarhp lr....... Şartnameai Levazım Miidlrl(ll_bde priil&r 
aenilerin hepGıae 308 lira fiat tahmin olunmUfbu'. istekli olanlar 
liralık mavakkat teminat makbuz yeya mektubile beraber 19 - .... " - 
toa 936 Çaqamba pi uat 14de Daimi EndimeDde 1-lunmahcbr. 

(B.) (181) 

Bomontidaki otobDs kazası nelmilel Talebe Birliii kongresine KICISlftl ihanet eden bir kadın 1 1n· hı·sarlar u Mu··du··rıu·•guv ··nden •• çağırılan Milli Türk Talebe Birliği bu • • • • • 

~~~ b~~~~~~~~~~ ~·~~~~~··~~ ~-----------·--~----~ 
Evvelki g(in Bomonti iataeyonun • riyaaetine bildirmi9tir. . Alemdarda. otur~n Fatma n~ınd~ t - JdaıwnbŞn Cibalidelri Fabribsmda 7eniclen 

da otobüs kazasında ağır surette ya • • • • • bır kadın evlı oldugu halde evıne Alı 23147.97 lira ketif bedelli İDpat ve tadillt bpah 
ralanan makinist Emrullahın nhht va· Yenı fizık 18 .kımy~ ınstitusU isminde bir .. erk~k almış ve. kocası ta- ıiltmeye lmnulmattar. 
zjyeti düzelmektedir. Şoför Süreyya bması . rafından curmumeşhut halinde yaka-

2 
_ Ebillme, 19/ Aiullıoe/938 Çarpmba tünü aaat 11 de Kaba 

dünkü ieticvabmda önüne çıbn bir lstanbul Onivenite bahçeamde ya - lanmıştır • Ali d- • • ak hlk' li ta 1..nazım ve Mibayaat Şube.indeki Abm S.bDı KomiıJ 
hususi otomobil yüzünden kazanın pılmaaı tebmır eden fizik ve kimya Fatma ve ~ ı~t. . ım • da -•--La.- . 
__ L -1.J:x.:-· .. le · ·· fer b·..::..:: bin........... in-•ına eylUlde ği tarafından tevkıf edılmı9lerdır. fap.-ua-. 
YlaUA .~.uaı soy mış, eeyruae enı "u.u ~ --r-- uvaldrat • 1736.09 r c1Jr 
idaresi de kaza mahallinde ketif yap- ba,lanacaktır. Belediye mimarlığınca 3 - M . • ~t ~a .: • 

m. proje ve Jcetiflerin ihzarına ı..ıanmı.- Er taşhyan iffaiye neferi 4 - lıteklilerm ibaleclen en u üç sun eneı lnbı .... 1ar ı....-t ş 
IDJf br. Dün gece saat 22,30 da Fatih itfai- ıine ,..._ ft ba ıibi itleri 1DUYaffaki7etle pptıldanna 

IUddaiumumdikten davet . . 11· tasd.kde ye grupundan Rizeli Tevfik oğlu ...... ftll&ik pterenıls ı 15 kurut m~abilinde mfinakaaa e 
l.tanbul Miiddeiumumiliiinden: 8alecl1J8 bOIÇ8SI. 1 1 n Mehmet Kaaımpaşada otumn Arap Sa- 1mu ittiJebilirler. 
l.tanbul ve Antalya Adlı lhtiau mah- beklemyor miyenin evini taşlarken zabıta tarafın· 5 _ Teklife ald kapalı zarflan en seç ihale slnü ... ı tam 10 

kemeleri Batkltipliklerinden açıkta kalen Belediyenin 936 bütçesi henüz taa- dan yakalanmlf, hakkında takibata kadar ach aeçea Komieyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
ve hurada bulund~lan ·~plan F~ dikten çıkmadığı için bazı ifler geri başlanmıttır . rilmit olmalıdır. (lZ4) 
Halil Rifat. Yimnıye HuIG.i ve Kemal m kalmaktadır. Bununla beraber dün ah- ..;.-----------., 
acele mem~etimize ıelmeleri. nan bir habere göre, bütçe alt taadike M" b t • 

yedek sübay okuluna arzedilmiftir. Ay IODUDa belediyeye o e çı 
aönderilmeai beldenmektedir. E 1 

sevkiyat yapıhyor Bütçe geldikten aonra belediyede czaneıer 
Albrllı 11111 • ılm münhal bulunan levazı mmüdürlüjü- Ba pcelD nöl.etçi ecAMler ....-.ı .. : Bı:'•atnt 

316 M 331 c1o1...ı. ima w....tl ne kimin tayin edileceii anlatılacak • t...WJ ciaetiıulelsil-: 
ve._ .. .,.,........._ 1/9/936 ta• tır. Tekaütlük müddeti dolmut olan Abarayda: (5anm). Alemdarda: 
riWncle ,.-. ..., olmhma snkecli- belediye reiı muavini Nurinin yerine (Abdülkadir). Bakırk.öy6nde: (iste • 
leıcıelılwtlir. l•• .. lrarlllı ,..U ve,.. de ay bafında tayin yapılacaktır. paa). Beyazatta: (Cemil). Eminönün· 
INma ve'- elaliyetumeli erahn ma• de: (Benauon). Fenerde: (Vitali). 
....W ~ 27/8/936 tari· Bina V8 arazi V&rgileriRİD Karqümrükte: (M. Fuat). Küçükpa· 
-. bdar ...... ...,_ a.Wt et- tahsillb zarda: (Yorıi). Samatyada: (Erofi • 
tiı ı' ıW ve tapada olaalarm ....__ loa). Şehremininde: (Nlzun). Şehza· 
......, ..-ı ...... .... eleıine mi- Bina ve arazi vergilerinin belediye- debapnda: (Halil). 

* .. 
26.000 Kilo Toz paket kola• 
16.000 • ,, makine kolul 

Yakanda cm. •• milmn yum malzeme prtDaaeli maci 
811X/1tm tarihine ruthya Sah ,anı saat 15 de paurhlda 
almacakbr. latekliıerin prtnameleri ,armek tızere herr&n Ye pır 
içiıa de taJin olumm ,an ve uatte % 7 ,5 glvenme paralariyle bi 
Kabatqta lıahiarlar Levazım ye M6bayaat pbeai Mlkllrlllifb!aı 
Alım KOllli.qomma miracaatlan. (4"°' 

--....----.-------------------' ______ ..,. __ __ 
lstanbul Vıkdlar DirıktörlUğU blnları 

.......... ye devrinden sonra işler çoğalmıf ve ~oila ciMtindelriler: t.------------• mevcut kadronun ihtiyacl kar9ıla· Calateda: (Hüaeyin Hüsnü). Hasköy- Tahmin edilen 
yamadığı anJatılmıfbr. Bunun üzeri- de: (Barbut). Ka11mpqada: (Vasıf). CİDIİ Mikdan bedel 

te!ab i!!e HAU< OPE~ETı BQ)'tlkdere ne belediye dün Maliyeden acele ola • Merkez nahiyede: (Della Suda). Şiı- Ubôratuvar aıit 7s k8lem UM~ ura iiS k. 
aile baboestnde rak 35 memur daha iatemiftir. lide: (Nargileciyan). Taksimde: (U • ve eczau. 14711i 1 

Halk Opereti 
Bu akşam 21,45 de 

TELLi TURNA 
BOynk opret 

a perde 

Yani iskan direktörU 
lakin Direktörlüjüne vekalet eden 

Nazmi, bu vazifeye asaleten tayin edil
mit ve keyfiyet dün Yiliyete bildiril· 
miftir. 

monciyan). 
Oskiiclar, Kadıköy ve Aclaludalôler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanq). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri· 
fat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar Çar· 
ııbo;yunda: (Ömer Kenan). 

:__ ____________________ ., 

25K. P 
1
5t1 

... t . 
.-: .... ff Guraba Hatahaneai llhoratuYarma liimma olan yukarda "..-

mikdan yazılı allt ve ecza açık ebiltmeye konmaftar. lııaıeai yuk 
yazılı g&n ve saatte komİlyonda yapılacaktır. Şartnamul ~ı 
Levazam kaleminde prtllebilir. ( 
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MEMLEKET 
Antepte maarif vaziyeti 

'fO• 

Antep lisesinde 600 talebe 
vilayet dahilinde 80 

okumaktadır. 

ilkmektep var 

ılzmit köylerinden 
Tav-f:ancıl 

Bütün )' 

- · Cazian'tep {Huıuıt) - :4ntepte maa• ı lonu ~pılmıtbr. ~id~~ salon ~e sahne 
tff bayatı çok eaki ve canlıdır. Ea1d devir- olmadısından temaillennı Halkevı salo • 'e yedi sınıflı idadt, ticaret idadisine ve nunda veren li9eh1er ço'k eevinmişlCTdir. 
~nra da ıultaniye inkılep ebnİf. bu ta· Llaenin bahçesi. apor yerleri vo yardun ce· 
tihte Amerikalılar tarafından açılmıı olan miyeti vardır. 

Bu köyde kurulan 
kooperatif gayesine 
varmış addedilebiliı. 

Tavşancıl (Hususi) - İzmit ve hava -
üsinin güzel bir mesiresi olan Tavşancıl ye· 
vil bir sırtın üzerine kurulmu~ ve lzmit kör
f ez:ine hakim bir köydür. Vilayet bu güzel 
kasabanın nahiye merkezi olması iç.in bir 
proje hazırlamaktadır. Yakında nahiye 
teıltilatının burada faaliyete geçeceği u • 
mulmalctadır. 

Burada en fazla ve en ıiyi yetiıcn mah
r.u1 kiraz, vipıe, ve üzümdür. Köy halla 
münhasıran meyvacıllk ve bağcılıkla ge .. 

çiıımcktdclir. Yıllık mahsulün iyi olduğu 
seneler '5.000 küfe kiraz. -4000 lküfe viı
ne ve 30,QOO küfe de üzüm elde edil • 
mektedir. 

Bundan 6 sene eyyeJ 3.3 Lmedann 600 
Üra ısennaycsi ile -riicuda cdirilcn zirai 
kooperatifin :250 bi.edan; 29,SSO llira 
sennaycsi ve aynca da 3690 lira da ihti -
yat ıakçcsi :mevc.uttUT. Bu kooperatif ken
disinden lbddcnilen mabat ve gayelcrl 

koUej de faaliyette bulunmuıtur. Bu mek· Antepte ilk okulların sayıaı da her yıl 
leplerden çok kıymetli ve yurda büyük artmaktadır. Mevcut sekiz ilk okul iheyacı 
hl2rnetleri dokunmuı yüksek t&hsiyetler ye- kar11lıyabiliyor. Mekteplerimizin noksan • 
'Gtnu§tir. Antep ıair ve ediplerile anılır. Jarı tamamlanmıftır. Kadrolar tam ve teı· 
b H ıı. kl L t&mamile tahakkuk ctmiıtir. tınların ml.lctarı cidden fazladır. kilit iyidir. a ~ımızın 90cu annı o~ut -

Antepte sultani ve kollejin kapanma • mak hususunda gösterdikleri arzu her tür· T avpnc:dm bir derdi ,~dan sonra yalnız bir orta mektep kal- lü takdirin fevkindedir. 
~ııh. Fakat 932 de bir lise açıldı. Kaza merkezlerinde de maarif hareket• Tav~ncılda halk ibiiyük bir :su :sıkın • 

Dört seneye yakın zamandanberi faa - )eri ilerlemiıtir. Kiliste dolgun mevcutlu tısı !İçindedir. Buraya 8U 2,5 kilometre me• 
Jirett.eı bulunan Antep lisetıi, en mühim bir orta mclctcple kafi miktar ilk mektep safede hayvanlarla getin1mektedir .. Kasaba 
bir ihtiyaca kartılık verdi. Bu sayede yal- vardır. Nizipte üç, Islihüre ve Pazarcıkta dahilinde içilecek eu yo'kt~r. Hançte.n su 
llı:t Antehin değil bütün mülhakat ve kom· da tam teıkilitlı birer ilk okul vardır. Köy ıgetin1mesi :için yıllardaabcri y.ap'!:ı~ tc§eb· 
lll kasaba ve hattl vilayetlerin gençleri ca· mektepleri her sene çoğalmaktadır. Bil - büslcr de bir netice vcrmemckt n. 

"11 kalmaktan kurtuldu. Jki yüz küıür ta· haua hudut köylerimizde plana uy,gun Tav§ancıl balkının top,adığı 1 küstir 
~he ~l~ açılan ve orta kısmı da ihtiva eden ve muntazam köy okullan yükselmekte • bin üra sarfilc vücuda gelirilen ilk mektep 

ernızın bugünkü mevcudu altı yüze var· 1dir. Bütün vilayette 80 mektep ve 1 75 tam devreli olmasına yağmen 5 mua11lim 
buıtır. Yüz yatılı talebesi vardır. Yatı üc- muallim vardır. Bu sene 59 millet mele • tarafından idare ec1ilmckteair. Talebesi 
tetj 120 liradır. Rağbet günden güne art• tehi aç.ıbıuı ve bunlara 1900 yurttaı de • 250 den fazla olan bu mektebin muallim 
lnaktadır. vam etmiftir. adedinin arttırı1ması için teşebbüslere gi -

İstanbul Kabataı lisesi riyaziye mualli· Antep Türk maarif cemiyeti de çalı .. riıilmiıı ve keyfiyet alakadar ma\amlan F ealci gazeteci Haydar Niyazi Dikeçoi· ııyor. Varidatı mülga Cemiyeti İslamiye • yazılmıştır. 
unun müdüriyete tayinile büsbütün kıy • den müntekil emliktir. Bursa maarif fj. -------

hletlenen Antep lisesi maalesef iyi bir bi • ıeainde on kız v• Antep •rlcek liıseande de 
ba.dan mahrumdur. iyi bir iae binasına ih- iki erkek talebe okutuyor. Muallimler bir
liyaç vardır. Mevcut binalar eski ve dağı- liği fesholunmuıtur. Öiretmenler her lıaf. 
lı'lttır. Haydar Niyazinin çalıımalarile bu ta bir okulda toplanarak mesleki baıbi· 
\tae büyükçe bir paviyon ve konferans sa- haller yapmaktadır. 

Merzifonda yeni emniyet ı Karamanda buğday ve 
teşkilatı arpa fiatları 

h Merzifon (Hususi) - Merzifon J Karaman (Hususi) - Buğday 
88

• 

ir Yilayet merkezi kadar kalabalıklaş- tışı hızlanmıştır. Fiatlar Konya borsa· 
bı~ştır. Bu itibarla inzibat işleri ehem- sından bir kuruş fazladır. Bunun sebebi 

~~Yet k~sbetmiş~~r. Bu? un için .. burada Karaman bulgurcularının fazla bulgur 
\u ~omı~er ve .uç polıs~e~ murekkep sarfetmeleridir. Köylü buna çok sevin· 

~u.k hır emnıyet teşkilatı meydana me'ktedir. Bulgurluk buğdaylar beş 
~etırıl · t · d'l k · k t mış, ayın e ı en omıser ve po- uru~an aşağı muamele görmemiştir. 
• aler Yazifelerine başlamışlardır. Yine Ekstra beyazlar 4,5 ile 5 kuruş arasın
~tı~arma komutanlığı çarşı inzibatını da satılmaktadır. 
tnın ve gelen gidenleri tesbit için çar- Arpa 2,5 kuruştur. 

tının en işlek yerinde bir karakol tesis 
~ttniştir. 

Emelle yeni binalar 
ij~tnet (Hususi) - Emet Gazi Kemal 
tQ· okuluna parasız yatılı kısım ilave 
h ılnıiş ve 100 fakir köylü çocuğu ka-

ll} olunmuştur. 
~Kazada bu sene mahsulat bol ve u
~ ıdur. inşaat işleri de ilerlemektedir. 

Diyarıbekirde ayar düdüğü 
Diyarıbekir (Hususi) - Belediye 

öğle vakitlerini bildirmek üzere bir ca· 
navar düdüğü getirtmiştir. Düdük ya
kında Dağkapısındaki burçlardan bi
rin in üzerine konacaktır. Düdük ça
lışmıya başladığı vakit sesi 5 kilomet
re öteden duyulacaktır. 

Gaziantep le 
Şehitler abidesi 

Gaziantep tehitleri anıdı 

Sayfa 

Memlekette Halk 
Evleri Faaliyeti 

Ba 711 Urfa Halkninct. diploma alanlar · 
Urfa (Howai) - Bu yıl Urfa Halkevi okuyup yazma bilmiyenler için \.lr kun 

aç.mıJ. bu kura halle tarafından büyilk bir ıallka ile kuplanmıtttr. KOltUr Direk.Us ... 
Jiliünün da yardımının inzimamı ile bu kura faydalı neticeler vermif. yeniden bir 
çok vatandq okuyup yazma öireomif ve diploma ahn111ardır. 

Halkevi komiteleıi vali Ahhn ıVuetinde bir ıtopla.nb yapmıtlardır- Bu toplanb 
da Halkevi tuhelerinia iki aylık çah,malan etrafında t5rüt0lnı6tı. ~ komltıe 
Teislerinden izahat •hnlftır, 

Gaziantepte musiki kunu 
Gaziantep (Hususi) - Halkevi musiki kolu büyük bir faallyet içiadcdir. Şube 

piyano ve keman kursları açmış, her açılışında büyük raibet "ören k\ll'slardan bir 
çok yurdda§ mc.Zun olmu§tur. 

Müsamere ve toplantılann müiik ihtiyacını ,JUbeye mcnsu,p gençler temin et .. 

mektedir. Yu\anoa kolik 'keman çalan gençlu görülmektedir. 

18gaşında 
Bir çocuk 
Babasını öldürdü 
Katil bıçağı ile iki gün 

dağda dolaşbktan 

sonra yakalandı 

Nevşehirliler 
lise istiyorlar 
Nevşehir (Hususi) - Nev~ehlr orta 

mektebi 'her yıl bir çok mezun vermclt
teclir. Bu mezunlardan anca'k 15-20 ıi 
diğer vilayetlerdeki liselere leyli ola • 
rak devam etmekte ve mütebaki ta
lebe '<ıe fehirde lise yokluğu yüzünden 
tahsilden mahrum kalmaktadırlar. 

Söğüt (Hususi} - Kasabamız köyle- Maarif Vekaleti burada bir lise vü-
rinden Dömezde bir kaç 1ıün evvel bir ci- ıoudc getirirse bu talebeler de lise tah
nayet olmuş. 1 8 yaj]arında ıbir delikanlı. siline devam etmek imkinını bulacak
babasını kurduğu tuzağa düşürerek öldür- lal'dır. 
mü,tür. 

Cinayete sebep geçimsiilik'tiT. IJ<öyden 
lbrahim, oğlu Hasımı evden llcovmuş, de
likanlı da ili ay Fada burada ge:ıdilttcn 
'Sonra nihayet giilioe eve -gelerCk ıanne -
<Sinden para .elm11- <gİtmiŞtir. Hasanın eve 
girdiğini duyan lbndrlm kansını bir bay1i 
hırpa1amıı, bundan muğber otan Hasan da 
ba'basın1 -öldürmeğe karar vermiŞlir. 

Bir kaç gün evvel lbrahim köyden har· 
manlara ıgiderken bir fundalık içinden hr
lıyan oğlunun hücumuna uğramış. iHaaan 
elindeki bıçakla babasını insafsızca öldür
dükten eonra kaç.mı:ıtır. Katil oğul elindeki 
bıçağı ile iki gün <dağlarda gezmiş. nihayet 
jandarma tarafından yakalanmıştır. 

Feci bir kan 

Söğüt (Hususi) - Söğüdün Ortaca 
köyünde de bir kaza olmuıtur. 

Hidiseler~ .-...... 
8r$1S1nd 

Teşekkür 
işbu sütunda 'bendeniz, 
Tarih: Sekiz, 
Ağustos 936 .. 
Tam yeni altı. 
Satırlık bir varak. 
istida yazarak; 
Oerdimizi makamı belediyeye, 
Derdimize bir çare 'bulsun c:liye, 
İblağ etmiııtlm .. 

* Demiştim~ 

Biz 'tren'köy ve civan. 
Sdkakları, 

eniden 50 bina yapılmıştır. · 

Gölcük kaymakamı · 
~ lzrnit (Hususi) - Gölcük kaYJna· 
~ tnlığına Menemen kaymakamı Re
L tayin edilmiş, gelmiş ve vazifesir.e 
::ı.lanııştır. 

Kaştaki eski eserler 
Kaş (Hususi) - Burada mevcut 

eski caerlerin harap olmaması ve iyi 
muhafaza edilmesi için bir bekçi tayin 
edilmiştir. Kaş eski e!er bakımından 
memleketimizin en zengin köşelerin
den biridir. 

Gaziantep (Hususi) - Autep mii
dafaasında şehit düşen altı bin yurdda
şın hatıralarını teyit için dikilmiş olan 
muhteşem anıtm geceleri projektör· 
lerle tenviri kararlaştırılmıştır. 

Abidenin etrafında en iÜzel pın·k 
meydana gelmektedir. Yansenin planı
na uyularak yapılan park Alleberı dere
sine kadar anfitiatr halinde inecek ve 
bu semti süsliyecektir. 

1 O :yaşlarında İsmail oğlu Meh ... 
met ile 18 yaşlarında Kısalann Ali dağda 
koyun otlatırlarken Mehmet arı kovanın· 

dan bal toplamak üzere bir ağaca çıkmıı, 
Ali de tabancasını temizlemeğe başlamıt
tır. Bu anada silah alet almıı ve ~ıkan kur
tun Mehmedin kafatasını parçalaıtııı, za
vallı cansız olarak yere düımüştür. 

'Sakin~eri heı:>imızk evlerimizde var .. 
Elmalı bendinden evlerimize kaclar. 
Oöşenmiı borular .. 
Amma su yok .. 
Yok, yok, yok, yok 1 .. 
Su\ar kesik, 
Eksik, 
Bu yüzden huzurumuz. 
Bunll bir çare bulunuz! .. 

~ - Hasan Beyciğim! On do· ... Gözüne 
•enedenberi.. bir adam.. 

uyku 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

ıırmeyen 

\. 
"--._' 

-

tetkikat yapımlar clqe.. lira1a .. lmlt 1 
. . . Öldükten sonra, üzerinde l . . . Batanı, timdiden 90 bin Huan Bey - S. •imdi bu

ma duyd'*tan IOftra rtli......_ 
UTn ıinair---- .a,.._ dU. 
tünl 

* Ben bunu yazdıktan iki gün sonra. 
!fora .................•.•. 
Sufar geldi 'birden, 
~almadı buna se\.Jnmİyen .• 
Aha, 
Kesilmedi bir daha .. 
O ttundenberi: 

* Binaen aiaznlik, 
Kezalik, 

Bu i~tn böylece bitiminclen ötürü; 
Bir sürü, 
Konu komşu ile beraber; 
Makhmı 'beledlyeye teşekktr eder: 
Sebep olandan Allah le • 

t!!·· Teş~lt.tlr .-ederiz ... 



6 Sayfa 

Tarihten sayfalar: 

Türkiyede 100 yıl evvel 
bir casusluk vak' ası -

Mısırlı İbrahim paşa Nizip muharebesinde iki casusunun 
kıymetli yardımları sayesinde kazanmıştı 

ikinci Mahmudun otuz bir yıl sürmüş 
olan uzun saltanatı, dahili ve harici bir 
çok gailelerle geçmişti. Ve bu gürültülü 
saltanatın son yılları da, Mısır Valisi Ka
valalı Mehmet Ali paşanın Osmanlı dev· 
letini temelinden sarsan isyanına şahit ol· 
muştu. 

İkinci Mahmut Y cniçeri ocağını lağ
vetmiş, onun yerine konulan yeni asker 
teşkilatı henüz lfı.zım gelen şekilde haz.ır· 

lanamnmıştı ki, Mısır Valisi Mehmet Ali 
paşa devlete karşı isyan etmişti. 

Mehmet Ali paşanın oğlu lbrahim pa
tanın kumandası altında bulunan ve mü· 

Yazan · Reşat Ekrem Kocu 

Tarihi 
nasıl 

Aju5toı 18 

ibidelerimize 
bakıyoruz? ... 

* * * Mimar Sinan yapısı olan Tahtakaledeki Rüstempaşa 
camii , çini tezyinah bakımından baha biçilmez 
abidelerimizden biridir. Bu güzel abideyi saran bara
kaları, kulübe gibi dükkanları etraftan kaldırmalıyız 

kemmel surette talim ve terbiye görmüş, Rüstempqa camiinin romantik bir merdiv enle çıkılan ve taı bir taraça teklinde ol,,. 
ordunun büyük devletlerin orduları gibi baremine bu iğrenç barakalar birer kene &ibi yaplfmıJlır I 
yetiştirilmiş olan Mısır ordusu Suriyeyi Mimar Sinan yapısı olan Tahtakaledeki bu 'bayağı, iğrenç nakışları bir an eV1/e 
zaptctmiş, Toros dağlarını geçerek Ana· Rüstcmpaşa camii ,lstanbulu süsliyen en gü- kazımak ve yerine düz, beyaz bir sıva ç~' 
dolulya girmişti. zel abidelerimizden biridir. Evveli. Türk mi· mek lfı.zımdır. . 

1 
kinci Mahmudun Jbrahim paAa ordu· fi b' 'd" S · · d k' Gene ayni zevksizlik ve gerilik devrırı " marisinin ne ·s ır esen ır. onra, ıçın e ı d 

ıuna karşı çıkarılacak askeri yoktu. lnsan ve dışındaki çini tezyinatı ile paha biçil • de, bu güzel abidenin dış görünüşüne 0 

kalabalığından maada hiç bir kıymeti ol· d tecavüz edilmi .. tir. Bir takım barakalar, Jcıl' mez bir çini hazinesi ir. " 
mıyan, hatta toplarının bile üçte ikisi bo- Mimar Sinan bu eserini, büyük ıu ke • lübe gibi dükkanlar, birer kene gibi bu n'; 
ıuk bulunan O manlı ordusu «Nizip» mev- il · · rin binanın duvarlarına yapışmı:ıtır. Orıll 

merlerini ve su yollarını yaptığı Y1 ar ıçın• b f 
künde büyük bir bozguna ugyramıR, Serdar ·· ıı·v· · k d" ) H · 1 k 1 

" de inşa etmişti. T ahtakale, bugün olduğu guze ıgını emme te ır er. em ış e 
Hafız paşa, cesur bir asker olmasına rağ- l b l · caddenin yaya kaldırımını kaplıyan, heııı 

aibi on altıncı asırda da stan u un en ış· , 
men perişan olan askerlerini toplayama- Vücutları, o havali ahalisini andırmıyor· dönerek: y de bir şaheser abideyi telvis eden bu a~. 

lek bir piyasa yeri jdi. Hanların, magaza ve 1 
mıı, firar etmeğe mecbur olmuştu. du, beyaz ve nazik bir ciltleri vardı. Yüz· - Paşa hazretleri, sizler gibi iş bilir ze- d ··k ğılık yapıların bir an evvel yıktırılması a,. 

mahzenlerin ve çarşıların ortasın a yu • 
Mısır ordusu bu muzafferiyeti ancak lerindcyse asabi bir hal vardı, asabiyet ve vatı bo"yle nazik i•lere memur ederler de l kalı müesseselere milli bir borçtur. 

" selen bu mabet iki kat üzerine yapı mıştı: 
dört aaat süren kısa bir muharebe netice· endişe ile kızarmıRtı. Tayyar Zade Ata, maiyetlerinize böyle birer çocuk katarlar, .. 'd' Mabede adını veren sarı Rüstem Pafı 

" Alt katı mağaza, ve mahzen, üstu camı ır. dı1 
winde kazanmı~ Osmanlı ordusu harp bunların casus oldugyuna dair kat'i bir ka· bunlar da devleti aliyenin bunca mühim d l h Kanuni Süleymanın sadrazamlarından ' 

Mabedin bir taş taraça şeklin e o an ate· 
meydanında 15,000 den fazla tüfek ile naat getirdi. Onları muhafızlarla beraber mev1-!lerinde bulunmus biz.im gıibi emek· I I k 1 Aslen Hırvattı. • 

ıY • mine romantik taş merdiven er e çı ı ır, 
bütün cephanesini, toplarını, ve 12,000 bırakarak Serdarın çadırına girdi. Serdar tar adamlara akıl öğretmeğe çalışırlar, Son cemaat yerini ıütunlara istinat etmiı Bir devşirme oğlanı olarak saraya git' 
nefer de esir bırakarak dağılmıştı. Her iki Hafız paşa Tayyar Zadeye oturmak Üzere ne garip iştir! dedi ve ıustu. be~ kubbeli bir TUvak örter. ~abedin bu miş, güzelliği ve ahlakının doğruluğu il.• 
taraf dörder bine yakın da telefaL ver· bir çadır yastığı göstererek iltifat etti, Tay- Bu sözler Tayyar Zade Ata için ağır k d k 

1 
h d 1 •öhret kaLanmıştı: Kanuni Süleymanın gii' ruva altın a a an cep e uvan. on a • ,.. ,, 

ınişti. ynr Mehmet paııa da yanında idi. Vezira· bir muamele idi: f" 1 'k , ·ı · ·ı k züne girdi. Hatta padişah sarı Rüsteme l;a 
1 1 tıncı asrın en ne ıs znı çını erı ı e ap • ıı 
ıte Mısırlı brahim paşa, büyük Av- ne bir vakar ile: - Efendim, dedi, bendeniz fena bir lanmıştır. Tahtakalq civarını mahveden gı 0 kadar itimat ve muhabbet bağla~ıt 

1 
rupa devletlerini telaşa düşüren, ve dört - Ne var ne yok} dedi. ıey söylemedim, bunların casus olduk lan bir büyük yangında camiin dış ıütunları ki sevgili kızı Mihrimahı ona vermek 15 

•aat içinde Osmanlı imparatorluğunu or· Ata, karakola iki çıplak adamın iltica hal ve sözlerinden ve her şeylerinden an· çatlamış ve bu çini kaplamalardan bir kıs· tedi. Rüstemi çekemiyenler bir iftira attı' 
dusuz bırakarak kendisine İstanbul yolunu ettiğini ve onları getirdiğini söyleyince: !aşılıyor. Sözleri doğru çıksa da bir gece mı harap olmuştu. Bilahare, bozulan yer· lar. Padişaha bu adamın cüzam illetine ııı' 
açan Nizip muharebesini, ordusunun as- - Aferin beyim evladım, bu himmeti· tevkif olunsalar ne çıkar, kulunuzun ne ler, karma karışık ve gayet çirkin, zevk- tulmuş olduğunu söylediler. Fakat Süle~ 
kerlik kıymetile beraber bilhassa Türk or- nizden pek memnun oldum! kadar sadık olduğumu bilirsiniz, üç dört siz bir şekilde guya tamir edilmiJtir. man bu sözlere kanaat etmedi. Rüsterııj 
dusunun perişan vaziyeti hak.landa çok iyi Diyerek çadırda ayakta duran Birecik yıl evvel bütün bu havaliyi gezip ogren· hakikaten hasta olup olmadığını anlaıfl 

Camün irindeki çinilere gelince, bir tek .. dl malumat alan casusunun yardımı ile ka- mütesellimi Antepli Battal beye dönerek, dim, ona istinaden mÜtalea beyan ettim, ... iıtedi. Hekimler, eğer bir adamın üstU11 

kelime ile, e,,siz bir hazinedir. On altıncı llll'' unmııtır. o adamların içeriye getirilmesini emretti. Takdir beklerken küçük düşürülüp tahkir bit bulunursa o adamda cüzam illeti o _, 
Y . l 1 'L asırdaNberi güzelliğinden ve tazeliğinden r» iız yı evve İne ait cu ca.suıluk vak- Tayyar Zade Ati., kendisi gibi Hafız edildiğime müteessif oldum amma bu e· dığını söylediler. Süleyman derhal ss 

'- d kk b hiç bir ıey kaybetmemiş olan bu çinilere h 911' uı, ÇO~ f8yanı i at İr küçük hikaye paşanın da bu adamların casus olabilecek· lemi de mukadderata hamlederim 1 · hekimlerinden Mehmet Halifeyi bu U .ı. 
bakmak ile doyum olamaz. Mavi zanbak· d t ı• mevzuu. olabilir. !erinden 9üphelendiğini sanmıştı. iki meç- Sonra ayağa kalktı ve selam bile ver• ıun tahkikine memur etti. Mehmet n• 1 

!t 

S 
1 }arına ve minelerine ve kızıl karanfillerine lı" erdar Hafız paşa, derme çatma ordu- hul adam içeriye girdi. Hafız paıa niçin miyerek dı~arı çıktı ve çadırına gitti. Ve bir gün nasılsa Rüsternin iç gömleğinde , 

·ı B" k 1 aözlerimiz daldığı zaman cennet bahçe • • •u ı e ıreci ka eai civarından Murad ır· geldiklerini, kendisini niye aörmek iste· _bu vak'anın birinci aahneıi bu suretle bitti. • bit gördü Hemen padişaha müjde .., ... 
· lerine bakıyormu~uz aanırız. · ~· maiını acçmiıı ve öbür yakada ordugi.- diklerini ıordu. Bunlardan biri: Aradan zaman geçti. Kavalalı Meh· rildi. Rüstem, Kanuninin kızı Mihrimah 

1 
hını kurmuştu. Tayyar Zade Ati da, kıy· - Efendim, dedi. Biz buraya iki aaat met Ali paşanın isyanı bir Avrupa mese• Koca Sinan Rüstempaşa camünde bir evlendi, damat oldu. Biraz sonra sadtjbd 
metli kumandanlardan ve kendiainin bir uzaklıkta Mezar kariyyesi ahalisindeniz. lesi olmuştu. Bu mesele ile bilhassa çok mimar okluğu kadar usta bir dekoratör ol· zam oldu. Zamanın zarif bir gairi de 
baba dostu olan Tayyar Mehmet paşanın Un öğütmek üzere değirmene gitmiştik. alakadar olan İngiltere Osmanlı devleti· dub'Unu da göstermektedir. O enfes çini " vak'a hakkında ııu beyti söyledi: --"' 
ko1unda ordu il~ beraber bulunuyordu. Unumuzu hayvana yüklemek üzereyken ,ne yardım etti. İbrahim paşa mağlup ol· leri, renklerin imtizacına aşina narin bir Olıcak bir ki§inin bahtı kavi, talihi 1'" I 

Bir gün Kaymakam Kavaklı Mehmet Mısır ordusunun atlıları tarafından sarıl· 
1
du. Ve bir muharebede ümera ve zabitle• zevk ile yerleştirmiııtir. Fakat ne kadar a- Kehlesi dahi mahallinde anun ife ya"'1, 

J3ey Tayyar Zade Atanın çadınna gele- dık. Zabitleri bize aOsmanlı askeri Murad rile beraber Mısır askerlerinden bir kısmı cınacak haldir ki, koca mimarın bu çiçek San Rüstem Paşa 1560 ta öldü. Şelı ~ 
rek, diğer bir takım arkadaşlarile beraber suyunu beri tarafa geçti mi? ı> diye sordu, Osmanlı ordusu tarafına geçtiler. Bunlar bahçeleri arasında boş bnaktığı yerler, zade camii avlusundaki türbesine göf1'111

, 

kcndj çadırına akşam yemeğine davet et· «geçtiler.)> dedik; «geçenler ne kadar asker 
1

latanbula getirildi. O zaman Serasker bu- sonradan, bir zevk düşkünlüğü devrinde dü. Serveti ile ,öhret kazanmıştı. Metrı' it 
miıti. O akıam Tayyar Zade Ata, Nedim olduğunu işittiniz mi?» diye sordular; )unan Mustafa Nuri paşa bunlarıJalay ve kötü ve iğrenç nakışlarla doldurulmuştur. katı arasında gayet nefis, kıymetli eıt} 
Efendi, Emin Bey ve Zarif Efendi adında- «evet, geçenler elli bin, geride olup ta ge· taburlara taksim etmek Üzere bütün ilme· Bir takım rum nakka.şlara yaptırılmış olan ve nadir kıymetli kitaplar çıkmıştı. ~ 
ki arkadaılarile Kaymakam Kavaklı Meh· çecekler yüz elli bin asker olduğunu bi-

1

ra ve zabitanını Seraskerlik divanhanesi· , 
t B . d d 1 1 k L d . L d d''- h 

1 
H k Se k . 1 d b' . b" 1 ·ı·k b'" k ·ı·k k . 1 tti' me eyın ça ırın a top anmlf ar, yeme zim &Öy e işıtti&» e ııt; unun üzerine ,ne toplamıştı. epııi aya ta, ras eıın ki çıplak köylü er en ırı ve ır ay evve mecı ı ve ore çı ı etme suretıy e i' 

yiyorlardı. Tam bu sırada İçeriye karakol hayvanımızı aldılar, bizi de soydular! tefti§ini beklemek üzere dizilmişlerdi. Tay- .de Seraskerin divanhanesinde gördüğü latyada Osmanlı askerlerile temas etl11tdl 

nöbetçilerinden bir çavu~ girdi. Kavaklı Tayyar Zade Ata, Serdar Hafız paşa· yar Zade Ata da o sırada ııaskeri ~uraıı- Mııır zabitiydi. başlamışlar. Kendisi izzet, arkadaşı dtı 
Mehmet Beye: nın bu sudan sözlerle kanaat etmiyerek on· da çalışıyordu; ve o gün bir İş için Seras• Gözlerini ona dikti. Adam Tayyar Za- Ahmet adını takınmış ve az zaman içİıt ~ı 

- Karakol merkezine çıplak iki adam ları sıkı bir ıorguya çekeceğini sanıyordu. keri görmeğe gelmişti. Mısır zabitlerinin de Atanın kırpırdamıyan gözleri altında aan'atlerindeki meharetleri ve göz)erJlC ~ 
geldi, Serdar paşayı görmek iıtiyorlar, ne Fak at Hafız paşa çıplaklara hitaben: · önünden geçerken birisi nazarı dikkatini 

0

terlemeğe ve renkten renge girmeğe baı· böreklerinin ucuzlukları ( 1) ile şö~ıf 
emriniz o1ur) dedi. - Evladım, ben sizlerin zayiatınızı zi· 

1

celbetti. Bu adam, Nizip ordugahı- ladı. Ve nihayet daha fazla tahammül e- ve rağbet kazanmışlar. Bu suretle ı.•b1 ~ 
Meseleye vak'adan ıüphelenen Tayyar yadcsile yakın vakitte onlardan alırım. na iltica eden çıplak köylülerden birine demiyerek Tayyar Zade Atanın yanına nın bir çoklarile tanışmışlar, bir u•fc;r 

Zade Ati müdahale etti ve bu adamları Siz hemen şimdilik köyünüze giderek ifi· fevkalade benziyordu. Tayyar Zade dur· geldi. Kendisinin hakikaten Nizip ordu· ıadediller: «Canım bizim izzet ağanı~. t• 
bizzat Hahz paşaya götürmek iıtedi. niz ve padişaha hayır dua ile me§gul o]u- .'du, onun yü:ııüne dikkatle baktı. Zabitin gihındaki çıplak köylülerden biri olduğu- lemeıi veyahut Ahmet ağanın böreği tı<• 

Kaymakam Mehmet Bey Tayyar Zade nuz 1 ,yüzünde derhal bir telaı alameti, bir de· ,nu ve o zaman Mısır ordusu hesabına ca· güzeldir!» diye onlarla ahbap ohntıf dil' 
Atanın samimi bir dostu idi. Arzusunu Dedi ve aklınca bu iki maaum köylüyü ğişiklik belirdi. Atanın hafızası canlanı• ıuıluk ettiğini, fakat artık Mısır ordusun- Bu ahbaplıklar sayesinde Osmanlı of •

1
j 

reddedemedi. Kim oldukları meçhul çıp- taltif ettiğini aanarak kendilerine cebin· vermiıti. içine bu adamın hakkında tah· da.n kat'iyyen aynldı.iını, bir gün evvel de ıuna ait topladıkları malumatı ,:~,. 
lak adamları kendiıine teılim etti. Bu iki den bir kaç altın vermek ıuretiyle de ih- kikat yapmak arzusu uyandı. Fakat evve· :Derviş ağanın kızıyla evlendiğini ıöyliye- ulaklar vasıtasiyle muntazaman el' 
çıplak adam Kaymakamın çadırı önüne sanda bulundu. Sonra onları getiren ça· li divanhane çok kalabalıktı, sonra kendi ,rek Tayyar Zade Atanın merhametine ıı· him paşaya bildirmişler. Nihayet sofi d' 
geldikleri zaman, çadırda yanan bir .kaç vuşa: · ,mevkii, memuriyeti ve zaman buna müsa· ğındı. ıusluk vazifelerini de Nizip ordugih1~,-
fenerin aydınlı.iı.ndan. yü~lerini • ve vücut- ! - Çavu,, haydi bu evlatları karakol- it değildi. Bu esrarengiz meselenin halJini Nizip ordugahında soyulmuı bir çıp· Mısırlılar tarafından soyulmuş iki ç;d' 
larını saklar gıbı garıp hır vazıyet almıı· dan dıtarı çıkar, emin ve salim olarak ileriye bırakarak yürüdü. ,lak köylü kıyafetinde casusluk eden bu a· köylü rolünde yapmışlar. Tayyar ıJi' 
lardı. Tayyar Zade ile Nedim Efendi: köylerine gönderilmesini binbaşıya ıöylel Bu tesadüften bir ay geçmişti. Tayyar ,dam, itiraflarını da, garip bir tesadüf ola- Ata Serdar Hafız paşanın yanında k;~iıı' 

- Ağa biraderler beriye gelini dedi. ,Zade Ata o vakitler Üsküdarda Mirahor rak, bir hamam soğukluğunda ve gene lerinin casus olduğundan şüphelen ,,. 
Dedikleri zaman mütereddidane bir a- Tayyar Zade Ati, Serdar Hafız paşa• ?lahallesinde oturuyordu. Evinin karşısın· çıplak bir kıyafette yaptı: açıkça söyleyince, korkunç bir all )'~I~~ 

dım attılar. Tayyar Zade Atanın içine der· nın bu saflığına artık tahammül edeme· da Derviş ağa namında bir komşusu var• Kendisi Mısır ordusu kaymakamların· mıılar ve hayatlarını Hafız paşanın ,s .,iP 
ha1 bir şüphe girmi§ti: Bu iki çıplak adam miıti: ,dı. Bu adam kızını Osmanlı ordusuna geç- dan Hurşit bey idi. Osmanlı ordusu Ma- sayesinde kurtarır kurtarmaz. o sect 
belki de Mısırlı 1brahim papnın casusu - Efendim. dedi. Vukuat dedikleri miş olan Mısır zabitlerinden birine nikah- latyada iken ve Hafız paşa da Halepte sabahı ordugahtan kaçmışlar. . ~tJI' 
idiler) 1 gibiyse mağdur olmalarına mukabil llıtuf .Jamış ve komşusu Tayyar Zade Atayı da bulunan lbrahim paşanın üzerine hareket Tayyar Zade Ata, Hurşid Beyın ıir'f 

Muhafızlarile beraber yanına alarak ve ihsanda bulundunuz, ancak irade e- düğüne davet etmişti. Fakat Ata, bu kom· etmek üzere bulunurken, İbrahim paşa ta· disine sığınması ve bütün macerası~~ 1 1 ıı1' 
Serdar Hafız pa~anın çadırına doğru Her· derseniz bunları bu gece Birecik müteselli- şusunu bir bahane ile savuııturarak düğüne rafından Türk ordusu hakkında malumat etmesinden sonra, ona verdiği sözU trl1t' 
ledi. Serdarın çadmna yakın bir yerde mi Battal Bey bendenizin yanında misafir gitmemişti. Ve ertesi cuma günü, o semt· almak üzere Şimdi Mtsırda kalmış olan muş, onu eski bir casus gibi ele ".e ol'~ 
bir meş'ale yanmaktaydı. Tam onun ay- edilse de yarın lcim oldukları iyice soruş· teki Hacı Ahmet paıa hamamına gitmişti. bir binbaşı arkadaşile beraber casuslukla miş, bu sırrı saklamış ve ancak eııerı j~ıif' 
dınlığına girdikleri zaman durdu ve ikisi- turulsa münasip olur gibi sanıyorum 1 ,Hamamın soğukluğuna girerek dinlenmek Malatyaya gönderilmi~ti. Kt;ndisi gözle- «Enderun tarihi» ne kaydetmekle ,ı 
ni de uzun uzadıya süzdü. yüzlerine ve vÜ· Hafız pafa, Tayyar Zade Atanın bu ve terlemek üzere oturmu~tu. Birdenbire me, arkada§J da börek pİ§İrmekte meha- etmiştir. Acaba vaktiyle saflıkla ith•~ 1ıİ' 
cutlarına, en ufak 11oktalanna .kadar hafı· müdahalesine birdenbire hiddetl~mişti. ,karşısındaki çıplak bir vücut nazarı diklı:a- Jet sahibi idiler. Bir müddet tnaı olmıya- tiği Hafız paşa gibi kendisi de ikirıeı 
zaaına rıalı: .... t.m,.ı. ii:ıew• .dildı:atle baktı. Yanında bulunan Tayyar Mehmet p aoaya ,tini celbetti. Bu adam, Nizip ordugahında- rak sakallarını uzatmıılar, ıonra, aö:de- ıaflık mı göstermiştir. Allah bilir. 
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• 
ispanya ihtilili niçin çıktı, nasıl bitecek? " .......... __,, ________ __..__,.~-...._.--~--~ .......... ~~.---~----.... ----------..........__ ...... ....,..... __ 

iSPANYADA iHTiLAL CIKACAGINI Harbı hükômet mi, 
AYLARCA EVVEL BİLiYORDUM 1,, a .. siler mi kazanacak? 
Dahili harbın sebeplerini Jspangol Asiler kazanırsa ne olur, 
Cumhurigeiini kurandan dinleyiniz/ hükômet kuVvetleri 

Yazan: Alcala Zamora kazanırsa ne olur ? 
Pari Suar gazetesi. sabık İspanya r---ı 

Cumhur Reisi Alcala Zamora· 
nın Pariste bulunmasından isti· 
fade ederek kendisinden bir ma· 
kale almışhr. Makalesini aşağıya 
tercüme ederek koyduğumuz Mös· 
yü Alcala Zamora, memleketinde 
sağ ve sol cereyanlann daima 
ortasında kalmq bir adamdır. 
Sırasına göre sağcılan da müf· 
rit sollan da ezmİf fakat nihayet 
halk cephesinin iktidar mevkiine 
gelmesi üzerine mevkiinden in· 
dirilmişti. O zaman kendi arzu
siyle memleketinden ayrılan Mös
yü Zamora lskandinav memleket· 
lerini dolqtığı anda, vatanın ateş 
ve kana boyandığını duymuştu. 
Yüksek meziyetleriyle lanmmış 
Alcala Zamora bu mevzuda söz 
aöyliyebilecek ıelAhiyettar insan· 
lann filpbe yok ki en başında 
gelmektedir. 

ı r 

J 

İspanyayı demokrasi rejimi ittiha

da sevkedebilir. Unutmamak lazımdır 
ki benim vatanım çok ağır yaralana -

bilir, fakat ölmez. Avtupa medeniyeti 
için mücadele etmiş , dünyaya ı şık sal

mış, büyük harp esnasında A' rupa 
birbirine girerken sulh ve rnfü!aleme -

tin merkezi olmu'5, Latin Amerikanın 
inkişafına hizmet etmiş bir vat<tn, öl

memeğe müstahak olduğu . k<ıdar iyi 
.} aşamağa da müstahaktır. Bir kere da· 
ha yaralanacak, lime lime olacnk , fa
kat gideceği yol ietırap ve tevekkül 
yolu olsa da gene varacağı yere vara
caktır. 
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Halkın fikri , Ordu,geneordu,hepordu! 
Hak silahla alınıyor ve mutlaka silahla bekleniyor, 

Festival ve halk onu korumanın başka yolu yok! 

Yazan : Orhan Selim l---------=-
MAZ! u 

Son Postanın Edehf Tefrikası: 69 F estival ıenlikleri devam ediyor. Bu (Baıtarafa 1 inci sayfada) rin ve güçlülerindir. 
§ellmder lazım ıelen alakayı uyan- Türk süvarisi rüzgarları geçen bir Son (Montrö) konferansını bir Iih-

/ Ömer, birdenbire anasını köşede hı· lüklü amca.. ncdu" 1 hızla dörtnala uçuyor!. zacık düs,ünebiliriz. 
· · dadı mı? Uyandannadıyaa sebep 

raktı ve artık alabildiğine koşarak, Omer gene ağlıyor.. Tanklar yerlerinden kopmus, kale - Bogwazları kapamak bizim her ba • 
Ö 

Bakınız, halk ne dii§ünüyor: 
<Ctramvaym altında kalıp ezilecek» di· mer evde bütün gece i2ini çeke çe- Eyüpt• Vedia: ler gibi geliyorlar 1 kımdan söz götürmez bir hakkımızdı-
ye anasının yüreğini ağzına getirerek ke ağladı. Bu ,enliklerl bazı Uçaklar yelleri deliyor; Türkü baş- Neden bu hak bugüne kadar kaldı? 
karşı tarafa geçti. Gözden kayboldu. Nuri usta. muayyen muhitler ka alemlere tanıtmağa gidiyorlar! Ve ancak bugün yerini bulabildi? 

Gülizar olduğu yerde, havagazile - Ben onu bulurum, sana getiri • Jçin yapılmış zan· Gazetelerde, yerli yabancı radyo • Boğazlar silahlandı ? 
aydınlanmış bir berber dükkanının k(). rim .• Merak etme, dedikçe: nediyorum. Çünkü larda, resimlerde, dillerde, gönüller • Neden}. 
şesinde durup bekli:>:?r· Gelip geçen - - Gelmez .. Kimse onu bulamaz.. öyle muhitler var de .. Son büyük manevralar anlııtılıyor. Sadece haklı olduğumuzdan mı?I 
ler bakıyorlar ona .. Omerden hala ha- Gözlüklü amca dilenci olmuş .. Kör ol- ki.. değil festivalin Hep o yaşıyor. Fakat bir an korka korka düşüne • 
her yok .. Ömere bir şey oldu diye me- muş baba.. diyerek hıçkırıklar içindo bilinmesi. oralarda Herkes ve her şey sevinç içinde, gü· lim. 
rak etmiyor. Çünkü nasıl ol.sa oğlan uyudu. ismi dahi geçmiyor. ven içinde... Türk ordusu bugünkü kudretindt 
bütün gün sokakta.. Ve Ömerin dediği çıkti. Usta sahi- Ben biç bir şey Herkesin gönlü ve gözü orduda!. olma.saydı bu hak bize belağatla, hitr 

Nihayet Ömer geldi. den de aradı gözlüklü amcayı. Bula - anlamadım. Ve et- Gönüller ve gözler orduda. hep or - betle, mantıkla teslim edilecek miydil 
D d kl · · b k d y b" h f b b tafta da büyük bir d d u a arı tıtrıyor, urnunu çe e ma ı. e ır a ta süren u oş a • u al. Cevabını azacık düııiinenler ver• 

hıerılk uyandırdı- T-

çeke konufuy:or: raftırmanın sonunda aözlüklü amcayı ğını görmedim. * sini. -•-"• 
- Yok anne .. Gitmiş .• O ka dar da bulacak yerdo Gavur Cemal hocayı Bunda halkın iktı- T arihl okuyorum. Hak silahla alınıyor ve muDP"" 

«bekle» dediydim .. Ama beklemiye - buldu. ıfadf vaziyeti ııözönüne alınaaycb netice bu Ve onun bize anlattığı zaferleri dü· silahla bekleniyor. 
ceğini anladıydım.. Birbirlerine ikinci mevki bir tram- ııünkü gibi olmıyacaktı. şünüyorum. Onu korumanın başka yolu yok. 

Ana oğul dönüyorlar. Ömer hltldn. vay arabasında rastladılar. Gavur Ce~ Gö:tepe Amerikan Meldebimle Fakat bunlardan hangisi sırtını si - Bütün bunlar için ordu, sene~ 
Anlatıyor: malin sakalı gene darmadağınık, fesi Muallim Niyazi: laha dayamadı) hep ordu. 

- Mektep paydos olunca, çocuklar, gene kalıpsız, ceketinin yakası yağlı, Şenliklere gösterilen allkuızlığm bir Hangisi galip bir kılıcın peşi sıra Böyle olmalı} 
«halık» tutalım, dediler. Nacinin oltası pantalonu ütüsüz ve kunduraları bo - sebebini de fiyatlar meselesinde aramak doğmadı) 1. Olup olacaklı meşgul değilim. M,,. 
varmış. Külüstür bir olta ama ... işe ya· yasızdı. lfizımdrr. Halkan böyle eğlencelere dökü· Büyük lskenderin M.akedonyası mı) gul olmağa Cla vaktim yok. 
ramaz .. Naci attı denize oltayı, biz ha· Usta bütün bunlan bir an içinde lecdc bol parası yoktur. Sezarlann Roması mı) Ben olanı söylüyorum. 
şında bekleştik .. Bir tek izmarit bile gördü ve bir anda anladı ki Ga- • • • Cengizlerin, Tımurların Asya im- * 
tutamadı ... Hem öyle yeme balık vu • vur Cemal içinde dönüp dolaştığı çem· lBtanbıılda Muallim Eyiipı paratorluklan mı) Tarihi okuyorum. 
rur mu~. <cBen gidiyorum>> dedim ... berin gene alt tarafına düşmüştür. Festivalin bütün Batı Türklerinin dünya hegemon - Onun anlattığı realiteleri CliifünÖ' 
Bıraktım cnayileri orda., caddeye çık- Eğer Cemal de ustayı görüp büyük heyecan ve neş'ea yası mı) yorum. • 
tım .. Manavın köşesinde bir de kimi bir sevinçle, tramvayın kalabalığını sini ilanlarda gör- Napolyonların Fransası mı) iç ve dış bakimlardan haklard' 
göreyim anne} .. Gözlüklü amcayı .. ikiye yarıp onun üstüne gelmeseydi, dük. Ben biç bir Modern lngiliz imparatorluğu mu) kaybetmiş milletler, gunun birol' 
Manavın yanına dikilmiş duruyor. Ya· usta ilk durakta, hiç ses çıkarmadan eğlenceye gitme· Emperyalist Fransız demokrasisi silaha sanlmalt kabiliyetini göateıd 
nına koştum. <eAmca, dedim, gözlük- inecekti. dim. Ukin giden· mi? 1 ~ sürüne sürüne bile JataJ.BID' ' 

1 lerden duyduğuma 
lü amca, merhaba!» .. Beni tanımadı Nuri ustanın ellerine aan an Cemal Japonya. Amerika mı)" yacaldardır. göre beklenen mü. 
anne.. Gözlüklü acma kör olmuş. lakırdıları arkaaı arkasına diziyor: Müstemlekeci ltalyan f~-izmi mi) Onlar, dünyaya armağan O' kemmeliyette de .,.. 
Dllenci gibi anne .. Potinleri yırtık .. Bir - Seni gördüğüme ama sevindim.. Cilmi§. Bunlann hangisi, lafla, nutukla, u- larak. korkunç esir mezarlari bıraka ' 
elinde teneke bir kutu var anne .. «Be- Nerelerdesin .. Ne alemdesin) Bence balkın zev. bllllıkla elde eC:fildi) caklardır. 
nim gözlüklü amca, dedim, ben Ö • - Tramvayda çalışıyorum.. kı hiç yanılmayaQ HangisiH. . Ye bütün bir tarih içinde onlaria r 
mer» .. Öteki elindeki değneğini uzat· - Biletçi misin} bir miyardır. Ma. Denebilir kiı dı, sanı birer mezar olarak kalacaktır• 
tı. Değneğini tuttum: dcmki kimse bo- Bütün bunlar kuvvetin haklia ga]e- işte; Asya Mançoryaeı, Afn"ka tfıı' 

1 kı d 
- Hayır, depoda, atelyedeyim... .. N d ___ .,, a w• ı~ı.. ı~ı.. ·ı~ı.. 

- Bize gidelim göz ü ü amca, c- Cc 1. .1 'Ik d - '-t . d'l genmiyOl'. e iye m.uxaı' e ecegmı> besidir • beşistanı, i Wı i an, ı wı •• 
ma ın zorı e ı ura&. a ın ı er. • • • l 

dim.. G c r .1 b' h şin felsefesiyle meşgul değilim. * 
- Gelmem, ciedi.. Değneğini çekti .~~.~ e;;a mbto~ı: h ~tJmZe an1c!e Halr.rılr Fakültesi Talebelerinden Zaferlerin yaradanım V1 koruyu - Tan"hi okuyorum. 

elimden. ' ~~raı er. ld sta r 8 e ıç · ma ıç· Kazım AlrJoğanlı: cusunu anyorum. Realiteleri düşünüyorum; 
Yalvardım, yakardım. tı çe açı 1

: Ben faôvalle Yaşamak isteyenlerin ve Y.aşayanla- En medent millet k.imdiw:1 
Gözlüklü amca ağlamağa başladı. - Bu raki gibi fCY yok be usta... aneşgul ohnadım. rın baş vurduğu çareyi aöatermek is.. Bunu kendi kendime soruyor-. 

Ben de ağladım .. Sonra, «bekli, de- Sun't bir dünyada yaf!yoruz. Sun'i he· F~at kimseden de tiyorum. Aldığım cevap şudur: 
dim, sen gelirsen, onu çağırırsan razı yecana, sun'i neşeye, aun't kedere ih· hır feY duymadım. ... En medeni millet, en ~ milı!i' 
olur». Ama işte kaçmış .. Yok .. Göz - tiyaç var. (Arkası var) Cazeltdker olınb_aaal Tarihi okuyorum. tir. 

meme ette oy e O bi l " b"" ""k "h ")"11 · l ib" · 1 k Y8flllBll .. _..., b" ld x. d nun ze an attıgı uyu ı tı a erı, nsan gı ı, msan o ara ...., 

ODEON 
Yeni doldurulan plaklar 

BAY AN VEDiA RIZA GiZ 
N 270087 HicnzkQr şarkı - NERDESiN NERDE ACAP 

r. MUstenr şarkı - SEN iSTEDiN DE TUTULDUN 

BAYAN HAM YET 
N 270088 Nihavent şarkı - SABAH YILLARDAN BERİ 

r. Hicaz şarkı - HANI AYRILMAM DERDiN 

o D E o N 
ususi s 

N 270093 Hicaz peşrevi - BİRİNCi KISIM 
r. Hicaz peşrevi - iKiNCi KISI:\1 

. &11b•• çıkmı br. 
Fazla izahat için 12ve13 numaralı ilave kataloklnnmızı bayilerden isteyiniz' 

İstanbul Gümrükleri Sahş İşleri 
Müdürlüğünden: 

ır ıey o U5un an b" "'k fk" hu d" .. .. kı gu-çlü miiletlerindir. haberim.iz olmıya· uyu ı ır cereyan ıııı uşunuyo-

cak. Zaten 0 §CD• rum. Tıpki şahıslar gibt.. aJil 
likler de ıazete SÜ· insanlığı haklarına kavuşturan bü- Ölmüş büyük medeniyetlerin 
tunlarına ıenlendir· yük dünya hareketlerini düfünüyo • zı bana şu ~a~.kat}eri haykmy~: GI, 
µıekten baıka bir rum. «Kuvvetlı ıdık alemlere hakim 
~ye yaramasa ge. Fakat bunların hangisi sırtlarım duk. Zayıf düştük öldükh> 
tek. kuvvete dayamadan seslerini duyura· Bence: _ , 

1 

:.~ti~lin -cızdc ve A~p-~dakl man9.· bildiler} Modern mecleniy:t~~ tılmnı, - ... 
: sı. ~~~nulecek ~luna bu sonuk ve cansız Hangisi elde kılıç hasmın başına vu• dem bir orduyu butun le~azıc~ 
gıdışın a~beplen çabuk anlatılır. Orada ra vura onu yere sermeden; maddi, manevi bütün ihtiyaçl.,,.... 
yapılan .ııl~~~-e .. ~r ,eyden evvel halkı~ Onu pıhtılaşmış kanından boğma- ayni ülke içinde yaratabilmektedir· 
menfaati duşunulur. ballt da ona muk.ııbil d · · ı.l. k .J:·_• t tab"I B·· ""k ndu""strisi i.Miyortll • ~ • .. . an, yerını aıw ve enwnı anı ı . uyu savaş e 

· lıızmıgelcn alakayı goaterır. . A ·· k 'll. - .. 1:. tk d .. • • • • d.i} tatur cUY\J1'. nu un ... 
Büyük Fransız ihtilali mi} «Savaş iki milletin maddi, ik.-'.-d!'. 

Sivasta Muallim Sacid: ka 
Büyük sosyalist ihtilali mi} vi bütün varlıklariyle ayağa 

Benim festival· 
d~ anladığım, Is. 
tnnbulu, bir çok, 
güzelliklerini, yeni· 
liklerini ecnebilero 
tanıtmaktı. 

Halbuki devarll 
etmekte olan eğ 

le.nceler gayeniı:t 

taten zayıf olaJ> 
halk bütçesini sars
nıağa matuf oldu. 
iu hisaini veriyor. 

Malum ya bizd6 

Büyük Atatürk ihtilali mi? birbirleriyle vuruşma.sıdır.» dedi. 
Hitler hareketleri mi} * 
insanlığa yeni bir yaşayış çağı a~ Tarihi okuyorum 

çan bu hareketlerin liangisi la~, hi- Ve dü.!ünüyoru~ : . ,;1' 
tahetle, ukalalıkla elde edildi? t Her gun her vesıleyle çekilen 

HangisiH aşınır. . , 
Hangi hak ve hareket, en haklı bir Zamanında kullanılmayam t-"' 

varlık bile sıkıntılı bir günde tutun • nır. .._.-..... 
mak; Hak ve şuur silahın bileği ~;, 

Varım, var olacağım diyebilmek Onun en iyi kestiği an i"9 b9 
için silahı ihmal edebilir?! dır. w ul' 

Hangi? 1 Hakka dayandığı, şuurla 11 

639 Mezat kayimesi 1755 kilo 105.30 lira fırça makinesi, 541 
meznt k. 67 k. 201 lira koyun postu, 471 mezat k. 77 k. 485. 1 O lira 
pamuk dantel. Yukarıda yazılı eşya 21/8/936 G. Saat 14 te İstanbul 
GUmrüğUndeki Sattı salonunda açık arttırmalan yapılacaktır. Arttır- parasız tabaka, patah ve parayı zahmetsiz 
maya gireceklerden yü.ıde yedi buçuk pey akçesı ve ünvan tezkeres kazanan tabakadan pek kalabalıktır. 

(284) işte bunun için, bu ıenlikler gene he· 

* ğı zamandır. ıJld' 
Tarihi okuyorum. Mahmut Elat B02K ._f' 

Onun anlattığı realiteleri düşünü • 17/8/1936 BiiıJül_;:!' 
aranır. 

~----------------------------·-~~a~ha~~§~~~~~~ D ~~ · d 
w yapanlara münhasır kahyor. Biz, 1856 Paris muahedesiyle Av • Un sa CIR8J ~ 

Vekaletlerin ve resmi 
daire erin nazarı dikkatine: 

Resmi İlanlar Türk Limited Şirketi muamelah "Türk Maarifi 
Ce'lliyeti Resmi lıan İşleri Bürosu Limited Şirketi,, ne devredilmiş 
olduğundan Resmi İlanlar Türk Limited Şirketinin Ankara mümes

, sili bulunan Bay Bilal Akba'nın vazifesi de "Türk Maarif Cemiyeti 
Resmi İlan İşleri Bilrosu Limited Şirketi,, Ankara Şubesine devr 

edilmiştir. 
Resmi lıanlar Türk Limited Şirketine aid bilcümle matlubatın 

tahsili ve muamelabn tedviri Ankara Şubesince yapılacakbr. Key
fiyet alakadarların malümu olmak üzere ilan olunur. "451,, 

Lüzumundan fazla propaganda yapıl- rupa konserine girmiş bulunuyorduk-. Dün sabah saat 6 da l..aa•cle 'llff 
dL Fakat istenen ilıengin vücudunu bu- Daha o zaman .fi'len ve hukukan cinayet işlendiğini ve bit ada~. dl 
lamadık. kapitülasyonlardan kurtulmuş olma - nanasmı öldürdüğünü, kendiai- ı 

Geçen akşam tiyatroya gitb'k: (60) mız lazımdı. hadise esnasında yaralandıİJlll ,_ 
kuru~a bizi. ~n kö~ü bir . ~ere oturttular. Fakat bu elde edilen hak daha tat• mıştık ~ 
Bebek sergısıne gırme'k ıçın ( 15) kuru~ b'k ta • d "'1d... Cinayeti j~leyen Kirkorua .Jahl " 
düh• Ü d'k o·· - •• 1. ı a gırtne Cll 0 U T _ .. 

u ye ver ı . uşunun ,..azancı orta o· y ld w k'.. b · k f ld · · k • d M .. ddiumumi rP-" _. 
lıın ve evli bulunan bir erkek için yol pa• azı ıgı agıt ona ır e en o m zıyti ço agır ır. u ., 
ralarını da hesaba katacak olursak bu faz- Paris muahedesini imzalayanlar o vinlerinden KB.şif tahkikata dle,,... 
la bir masraf değil midir] hakkı bize tatbik ettirmediler bile. mcktedir. -· ...1 

Zaten Kuım savaşına üç devletin Gü ük la 10 terfi~ Partide yapılan dünkü toplantı yedeğinde canlı cenaze gibi girmiştik. mr memur rm fi 
Cümhuriyet Halk Partisi gen yön Demek ki; Gümrüğün küçjik memw~:..&I" 

kurulu, dün ...... ,,tat içtimaını parti ge- Zaman oluyor ~er bile llakkınVeri• terfi_ listesi dün vekaletten ~ 
nel sekrete~· ü Kayanın riyasetin· ı:ı.i bulmasına az gdi'yor. Terfi eden bu memurlar eylAl 
de yapmıştır. Hak canlı cenazelerin geğil, d!rilo • rını zam i!avesiyJe alacak!~· 



18 Ağuıtot SON POSTA: 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan: Kadlrcan Kafll 

Son Posta'nın ta,.ilıi tefrika•• Numara : 49 
O da Çopur İsrnaile on bir yıldan • beye yardım etmiyeceklerini, hatta ar-ı manya imparatorunun, sonra da ken· 

~ri Cezayirde olup bitenleri sormak kadan vuracaklarını umuyor. disinin soyunu, sopunu saymağa b~
IÇİn fırsat bekliyordu. Kimler kalmış,. Cezayir kalesinde bulunanlardan l Iıyor. Daha sonra maksadı anlatacak
~irnler ölmüştü? Şimdi ne h~lde idi • başka bütün etraf korku ile titriyor. tır. Çünkü İspanyollarda hele zadega-
ler) Neler yapıyorlardı? Fakat Türklerin kılları bile kımılda - nın her halde yedi cedlerinin adını sıra-
Kır sakal1ı bir levent anlatıyordu: mıyor. Avrupa ve Amerikanın yarısını lıyarak kendilerini takdim etmeleri a-
- Ne günlerd! onlar 1 Birbirinin ar- elinde bulunduran imparator Şarlken·· dettir. 

dından ishak Reisin de Oruç Reisin de in kuvvet ve zenginliğini gülüm siye - Biraz önce onlara: 
Yanlarındaki leventlerle birlikte kan - rek karşılıyorlar. 

- Kimsiniz, ne istersiniz r 
Diye soran Türk reisi sabırsızlanı -

( Hikiige 1 
Yazan: J. H. Roıny Aine 

- Bet yıl oluyor, 
diye başladı Morgel, 
Ducouedic sokağın -
da, bir evin dördüncü 
katında oturuyorduk. 
Üç oda, bir mutfak, 
bol ııık, asrımızın in · 
sanı rahat ettirmek 
için icat ettiği her şey .. 
Hasılı evimizi pek sc• 
viyorduk; yine bizim 
katta başka bir daire· 
de oturan komşuların 

ikide bir kavgalan ol· tıkça öldürüldüklerini haber almıştık. Bu sırada amiral gemisinden büyük 
Ben Hızır Reisi o sıralarda yakından üniformalı bir zabitle bir adamın bü -
a.örüyordum. Birdenbire yirmi yaş ih- yük bir sandala indikleri görüldü. 

masa, büsbütün seve -yor: 
cektik. 

hyarlarnış gibiydi. Ama, hakkı da var· Hızır Reis bunları sessizce seyredi· 
dı. Aslan gibi iki büyük kardeşini, on- yor. 

lardan ayırdetmediği yedi sekiz yüz Diğer leventler ve reisler de onun 
~oldaşını kaybetmek... Kolay değil ardında bekliyorlar. 

u... Sandal kıyıya yanaşıyor. Elçiler ka-
Bunlar sanki o sırada olmuş gibi kır k lar ve ile · d b b" 
k 

raya çı ıyor e rın e eyaz ı • 
aa allı levendin yüzü de çizgilerle dol- b k oldugw u h ld kal . ı· 
Ilı rer ayra a e enın ıman 

?uk b' • .. k kapısına yakl~ıyorlar. Kulelerdeki le-
şBa ırı soze a~~ft~d: . k . . vent reislerinden biri İspanyolca olarak 

- en o zaman umı ı esmıştım. 
A. soruyor: 
rubk Hızır Reis buralarda kalmaz. Le-

- Kimsiniz, ne istersiniz> "cnlleri alıp gimilere biner ve Midilli- f spanyol elçisi önce İspanya ve AlYe döner, diyordum. Çünkü Telemsan 

- Anladık, kı.sa kes... Biz ne mal 
olduğunuzu biliriz sizin ... 

İspanyol elçisi kızıyor. 

Fakat belli etmiyor. Kendi bikliği 

gibi söylemekten de vaz geçmiyor. 

En sonra ispanya kralı ve Almanya 

imparatoru beşinci Şarl adına amiral 

Hügo dö Monkacla tarafından gönde

rilen elçi olduklarını, Hayreddin Beyle 

görüşmek istediklerini anlatıyorlar. 

( Arkaaı var) 

•ultanı lbni Hamun on beş bin arap as
~rile karadan Cezayire hücuma hazır· 
lanırken İspanyollar da denizden hü • 
cuın edeceklerdi. Hem de yüz yetmiş 
~cıni ve yirmi bin zırhlı askerle .•. Ne 
idi onların başlarının adı> Amiral... 

Nafia Vekiletinden: 

Kır sakallı levent tamamladı: 
- Hügo dö Monkada ... 
- Evet ... Ben beceremiyorum bu 

liıavur adlarını doğrusu ..• 

Orada toplanmış olan leventlerin 
0nda sekizi, anlatılan harp sırasında 
Cezayirde değillerdi. Daha sonra Ce -
~Yir ocağına girmişlerdi. Bunun için 
d~atle dinliyorlardi. 

Levent devam ediyordu: 

Derince Travers fabrikası için bir makine mühendisine ihtiyaç varch. 
250 Liraya kadar aylık ücret verilecektir. 

Taliplerin dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle Bakanlığımıza müracaatla • 
rı ilan olunur. «438» «388» 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğU illnları 

Osküdarda Dürbalide Tekke S.ğında oda 
Göztepede Mehmet Ef. mahalle ve So. ğmda 87 sayılı dükkan. 
Yukarıda cinsi yazılı vakıf yerler 31/5/937 sonuna kadar kiralan art • 

tırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 26/8/936 Çartamba günü saat 15 dedir. Is • 
teklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. ( 421) 

Kavga dedim ama 
bu kelime pek doğru 
değil, çünkü öyle !kalabalık sesler değil, 
bir tek 1es duyardım. Ama ne sesi Kapı· 
lan, pencereleri aşıp ta sokakları doldu • 
ran bir borazan ses.i ... 

Bütün bu gürültüleri eden kısa boylu, 
tıknaz, yanakları, burnu kıpkırmızı, kırk
lık bir adamdı. Karım nihayet onun karısı 
ile ahbap oldu ve kadıncağızın, o adam -
dan fikayetlerini anlattı: herif makine us· 
tası imiş ama çalışmaktan pek hoşlanmaz
mıı: ite gittiği zaman da kazandığı para -
nın çocuğunu eve değil, meyhaneye veya 
at yanılarına götürürmüı ... Kumarcının bi-
rı ... 

İıe gitmediği zamanlar karısının ka -
zandığı para ile geçinirmiş; kadın ince ka· 
dın çamaşırları dikermiş. Onu çok beğe -
nen büyük mağaza sahipleri, evde yapıl· 
mak ü:zere daima iş verirlerdi. Böylece gün· 
de yirmi beş frank· kazandığı olurdu ama 
ilk kocasından iki çocuğu vardı. Günde 
yirmi beş frankla dört boğazı doyurmak 
kolay mı? Hele hayvan herifin kollarını 

sallıya saıllya dolaştığı zamanlar halleri 
doğrusu acınacak şeydi. 

iyi bir kadıncağızdı; başındaki felikete 
cesaretle tahammül ederdi ama, biraz dert 
döküp içini ferahlamak için olacak, çek
tiklerini hazan bizimkine anlatırdı. 

Sayfa 9 

MİRAS ı 
J 

Çeviren: Nmullab Atat 

büyüğü hemen koşup yanımıza geldi. Ar
kasında yepyeni bir elbise vardı, gözlen 
de parlıyordu. Karım ona iltifat etti, zaten 
pek severdi. 

-Anlat bakalım, dedik, ne var ne yok~. 
Çocuk neşeli neşeli cevap verdi: 
- İyiyiz, monsieur, talih bize de ıül~ 

dü... Öldü. Bilseniz ne s·evindik. 
içi dışı bir, bir çocukcağız olduğundan,_ 

üvey babasının ölümüne sevindiğini açık
tan açığa söylüyordu. Herifin onu kaç ke• 
re dövdüğünü duymuştuk; hem de n& da· 
yak!.. Onları hatırladım da doğrusu 90 .. 
cuğu ayıplıyamadım. 

- Sizin habeTiniz yok, dedi, bize mira• 
bıraktı, hem de iyi bil miras ... 

Oturduğumuz kata varmıştık: hammal 
etyamızı boşaltırken komşu kadın da içeri 
geldi. Onun da yüzü gülüyordu, onun da 
arkasında yepyeni, hatta ıık denecek. bir 
elbise vardı. 

Hal hatır sorduktan sonra: 
-Çocuğun söylediği doğru mu? dedlm; 

efendiniz size iyi bir miras bırakmış. O da 
mı mirasa konmuş, yoksa paTayı at yan§· 
lannda mı kazanmış.) 

Kadın, memnuniyetini belli etmemeio 
çalışıyordu. 

- Hayır, 

- Ama, Hızır Reis gene yılmamış
t~. ~czayirden çıkmayı bir defa bile 
duşunmediğine dinin gibi ina -
nıyorum. Hemen erzak topladı. Civar 
kasaba ve limanlara dağılmış olan bü· 
t\in leventleri çabucak kaleye çağırdı. 
Doğrusu Cezayir kalesi de sağlamdı 
~a .•• Oruç Reis sağken tamir edilmiş, 
~~ yerleri yeniden yapılmış, iki yüz 
•eksen tane top yerleştirilmişti. Yerli 
ahalinin iki tarafın kavgası sırasında 
~tilınelerini de istemediği için isteyen
~te kaleden çıkmak için izin vermişti. 
1-endi idaresindeki kale ve kasabalar -
it köylere de haber göndererek «Te -

Nafia Vekaletinden: 
Biz hazan ço -

cuklara, yemiş, çu • 
kulata, pasta gibi 
yiyecekler verir, ha
zan da bir tanesi • 
ni yemeğe alıkor • 
duk. Kadıncağız 

bunlara pek sevinir, 

Yarmki nushamızda : 

monsieur, dedi, parası pulu 
yoktu ama onu bir 
Amerikalı öldürdü 
de ... 

lllsan sultanını hoş karşılayın. Ona 
"t?nağanlar verin, karşı koymayın. Si
~~ kötülük yapmasın. Çünkü bugün 
•ı~ koruyacak halde değilim. Ama, 
~lbet pek yakında tekrar kuvvetlenir, 
.. ~~at bulur ve oraları ele geçiririm.» 
'"Cıdİ. Fakat Cezayirliler kaleden çık -
~adılar. Endilüs muhacırlarile birlik
~~ hep birden silahlanıp «senin uğrun
\!<\ ölürüz.» dediler. 

Afyon • Antalya hattının Burdur • Antalya araaında Barutlubel • 
Korucuk • Bayatbedemleıi • Bürhanboğazı • Y enicekahve istikamet 

takip edilmek üzere takriben 32 kilometrelik Barutlubel • Y enicekahve 
arası etüdünün yapılması 24/8/1936 Pazartesi günü saat on beşte 
Nafia Vekaleti Demiryollar İn!aat dairesindeki münakasa komisyo • 

nunda ıtazarlığa konulmuıtur. 

ı - Bu itin muhammen bedeli 10,000 ve muvakkat teminatı 750 

liradır. 
2 - Mukavele projesi, Etüd fenni ıartnameıi, ve eksiltme ıartna • 

mesinden mürekkep bir takım pazarlık münakaıa evrakı 60 kurut 
mukabilinde Demiryollar inıaat dairesinden verilmektedir. 

3 - Bu pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına mecbur 
oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5/1936 tarih ve 3297 No. lu Resmi 

Ceridede ilin edilen talimatnameye göre (bilumum nafia itlerini) veya 
(Demiryollar inıaat itlerini) ve yahut bu gibi (etüt ve harita itlerini) 

yapabileceklerine dair Nafia Vekaletinden verilmit müteahhitlik ve· 
sikasını ibraz edenler girebilecekler. 

4 - Bu ite talip olanların 24/8/1936 tarihinde saat on bette Demir
'yollar inıaat dairesindeki münakasa komisyonunda hazır bulunmaları 
ilin olunur. (259) (152) 

Sonsuz bir gülüş 
Ben hayretle sor• 

dum: 
- Bir Amerikalı 

mı öldürdü? Nasıl 

olmuş? 
Nakleden : Faik Bercmen 

bize minnettar olur-
du. Sarhoş kocasını düşünerek: 

- Ah 1 derdi, dünyada herkes sizin gi· 
bi iyi kalbli olsa! .. 

* Bir zaman geldi, komşularımızın sefa · 
Jeti müthiş bir hal aldı. Kadınların öyle in
ce iş çamaşır aradıkları pek olmuyordu; 
herif artık hiç çalıımıyor, akşam zil zurna 
eve dönünce kurt gibi uluyordu; çocuklar· 
dan biri hastalanmıştı; doktora, ilaca para 
bulmak lazımdı. Biz küçük bir seyahate 
çıkacaktık; 'kadıncağıza o kadar acıdık ki 
gitmeden kendisine biraz para bıraktık. 

Yolculuğumuz bir ay kadar sürdü. 
«Döndüğümüz zaman kendi kendimize: 

- Evet, monsie• 
ur, Paris'te merak edilecek ne var• 
sa hepsini görmek istiyen bir 

Amerikalı ..• Kalkıp tek başına, bir tallım 
ayak takımının, külhanbeylerinin balosuna 
gitmiş... Herifler onun kendilerinden ol· 
madığını farketmişler, balodan sonra adam-

cağızın peşine düşüp üstüne atılmışlar. ~· 
merikalı tabancasını çıkarmış ve Üzerlerine 
ateş etmiş .. Tam o sırada da kocam mey
haneden çıkıyormuş. Külhanbeylerinden 
biri yuvarlanmış, bir kurşun· da kocama 
isabet etmiş .. Karnına gelmiş; bir saa~ 

sonra öldü. Hemen bana haber \•erdiler, 
gittim ama ben gidinceye kadar o da aon 
nefesini vermiş. Amerikalı orada idi; uzun 

Acaba zavallı kadıncağızın hali ne oldu?» 
boylu, sarışın, şık bir adam: son derece me• diye düşünüyorduk. 

Biz arabadan iner inmez çocukların en yus bir halde idi. 
~ Şirndi vak'anın en heyecanlı taraf-

tı başlıyordu. , 
«Bana dönüp: 

« - Affedersiniz. madame, dedi, ne 

söyliyeccğimi bilemiyorum, aklım başım• 

da değil. .. Ama doğrusu bu işte benim ka
bahatim yok. Ben, üzerime atılan adamla• 

Küçük Alinin dakkati gittikçe artı-
~or ve anlatılanlar sanki gözlerinin Ö· 
tı .. 
l.lrıden bir defa daha ve canlı c,,larak 
~İYor, o günleri yaşıyordu: 
V Arniral dö Monkada f spanyanm 

. alansiya limanından kalkıyor. Ceza -
~tle Fas arasınd~i Oran limanın • 
t IOn hazırlıklarını da yaptıktan son-
" Yola çıkıyor. 
~Bir gün öğleden sonra f spanyol do
~l ll~asının yüz yetmiş kadar gemisi, 
~ tıklım tıklım asker dolu olarak 
~ yirin karşısına geliyor. Zaten 
tı:tıdi ellerinde bulunan Adakale ö -
lıJ~e demirliyor. 

d kındi üzeri İspanyol donanmasının 
lq~tııir atma işi bitmiş ve harbe hazır -
t~?rıış bulunuyordu. Haçlı harp bay • 
~ ~arı önce bir dağ gibi büyük olan 
Q~ıra} gemisinin, daha sonra da diğer 
,,etııilerin grandi direklerinde yükseli • 
"'Or d l Ve algalanıyor. 
~ı· 8Panyol amiralı bir kaç yüz Türkün 
~,.111deki şu kaleyi bu koca donanma ve 
h;rrni bin zırhlı askerle pek kolay ala-

eceğini, c~zayirlilerin Hayreddin 

Hastalık, ölüm 
getiren fareleri 

ve pislik 
öldürünüz 

FAR 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi Fareleri, 

Sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'ldlr. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini ıerpmelidir. Macun olanlarını yatlı bir ekmeğe ve herhangi bir 
gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

40 kuruştur. Hasan Deposu: IST ANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 
~ ........... -. .............. ____________________________ , 

ra ateş ederken zavallı adamcağız birden• 

bire önüme çıkmış ... 

c< Sonra tekrar etti: 

« - Sizi temin ederim, kabahat cidden 
bende değill Eleminizin, kederinizin n9 

kadar büyük olacağını anlarım; teselli ka· 
bul etmez bir keder ... Fakat, size söz v_e-, 

riyorum, tazminat hususunda benden ti~"' 
yetiniz olmaz, ne emrederseniz veririm

İşte size Paris'teki adresim, beni oracfW 

arayın. 

cı işte böyle... Amerikalıyı ertesi Kl!a 
gördüm. Bana ne verdi, bilir misiniz? Hafrı 
inanamıyorum, bir rüya olmasın diye ikide 
bir kendimi çimdikliyorum: tam iki yüz ~ 
frank verdi, moosieurl» 

Heyecanla tekrar etti: 
- İki yüz bin frank! ... Elbette kocama 

kinim, garazım kalmadı; hatta hatırıma gel
dikçe ona karşı bir muhabbet duyduğum da 
oluyor: Bizi sefaletten 'kurtardı. 
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Gavur 

CIBALI ZJNDANLARI Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

Son Pos ta'nm . zabıta romanr . 44 
Dedi... Eşekci Salih te, o dakikada Hasanın kafasında da bir karahinlik 

hissettiklerini aeleta yeniden yaşıyor - kırdılar. 
muı:ı gibi, heyecan halinde idi. N · G · 1 G T - e ıse.. eçmış o sun... ürcü • 

- Sonra, efendim .. Gavur Mehme- nün kafası, epeyc.e sağlammıs ..• 
din başına bir çorap örüldüğünü anla • Gavur Mehmet, sabırsızlık etti: 
dım. Hemen yerimden fırladım. O hır- - Arkadaşlar!.. Allah razı olsun .. 
davatların arkasından dolaştım. Açık Eşekcinin sayesinde, güzelce karnımı 
duran kapıdan içeri daldım. Beş on da- doyurdum. Siz de, sanki mahalle kah • 
kika etr~fı ?inledim. ~onra, sokak ta - vesinde imişsiniz de; i~iniz, gücünüz 
r~_fındakı b~r ~aya gıderek her tara!ı y~~muş gibi, bol bol konuştunuz. Şim
gozden geçırdım. Daha sonra da, Ga- dıııi .. Biraz da işe bakalım ... Baksanıza 
vur Meh~edin gölgesin·i· gördüğ~m. o- şu koca Hırvat, kurşun yemi' domuz 
daya geldım. Etrafa goz gezdırdım. gibi, yattığı yerde homurdanıp duru • 
Ş~pheli ~ir vaziyet~e gö~düğümw sa~- yor. Söyleyin bakalım, ne yapacağız. 
dıgı çektım. Oradakı demır kapagı go- Hüsnü Bey, cevap verdi: 
rür görmez, mesele anlaşıldı; dedim. - Mehmet!.. Hakkın var. Lakin 
.Heınen ~.apağı yarı kaldırarak içeri burada olup biten şeyleri, biz iyice bil
daldım .. U~tüme kapadım. Merdiv_:n • miyoruz. Kısaca anlat ta, ona göre bir 
lerden ındım. İşte, şurada da Gavur şey düşünelim. 
Mehmecle tesadüf ettim ... İşte, bizim Dedi. 
hikaye, bundan ibaret. Şimdi de siz Gavur Mehmet; Bahçekapı kara • 
anlatın, bakalım. Burayı nasıl buldu- kolunda, Hüsnü Beyden ayrıldığı da
nuz ~ .. kikadan itibaren geçen şeyleri, çarça-

Eşekci Salihin bu suali cevapsız kal- buk Hüsnü Beye nakletti. Ve sonra 
mıştı. Çünkü herkes, bu basit hika- şöylece, mütaleasını da ilave eyledi: 
yenin ihtiva ettiği hadiselerin ehem - - Bana kalırsa .. Mademki bu he • 
rniyetini düşünmeye dalmıştı. rifler, evi boş bırakıp savu1muşlardır. 

Gavur Mehmet, ağır ağır başını Hiç şüphesiz ki, birer tarafa sokulmu!>-
kaldırmış: ]ardır. Şimdi bunlardan ortada, yaln;z 

- Eşekçi!.. Beni, çok büyük teh- bir Kulaksız F oti vardır. O da, arka
likeden kurtardın. Allah, senden razı daşları birer köşeye dağıldığı için, us-
olsun. 1 lu uslu yerinde oturacaktır... Şimdi 

Diye mırıldandı. 1 biz, evvela işe buradan başlıyalım. Su 
Deli Kerim Efendi de: domuz herifi kaldırarak önümüze k~ • 
- Vallahi.. Aşkolsun, Eşekci ... talım. Şu dehlizin içindeki esrarı öğ • 

Tam zamanında Hızır gibi imdada ye- renmiye çalışalım ... Ondan .sonra da 
tişmişsin. yeryüzüne çıkarak bu herifleri aramı-

Diye homurdandı. ya başlıyalım. 
Hüsnü Bey, büyük bir ciddiyetle - Münasip. 

kaşlarını çattı. Ağır ağır, eöze baş.- - Doğru. 
ladı. - Çok iyi. 

- Aferin Eşekci f.. Hepimiz ıçın - Karar mı~. 
kıymetli olan bir arkadaşın hayatını - Karar. 
kurtardın. Bundan dolayı sana hepi - - Hadi bakalım~ •• 
miz ayrı ayrı teşekkür ederiz... Bi • Son sözü söyliyen Gavur Mehmet, 
zlm burayı arayıp bulmamıza gelince; yerde yatan ve daha hala kaba kaba 
buna da sen sebep oldun. küfürler ederek kendini kurtarmıya 

- Ben mi? .• Yok canım .. Farkın - çalı'8n Hırvatın yanına gitti. 
Cla bile değilim. (Arkası var) 
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. 
ittihatçılar Devrinde 

MUHALE E ~~ 

ı ~r 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l 

Son Posta'nın ıiyasi tefrikası : 30 y z· c::.ı.:. - - azanı ıya ~ 

Meşrutiyef!n ilanını müteakıp, ilk çarpışma, Tanin başmuharriri Hüseyin Cahit Bey 
ile, ikdam gazetesi başmuharriri, Ali Kemal Bey arasında başlamışb. 

lzmirde bu vak'a cereyan ederken: 1 mart) vak' ası, o zaman zuhura gele • Is tan bula gelmiş, kendisini beki.iyen 
(Edirne) de de daha feci, ve neticesi cekti. bir sivil yaver tarafından doğruca sa• 
kanlı safhalara dayanan mühim bir lzmirde, Edirnede vukua gelen bu raya sevkedilmişti. 
hadise vukua gelmişti ... O sırada, Se- hareketler; Kayseride, Kastamonuda Ali Kemal Bey; doğrudan doğru • 
rez ve Dırama taraflarında gezen, ve ve sair yerlerde de muhtelif şekiller ya padişah ile görüşmek, onunla ph• 
merkezi umumiyi temsil ederek hal- göstermiş, meşrutiyetten zarar gö - ~an münasebet tesis etmek istemişti. 
kı irşat için konferanslar veren bir he- renlerin ellerine, korkunç birer silah Fakat, Abdülhamit, buna lüzum Q"8r-
yet, (merkezi umumi namına) Edir- vermişti. memişti ... Buna binaen başkatibi Talı• 
neyi ziyarete karar vermişti. * sin Paşa, Ali Kemal Beyin misafir e-

Bunun için büyük hazırlıklar ya • Vilayetlerde bu hadiseler cereyan dildiği odaya gelmiş: 
pılmış; gelecek heyetin geçeceği yol- ederken, artık lstanbulda da (muha - - Zatı şahane hem pek fazla mer 
lara taklar kurularak bunları süsliyen lefet) in hakiki çehreleri tebellür et • gu}, hem de biraz rahatsız. Maruzab • 
bayraklar, halılar ve şalların arasına meğe başlamıştı. nızı bana söyleyin. Ben, kendilerin• 
Abdülhamidin resmi ile bir takım dua Meşrutiyetin ilanını müteakip, ilk arzedeceğim. 
ve senaya ait kvhalar asılmıştı. çarpışma, (Tanin) gazetesi başmu • Demişti. 

Nihayet, heyet gelmişti. Ve muaz - harriri (Hüseyin Cahit Bey) ile (İk. Vaziyetin; düşündüğü şekilde zu " 
zam merasimle istikbal edilmişti.. Tak- dam) gazetesi başmuharriri (Ali Ke- hur etmemesi, Ali Kemal Beyin canı• 
ların altından geçilecek, ve şehre gi • mal Bey) arasında başlamıştı. nı sıkmıştı. Fakat çaresiz, manızatınl 
ıilecekti. Fakat; heyet arasında bulu- Vak'a, enteresandı... Ali Kema1 şöylece başkatip Tahsin Paşaya ar • 
nan ve kalbinde Abdülhamide karşı Beyin İkdam gazetesinde, Abdülha • zetmeye mecbur kalmıştı: 
derin bir husumet taşıyan, (Ruşeni nıit hakkında yazdığı yazılar, yavaş - Efendim!.. Zatı şahanelerine a:r
Bey) isminde genç bir zabit, hissiya • yavaş nazarı dikkate çarpmış; Ali Ke· zedebileceğim maddeler, her hangi bfr 
tına hakim olamıyarak derhal kılıcını mal Bey ile saray arasındaki miinase· meseleye ait değildir ... Ortalığı boş ye4 
çekti. Bindiği atı bu resimlerle levha- batın gizlice tahkikine yol açmıştı. re velveleye veren Terakki ve ittihat 
ların üzerine sürerek, Abdülhamidin Bu tahkikat, şu neticeyi veı mişti: cemiyetinin iç yü"°iünü biliyorum. Mak-
resmi ile (padişahım çok yaşa) lev - Meşrutiyetin ilanına takaddüm e - sadım; bu hususta zatı şahaneler.inl 
halarmı kılıçtan geçirdi. den günlerde, • yani, Rumelide ha - tenvir ederek, kalblerinin müsterih ol• 

Ruşeni Beyin bu hareketi, seneler- reket başlayıp ta, sarayın telaşlı mü - malarını temin etmekti. Bu bapta, ge
ce milleti kasıp kavuran bir idareye zakerelere giriştiği günlerde· Ali Ke - ne iradei şahanelerine muntazınm. 
karşı duyduğu nefreti izhar etmekten mal Bey Abdülhamide bir telgraf çek- Demiş .. Ve, başkatip Tahsin Paşa• 
ve bu esnada da genç1iğin verdiği bir mış: nm teklifi üzerine, - geçenlerde ayneıı 
coşkunlukla fazla hassasiyet göster - (Ahvali hazırada, hizmetimden isti· neşrettiğimiz - arizayı yazmıstı. 
mekten başka bir şey değildi. fade olunacağından, bazı maruzatta Tahsin Paşa, bu arizayı ~bdülha • 

Fakat.. Bu hadise, derhal aksi tesi- bulunmak üzere Der saadete avdetime mide takdim etmişti. Aradan yaruıı 
rini göstermişti ... Meşrutiyetin ilanı müsaade buyurunuz.) saat geçmeden, Abdülhamit tarafın • 
dolayısile menfaatleri sektedar olanlar Demişti. dan Ali Kemal Beye kapalı bir zarf 
derhal halk ve asker arasında tahrika- Esen rüzgarlardan bile, Rumeliye gönderilmişti. Bu zarfın içinde de br 
ta girişmişler; meşrutiyet idaresinin ait haberler öğrenmek istiyen Abdül • heri beşer liralık olmak üzere • riva ,, 
ilk isyan ve irtica hareketini vücuda hamit, Ali Kemal Beyin bu teklifini yete nazaran - ( 450) adet liralık. Or 
getirmişlerdi. derhal kabul etmiş; lstanbula avdeti· manlı Bankasının altın mahiyetindeld 

Eğer tedbirli davranılıp ta bu isyan ne müsaade eylemişti. Ve tuhaf bir te- banknotu mevcut idi. 
derhal bastırılmamış olsaydı; pek kan- sadüf eseri olmak üzere, Ali Kemal Ali Kemal Bey, bu zarfı cebine in " 
)ı bir netice kesbedecek; belki de (:31 • Bey de tam meşrutiyetin ilanı günü dirmiş; o günden itibaren, kendi kell'" 

dine bir vazife programı çizmifti - Tabii, sen değilsin ... Bugün ak- . 
şama doğru, bize bir adam müracaat r----------------------~-------:""""'.~------------...,.· Bu program, iki maddecleJ.! ibaret ' 

ti: etti. Bana, Yalı çapkını derler; dedi. 

- Ey, bizim Yalı çapkını. 

- Evet .. Senin Yalı çapkını imiş. 
- Sonra~ •• 

- Bu adam.. Ben, Eselc.ci Salihin 
adamlarındanım. Üç gece evvel, Lon· 
cada Kulaksız F otinin meyhanesinde 
bir vak'a oldu. Bu vak'ada Eşekci Sa
fih, meyhanenin arkasındaki eve dal
clı. Bir daha çıkmadı. Evin etrafını do
laştım. Her tarafı aradım, taradım; 
bulamadım. Salihin başına mutlaka 
bir hal geldi. Size malumat veriyorum; 
dedi. 

- Aferin oğlana ... işte, benim o 
akşam meyhanede işime yarıyan a -
damlardan biri de, o idi ... Sonra~ .. 

- Sonrası.. Durulur mu, hiçL 
Hasan Efendi başından yaralı olduğu 
için onu dairede bıraktım. Deli Kerimi 
yanıma alınca, soluğu Loncada al -
dım... Evvela, meyhaneyi uzaktan, 
şöylece bir gözden geçirdik. Sonra da, 
sokaktan dolaşarak ön tarafa geçtik. 
Bir müddet evi tarassut ettik. İçeride 
hiç kimsenin olmadığına kanaat geti
rince eve girdik. Her tarafı aramıya 

baş1adık. Nihayet, o nlt kattaki odada, 
boş sandığı görür görmez, bu sandı -
ğm orada durmasında bir maksat ol • 
du.ğunu anladık. Sandığı çeker çekmez, 
o demir kapakla karşılaştık. Derhal 
biz de, senin yaptığın gibi, içeri dal • 
dık. 

- İyi .. Çok iyi... Lakin, Hasan E • 
fendi niçin yaralandı. 

Deli Kerim Efendi atıldı: 
- Neden olacak?.. O gece mey

hanede bizi tanıyan asılzadeler, az kal
sın ,icabı nı zn bakacaklardı. 
-Yok canım? .. 
- Lamba söner sönmez, etrafımızı 

aldılar. Övle bir sıkıştırış sıkıştırdılar 
ki ... Beni, güzelce patakladılar. Gürcü 
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1 - Bir anda memlekette bit {met' 
rutiyet kasırgası) yaratan (cemiyet) 
in; beş on lahana kafalı palavracıClaıı 
ibaret olduğuna dair teminat vererdi, 
zatı şahanenin endişei hümayunlannİ 
izale etmek. 

2 - Zatı şahanenin methü sena.eınll 
dair yazılar yazarak; (cemiyet) tara ' 
fından gizliden gizliye yapılan propa• 
gandaların önüne geçmek.. Efkan u• 
mumiyede yer tutmak istiyen pala~ 
cıların mevkiini, ikinci plana indir ' 
mek. 

İşte Ali Kemal Bey t bu progranıi 
taıbik ederken, yakayı ele vermiş; bs' 
nüz intişara başlıyan (Tanin) gazete' 
sinde kendisine hitaben şu kısa ve a -
çık mektup neşredilmişti: 

Ali Kemal Beye, 
Açık mektup. 

[Geçen gün huzuru şahaneye ka • 
bul buyurularak, mazharı iltifat oldtl' 
nuz. Dört yüz elli lira, atiyei seni)•O 
aldınız . 

Bu parayı bir ciheti hayra sarfede' 
ceğinizi ümit ederek, iki üç gündü' 
bekledik... Fakat ; bu yolda bir ilfın1' 
nıza tesadüf etmediğimiz için, heniiı 
ciheti sarfını kararlaştıramadığınız arı• 
!aşılıyor. 

Şu ihsanı şahanenin, (ianei milliye) 
hesabına Bankı Osmaniye tevdi bu ' 
yurulması samimiyeti müslimelerin ' 
den muntazırdır.] . 

Bu açık m.ektup, imzasızdı. Belli id1 

ki, gazete tarafından yazılmıştı. Fakat• 
iyi hesaplanmamıştı. Çünkii içinde.; 
Ali Kemal Beye kendini müdafaa etti" 

"ı ebilecek yanlışlıklar vardı. 
Birinci hata .. Ali Kemal Bey, (h~' 

. • ti 
zuru · şahane) ye kabul edılmernı~ 
ikincisi de, paranın miktarı idi. 

(Arkası var) 
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SAHiBiNiN SESi 

Gelecek haftadan başlıyarak dinliyeceğiniz yeni plaklar 

Bayan SAFiYE Ballkçllar Bestekar Sadettin 
Dursun Kaptan 

Bayan 

Bu eserleri sahnelerlmlzde yatatanlardan dlnleyinlz. 2 ve 20 lcomprimelilc •mbalajlarda 

bulunur. 

Berlin Olimpiyatlannın millet
ler arası komitesi REMINGTON 

RAND CO müessesesinin 

KARDEX 
sistemini tatbik etmiştir. 

Çünkü 52 milletin 300.000 azası ile ~ 
tirak ettiği böyle bir muazzam tqkilA
hn idaresi ancak KARDEX ile kabildir. 
TUrklye için Acenta ve Depozlter: 
SIDNEY NOVILL ve Şsı Halefi 

SIDNEY NOVİLL 
latan bul 

8 A NZOPiRiN ka.ı~lzr .·- 4~-"-"·. 

Muzadı taaffOn ve de

riyi takviye hassalarına 

mallklyetl Krem Perte

vln bugQnkQ şöhret ve 

şUmulQnQn 

lllidir. 
bariz 

Kayıp: JstenhaJ 34 ÜDcÜ ilk mektep-

Ambalaj ve komprimelerin 

'üzerinde halisligin timsali 

olan Eİ7 markasını arayınız. 

Bu Ufak 
sızı ıo YAŞ 

::ı.:~::.u ~..;:: Daha fazla gösterebilir 
Joktur. ( 703) Şu renk pudra sizi ıençlqtirir ve 

419 Zeynelabidin oilu Mehmet Emin cildinizi silzellqtirir, bqka renk 
-- pudra da. akaine olarak eizi ihtiyar-

Kayıp: 935 • 936 den yıh Ylce OM laml§ gibi ıöaterir. Teniniz amer i-
u.e.inden aldlfun 71/4 numaralı liae ba- ae, esmerlere mahınıa bir pudra ve 
bl017a pbadetnameaini kaybeftiııa Ye- meaela koyu Rııtel renaüıd• bir 
nİaİnİ alacaiımdan hükmü yoktur. (702) pudra kullanmanız icap ettiii aibi 

Yanhş 

_____________________________________ 3_52_F_etbi teniniz kumral ise, açık Ratel ren· 

ginde bir pudra kullanmanız Ji.zım 

ıelir. Bir pudra intihap etmek için 
yüzünüzde alta muhtelif rengini tec
rübe etmeli ve tesirini gönnel;dir. 
Burun ve çeneıüzi aık uk pudrala· 

~ • J .: "" • ' '!" ' ı:. ; ; ~ ....... "' .. .... ~ """' ; .. ,.. 1 :-- E. Q 4 

Sizde 

iş 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 

bir çok 
paranız olur. 

KUMBARA DESTEKTİR 

mamak için cildde sabit duran bir pudra kul Bu pudra, cild üzerinde ne leke bırM 

lanmalıamız.Bir kutu pudra derunüne bir ka kır ne de tabaka halinde aörünür. Yal~ 

k 'kt d k k" .. .. .. ''~ _ ..ı ,_ bir defa pudralanmalda eekiz saat sabi fi mı arın a rem opugu uave eoereK -
• • • • w kalarak şayanı hayret ve aevimli b ir ten· 

pudranızı kuvvetlı ve aabıt hır tekle ıfrag R nk 1 d · d d'J~· yarabr. e : son zaman ar a JCa e ı ~ 

edebilirsiniz. T okalon pudruında en iyi ve hiç bir vakit yanlı~lık yapmıya imkan 

cins havalandınlmlf, pudra ile beraber bırakmayan bir makine ile kontrol edlJı. 
krem köpüğü matlup miktarda ve fenni mi§tir. Her sabah 5.000.000 kadın Toka• 
bir surette karıştırılmıştır. Jon pudra91n1 kullanır. --
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonnudan: 
1 - Gümrük Muhafaza örgütü için 79 kalem iJima 19/8/936 ~ 

günü saat 15 de • eksiltmesi yapılacaktır. 
2- Tuınlanan tutan 931 lira 50 kurufbır. 
3 - Şartnamelİ lmmiayandachr, görülebilir. 
4 - lateldiler • temi-t olarak 70 liralık ft'ZDe makbuzu yeye t.nka 

wektuplarile birlikde maanen nldtte komisyona gelmeleri. «<158~ -l.t.nW Beıiecl icra ~:, ,. 

Bir ~ tlolayı -:+ca n ~· ' 
............ U..... verilma kitaplar 20/8/ 
936 .............. t 13tıen l&e ... 
dar Be,aaaıt:a Çacbralan:la apk arttırma 

ile aatdacakbr. 

TahlllİD edilen kıymetİla yüzde betini 
...._dıjı takdirde ikinci artbrma 27/8/ 

136 per...me sünü sene &pi saatte ya
pılacakbr. Almak iateyenleria ınUallinde 

bulunaalı memura müracaatlan ilin o
lunur. (704) 

latanbul Betinci icra Memurlufundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmeai mukar

rer Y enİfebİr Mangaaar caddesinde Gül

lılllp ..,._ 57 .......ıı ....... 25/8/136 
tarihine müaadif Salı ıüııü saat 13 ten 15 e 
kadar 91iılacaimd• taliplerin maWinde 

l wl ıecM mmmara miracaatlan ilia ola-
' nur. (705) 

· &on Poata Matbaaaa 

Neptyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

(

A. Ekrem UŞAKJJQfL 
SAHIPi.mllı S. Ragıp EMEÇ 

H. LtUto DÖRD0NC0 

Saçlann köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesine m!ni olur. Kepekleri 
izale eder. NeşvUnemasını kolay-
laşbrarak bayat kabiliyetini arttı· 
nr. Latif rayihalı bir saç eksirıdlr. 

l.gUlz Kanzak Ecaan•sl 
Beyoğlu • İstanbul ... 
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Her 60 kupona inhisar mamulAtandan Lik6rler, -Şaraplar, Kanyak, LQka siiaralar, Av malzemesi hediye edilecektir. Aynca 

bOyOk YENiCE kuraıında Ford otomobili. 81aup\ffilst radyolan. .B•vu• eaatlerl, ~ikör, Şarap, bol ve sofra takımları v.s .. v.s.. 


