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Kan ve at indeki İspanyada! smet lnönü, lzmir 
nihayet g.··az harbi de başladı panayınnı açlıktan sonra 

Sen Sebastiyen şehri isi 
donanmanın topları 
albnd8 yanıp yıkılıyor 

Maclridde üç tayyare hükiimet erklnın; icabmda 
kaçırmak üzere harekete hazır tutuluyormut, 

V alinsiya da diif mek üzere imif 

Antalyaya gidecek 
Başvekil, dün Salacık plijmda kum ve deniz banyom 

yapb, Osküdarh gençlerle resim çıkartb, halk 
ile hasbiballerde bulundu 

!YAŞAYAN ÖLÜ! 

Büyük bir sigorta 
sahtekar1ıoı 

IRBYdua Çtkarıldl 
/lt.l doktor, bir diıçl, bir 
malige memura muhale.e
m• etllU,orlar, dolctor-

k 1 U.. p l e r 1 1 z m 1 r 11 ladan biri tnlci/ edildi lsmet lnöntl Salacık plljmda: Denlsden çıkarken ve banyodan 
1 Dün mühim bir ıigorta sahtekarh • ene! balt aruuıda 

f tb 1 
"I 1 t 1 J iı meydana çıkarılmıt. ıuçlular adli • lzmir, 18 (Huıuat) - B.peldl t..l açmı töreninl yapacaktır. Bapekilla u o c u er a ya r 1 yor a rm 1 t yeye tevdi edilmitlerdir. ikinci ıulh ~et lnön_ü, lzmir panayınnı ·~·dan lzmtrden aonra lk~ vüiliıle bir • 'l 1 cezada yapılan ihzari durutmada an• once lzmıte aeçecek kiııt fabrika11n•n (Devamı 8 inca tayfada) 

lstanbul 

Gen• fu .. labldığına söre .Şemaec:ldin ilminde bir 
lf tbol faaliyetlerine hazırlanan ve bir antrenor pul memuru Union aiaorta kumpan· Kara Ali ile Dinarlı getirtmek üzere teıebbüse ıirİfen lzmirde yu.ına ligortah olduiu 2 bin lirayı .. 

bu haber teessürle karpnch :=~~!:..Oımikeım::'.nc1e.~ tan.. Pazara karşılaşac ki 
Onnik paranın )'&nll kendıııne ve a ar 

kendiıiyle beraber ça1ı,.ca1t1ar. veril • c· L d 
<0wama • - ~> ım on os dün bir telgraf çekerek 

seçmelerin neticesini sordu 
lzmite ıitmek beha•esi:rle seçmelere P..,m 
Teldrclaflı orada JBlmz ıs lira alllllf. Din tekrar 

Hükumet belediyeye tir· MüliJime meydan okudu, P~ sene meydandan 
ketten nekadar alacafı kaybolmazsa onlaniı da karpl~malan muhtemel 

Kadıköy su şirketi 
sabn alınıyor 

olduğunu sordu uHaben almakta. ve aldıia cbaben• 

Kadıköy Su Şirketinin hükGmetçe lerin mahiyetini kaVTamakta hayli zorluk 
•tuı alınmaıı müzakerelerine buaün• çeken bir akpm aazeteai, aüreı HÇmel .. 
lerde h.,Ianac:akbr. Bu münasebetle rinin Arap eaçına döpdüjünll yazıyor. 

--- Nafia Veklleti • L ti" beledi Arabın eaçı blll. bu llZÜD çıkanlcbiı fUAe n yeye o • _L! Ld L---L L.:1-:.. lan bo 1 . zama11&1 &a ar ....... mı uauuqoruz am-., ..-~•ı •-•~ rç annı tormUf ve acele bildiril- m .n; el · · ... :..--: b L-da ne ftlll 81119 • • • • • a. .-ret M1Ç1D ennm n .. ~ u ar- • 
L.~ , (H i) lzm• f meaını ıltemıttir. Dün belediye mu • ·d..ı!_ ..:z.: L- ..ı L---L d-x.:• ~ UIUa - ıre .. up. bir Fl&DllZ takımına kartı huebea' • 1 . . • llD 1 

Qlll et .... &aQU -·.... .....: S o~ bir futbol antrenör& PPtıiı ilk maçta iki sol atmaia ı vaaıtuıy e tuketın .be~edi. • Geçen pazar sfhakU sflretlere ittir&k· 
~ ~- içiıı tetebb&ae ai• muvaffak ohnuttur Vehap Ra- yeye olan borçlaruiı muhtevı hır lıa- ten kaçan Teldrdaib. 'bittabi. eeçmelere 
~ ~· Bu kıı lzmirde fut· eins klüpteıı ayda • 2000 &ank te ve~ete aönderilmiftir. sirmek hakkııu kaybe~r. 

1-ai eti çok aeniı olacaktır. lzmlrll Fut almaktadır. Aynca haftada iki Bu lııteye aöre 936 aeneai ilk alh Çünkü ne halk. ne de diier pehlivan· 
~t r~e •Porcular araaında dolaoan bir ekzeraiz için" SO ter frank. takımın ıalip ıel· ayı belediey aidab olarak Su Şirketi • lar, ' Tekirdailının ceaaretlenip keyfe ael
"-.ta::ör~ ınillt takım maçları için Al· diii maçlarda 22S ter frank. berabere nin ~lediye~~ 4820 lira borcu vardır. ~es~ni bek~.em~ie mecb~r, mahkGm d8: 
~ l.t. Rlden lznmli oyunculardan ba· maçlarda da 1 SO ter frank alacaktır. Ve- Hazırandan ıtıbaren tir ketin Mhn alı- IP~d~ler. Çunku baha~e ~t etmekte bayii 
~le ~ul kliipleri tarafından anaaie babın 191ukaveleai bir aeneliktir, (Dwama 1 mca aaJfada) milur davranan Tekırdaılının yalnız: 
C-ı_'-a rdır. Saidin Fenerbahçeye, Adilin A--. Sporc:ulan lzmir4 Gidecekler ' 1111111 
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- Bir hoca tutup fU aerbeat aüretl öi-
~ •raya, Fuad1n da Betiktaoa iri • Ankara Gençler Birliii takımı 6 Ey· reneyim de. aeçmeleri o za~an yapını de-'d IÖylenınektedir. Bu haber lzmir;e lülde lzmire aelerek Altınonlu ve Altayla DEVLET DEMIRYQLLARINDA med~. ka~dı. • 

0 kar11Ianmııtır. iki maç yapacaktır. Altınordu takmıı da Grup yolcalarma blylik t•rillt . . ~ül~ymı Kara Aliye eayı h-:eahile Je-
l.mir& .kıt mevüıninde ku'R'etli bir kadro ile pılaufbı bu ~ ... ail~ Eier m~ o~ hak~ bran 

l\ıilte . Vehap memle~~ içind~ uzun bir ae1ahate caka- ·J• t. 436 cleii1 de. M~ _.ehlivamn ıtil'aZI lae. 
Ra.inc klübe airen lzınirli Ve- cak ... Jt bdu .mas 7 apacaktar. raca itlerin kanatılıAa tCiyleyen arkadapn hak-

, .... - lu var. (0.. s 8 IDci ..,,..._) 
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Her gün 

Üçüncü dil kurultayı 

E. Talu 

B u ayın yirmi dördüne tesadüf eden 

önümüzdeki pazartesi günü Dolma· 

ba1'çe sarayında. üçüncü dil kurultayı açı
hyor. 

Bu. politika dedikoduları, harp endi • 
1eleri ve iktisadi Ye mali buhran ile buna
lan eYrensel durum ara91nda ilmi tezahür
lerden ne zamandır uzak kalmış mf'den 
ılünya için ballı ba11na ve ehemmiyeti ko 
ıayca ölçülcmi)'ecek bir hadise teşkil eder. 

Filhakika. bu üçüncü kurultay, bundan 
öncdkilerden çok faılklıdır. Zira, bu se
fer, dilcilik ileminde, esaslı bir inkılap 

,apmaia namzet yepyeni bir nazariye ve 
bu nazariyeye müstenit sağlam, mantıki 

re fUUrİ bir metot ortaya koyacaktır. 

Atatürkün ilemfiimul dehaaıncİan doğan 
bu nazariye Günq • Dil adını almıfbr. Gü
nq - dil nazariyem, bu ana kadar dilın 

menteini arqbnp onu tayin Ye teabit hu
eunda, bu İfİn bil1rinlerfoi bir takım çık • 
mazlara aapbnp ortada bırakan kliaik na
zariye ve metodlardan büsbütün baıka • 
dır. 

Onun sayeainde dilcilik ilminin dar çer· 
çeveai ilinilaye seniılemiftir. Ve onun çiz
diji araıtırma yollan, sade dilcilik ilminin 
çalıımasını kolaylafbrmak, bugüne kadar 
menıei karanlıklarda kalan kelimeleri ay· 
dınlatmaltla kalmamıı. kablettarihin içerile
rine kadar uzanan tarihi bir ufuk açmış. 

hakikatler meydana koymu§tur. 

Resimli Makale 
Sözün Kısl31 

Hoşhoş/ar • 

.. Talu 



lznıirin bereket mahsulü! 
Senenin ilk kuru incir mahsulü bu akşam lzmirden 

vapurlarla hariçe gönderilecek 

d f~ir, 18 (Hususi muhabirimiz - kutlulamışlardır. H~lk da tenliklere İf
;n~ - İzmir, bu akşam ihraç mevsİ· tirak etmiftİr. 
ının ilk mahsul bayramını sevinçle incir piyasası yarın sabah onda açı· 

lea'it etmşitir. Aydın incir mıntaka - lacak ve yakın bir ihtimalle, akfama 
;~ll dahil muhtelif istasyonlardan doğru ilk incirler ihraç edilecektir. 
~nen 63 vagon kuru incir hava incir hanlarında sabaha kadar çalı -

I .rken fzmir garına girmiştir. . şılacaktır. incirleri almak için dört va-
lı.;.~~ler bu sırada şenlikler yapmış~r· pur limanda harekete müheyya bir hal

ırın bereket mahsulünün gelişini dedir • 

SON POSTA 

Avrupa yeni 
bir çıkmazda 

talyanın vaziyeti Avrupayı 
iki cepheye mi ayıracak 

Dünya Yahudileri 
kongresinin karan 

B ir kaç gün önce de mevzuu 

bahsettiğimiz «Dünya Yahudi • 

leri Kongresi» bir takım mühim ka -
rarlar vererek çalışmalarını bitirdi. Ve

Londra, 19 (Hususi) - Gelecek rilen malumata göre Yahudi kongre • 
birinci teırinde toplanması mukarrer si mühim. bir teşkilat vücuda getirme
olan beıler konferansının mukadder•· ğe ve bu teşkilat ile bütün dünya Ya
tı buhran geçirmektedir. Sebebi konfe· hudilerinin mukadderatı ile sıkı fıkı 
ransa iıtirak edecek olan İngiltere, bir surette alakadar olmağa karar 
Fransa, Almanya, ltalya ve Belçika vermiştir. Herşeyden evvel dünya Ya
devletlerinin ispanya meselesi üzerin· hudileri kongresi namına toplanacak 
de bir anlatma imzasına muvaffak o· 

ve çalı-cak olan bir konseyin teşkili lamamalarıdır. Bu anlaıma imza olu· T-

namadığı takdirde Avrupa iki cepheye kararlaştırılmış bulunyor. 
Akd . d k. f Halk M utf akl n ayrılacağı için beıler konferansının Bu konseyin vazifesi, umumiyetle 

l eDIZ e 1 . a toplanmasına dahi imkan kalmayacak Yahudi meselesi ile meşgul olmak, 
IJlgı•ı• · d • •• l • y • d f k" l ve bu suretle Lokarno muahedesi ye· Yahudiler aleyhinde yapılan propa -

iZ enız us erı unanıstan a a ır ere yar- rine yeni bir muahede yapmak ve Av- gandaları takip etmek, Yahudi düf -tak • d •) • dım için plan hazırlandı rupada sulh ve aükiinu temin edecek manlığı hareket ve faaliyetleriyle aa-

Vı ye e 1 ıyor Atina, 18 (A.A.) - Gazete!erin ctee~btı'irr.leri almak ihtimalleri suya düte· vaşmak, Yahudilerin hukukunu koru-
- K mak, Yahudilerin muhacereti işiyle a· :L ·ye nazırı, Cebelüttarık yazdığına göre• Sosyal yardım bakanı Siyasi mahafil endiıe içindedir. ı. lakadar olmak, ve nihayet Filistin 

ıae Maltayı ziyarete çıkıyor Korizis, fakirlere yardım planının a- talyanın alacağı vaziyet, bu siyasi dü- mandasını daima gözetlemektir. Kon-
nahatlarını önümüzdeki hafta neşre - ğümü ya çözecek, yah'ut büsbütün kör- l b 

l.o d seyin sekreter iği ütün bu işleri takip .,_ n ta 19 (Hususi) - Bahriye Na· decektir. le§tirecektir. 
-oq s· s J • _______________ ...... edecek ve lüzum gördükçe konseyi 
til •r amuel Hor bu ayın sonunda n· Bu plan, on seneliktir. Ve 2 milyar ·-
it ~erenin Akdenizde belli başlı üssübahri· drahmilik bir masrafı istilzam etmek- Jga-fl:lnda bir toplayarak kararlar alacaktır. 
.1 rı olan Ccbelüttarık ile Maltayı ziyaret e· .:oo )"' Dünya Yahudileri namına toplanan 'ite L tedir. Bu paranın o milyonu daha 

e~tir z· t b" "k b' h . et ç k t b kongre bu kararı vermekle bütün " ·ı · ıyare e uyu ır e emmıy şimdiden bulunmuştur. Bütün sene OCU Q anCQ -~eti. tnektedir. Hatırlada olduğu üzere Sir dünya Yahudilerini birleştiren, idare 
utrrıu ı H işleyecek halk mutfakları kurulacak, • 
"•ti .e or, lngilterenin Maltadaki vazi- l"le 0••l' JU••ru··zau•• eden, bütün dünya Yahudilerine di -''" n fakir halka sıhhi yardımlarda bulunu- L~ U, 
,..._ 

1 
•arsılmıı görenlere karıı Avam Ka· rektif veren ve icabına göre Yahudi • 

.,..,,•ınd b ı lacak ve sanatoryomlarla öksüz yu -
l'e 3 a eyanatta bulunarak « ngilte· İzmir, 18 (Hususi) - Tirede şim- leri ayaklandıran, icabına göre ya-

00 ı d b Akd d d 300 vaları tesis edilecektir. 
ile d ene en eri eniz e ir. se· d iye kadar işitilmemiş bir cinayet ol • tıştıran, hulasa Yahudileri ve Yahudi-
'- .11lha kalacaktır. » demi" ve bu ıuretle Katimerini gazetesi, bu paranın mu- h I d y 
lllltı t .. muştur. Cinayet etrafında buraya ge- liği alakadar eden er mese e e a • 
111 erenin Akdenizdeki üslerini esaslı bir cize ile değil, fakat bir takım göze gö - len haber şudur: hudilik alemine cephe ve veçhe veren 
~~ette tahkim edeceğini anlatmıştı. Bu rünmiyen fuzuli masraflarda yapılan 

'"'et" h Tirenin Turen mahallesinde oturan bir teşekkül vücuda getirmiştir. •ki lL •n ta kimat işile sıkı sıkıya alakadar tasarruflarla ve büyük sermayenin mil-
Ugu söyleniyor. _ li hükumete olan itimadı sayesinde l,u- Halil oğlu Ziya, 3 yaşındaki Salih oğ· Yeryüzünün hemen her memleke-

t> - lu Ziyayı tabanca ile yaralıyarak öl • tine dağılan 16 milyon Yahudiye isti· ~eni ,,.. l \ lunduğunu yazmaktadır. 
Kı ~ eıviki Sanay dürmüştür. nat eden bu konsey bundan böyle bü-

Aanıınıı hazırlanıyor Şim~lling - Braddo'/c Cinayetin sebebi meçhuldur. Katilin tün dünya Yahudileri hesabına vücu-
nltara 18 ı •ıaçı tahı·r •dı•lı·yor yakalandıgw ı haber verilmektedir. da getirilmiş bir hükumet heyeti aayı-t~·L · - ktısat Vekaleti yeni bir ınj v 

•~• •ana · ı_ k lırsa, pek de hata olmaz. Dünya Ya • ltdır. 8 Yı .:anunu projesi hazırlama • Londra, 19 (Hususi) - Gelecek Ç k ~ 
~ven yUuriiltanun devlet sanayii ile müteva· A k d l e oruusıı hudileri, hiç şüphe yok ki, bu hüku -
-, salı günü meri a a yapı ması mu • k fl d tını tem' Yeceıc bir kredi sanayii doğma· Bu"gu"k manevralara mete itaat ve onun dire ti eri aire • ın ed k karrer olan ağır siklet boks şampiyon-
.. n 'atlarl ece tir. Bundan başka küçük sinde hareket edeceklerdir. 

a el iug· u maçının tehir edileceği anlaşılı- Uazırlanı:gor 
'ele .. b' sanayiinia himayesini istihdaf .ııı Yahudilerin bilhaua Alman Nazi -

.. ır ka ıa 'h h ı -•- yor. Sebebi Şmelling'e karşı çıkacalt Bel d 19 (H··-_.) Çek '-dır. nun yı uı da azır anma&• gra wt1ıB1 - O.. ligıw ·ne karfı gelmek için bu teşkilatı VÜ• 
olan Braddok'un parmaklarından bi • lovakya ordusu 21-25 Ağustoa 

Ankaradl3 hırsız yakalandı rinin incinmis olmasıdır. ızünlerinde manevralar yapacaktır. cuda ietirdiklerinden fÜphe edilemez. 
Braddok'u~ doktor tarafından Fransa, Rusya, Yugoslavya, Ro- Fakat bu teşkilatın bir çok memleket

.... ~~kara. 18 - Ankarada Atatürk cad· 
~ e hır pastahane ile bir bakkal dük· 

muayenesini müteakıp maçı yapıp yap
maması üzerinde karar verilecektir. 

na hırsız . . b' 'kd )\ I gırmıı, ır mı ar para ve eı· 
~· ınıılardır. Ankara :zabıtası yaptığı Yunanistanda zelzele 
~ atta kısa bir :zamanda hırsızları yaka· Atina, 18 (A.A.) - Dün gece Patraı• 
~tır. Hırsızlar üç kiıidir ve bir ıebeke da ıiddetli bir zelzele olmuş ise de hiç bir 

de çalııhkları anlaıılmııtır. zayiata sebebiyet vermemiştir. 
~ --·-- 1 "k ~lova yolunda otobu~ kazası Balkan festiva ine gırece 

-=-""elk • b Trabzon heyeti geldi ~I ı sa ah Yalova ile Karamür· 
llta d Balkan Festivalinde milli ve mahalli lI 1aın a bir otobüs kazası olmuş, 
Yo rakıslar gösterecek olan Trabzon hey' eti. 

"- cu Yaralanmıı;ıtır. Karamürsel-
~ 1ır 1 T bugün ıehrimize muvasalat etmiı ve rıh· 
\t' ~e en bu t b" K k " k" .. 1~·· 0 0 us ara ose -oyu tamda belediye namına, seyyahiye ıube· 
{\_ -Jı Önünde devrı'lmı'ı;ı, yolculardan 1 
·~ T sinden Tevfik Halis tarafından kartı an· 
i~ c;k köyü katibi ağır surette, di- mıştır. 
lb1tı~odcular da hafif awette yaralan- Bu grup, Balkan festivaline iıtirak için 
~~ır. 1 h t~ ııelen i k ey' ettir. 

---====-======================~=====~=;t==============ı 

Bizim ve onlarm kazancı 
, CUMHURIYET'de M. Turhan Tan bir 
meslekdaıile yaptığı sohbeti anlatıyor. Mes· 
lekdaşı, ya:zıcılıktaki kazançaızlığı mev:zuu· 
bahs ediyor. Sonra Viktor Hügonun, Mo· 
pasan'ın birer eserle zengirt olduklarını 

yatlar, şatolar aldıklarını söylüyor ve bu 
meyanda bir çok misaller gösteriyor. 

Münakaşa uzarken M. Turhan Tan biz 
de hcnii:z bir Viktor Hügo, bir Mopasanın, 

ağırdır. bir Rostan yetişmediğini söyleyince ka· 

demektedir. 

zancından müşteki meslekdaş şu cevabı 

veriyor: 
- Bizi değersiz eserler yazmakla itham 

edenlere de Fransız Yeya lngiliz okuyucu· 
!a rını karşımıza getirsinler. Hepimiz birer 
Viktor Hı.igo, birer Mopasan kesilmezsek 
yuf bana!. 

Ruı • İngiliz dostluğu 
KURUN'da A ım Us, Montrö konrc

.ransile başlayan f ngiliz - Rus dostluğuna 
,işaret etmekte ve bu hadisenin bizim için 
,memnuniyetle karşılanacak bir hadise oldu. 
ğunu söylemektediı. 

manya devletlerinin askeri heyet- lerdeki Yahudilerin vaziyetini müşkül
leri manevrada hazır bulunmak leştireceği de muhakkaktır. 
için davet olunmuflardır. Çünkü hiç bir memleket, yalnız Ya· 

Denizlide bir 
tren kazası 

Isparta katan bir arabayı 
parçaladı, arabacı öldü 

hudilerin menfaati veya arzusu ıçın, 
başka bir memlekete kartı düşman ol
mak istemez. Yahut herhangi bir mem· 
leket, Yahudilerin işine geldiği ıçın 
kendi tebaası olan Yahudilerin başka 
bir memlekete karşı tahrikat yapma • 
larına, propaganda açmalarına, şu ve
ya bu şekilde iki memleketin miinase
betlerini bozacak, dostluklarına halel 

İzmir, 18 (Hususi muhabirimiz • getirecek teşebbüslere girişmelerine 
den) - lspartadan Denizliye gitmek· müsaade edemez. Bu böyle olduğuna 
te olan mar~an~~z katarı hat üzerin - göre Yahudilerin kurdukları yeni teş
den geçen hır yuk arabasına çarpmış- kilat faaliyete geçtiği takdirde adım 
tır. başında -Yahudiler hesabına - çetin ıve

Araha .parçalanmış, ar~ba~.ı :.ıasa • seleler çıkmasına sebep olacaktır. 
nın beynı parçalanarak olmuştur. A- Diw er taraftan hiç bir memleket, 
raba da bulunan diğer bir köylünün tebas~nın, memleket hududu haricin -
de kolu kırılmıştır. de bir takım teşkilata bağlanmasını, 

Adliye Vekili Gölcükte 
lzmir, 18 (Hususi) - Adliye 

Vekili Şükrü Saracoğlu Gölcük
lerdeki yazlık sayfiyesinde isti· 
rahat etmektedir. Vekil Ağustos 
ayı sonuna kadar Gölcfiklerde 
kalacak ve panayınn açılma tö
reninde bulunduktan sonra Baıve
kille birlikte istanbula dönecektir. 

sonra bu teşkilata sadakat gösterme • 
sini, o teşkilatın talimatı dairesinde 
hareket etmesini hoş görmez. 

Memleket dışında bir takım teşkila
ta bağlanmak, kolay kolay tereddiye 
uğrayacak, kolay kolay bir takım sui
istimallere yol açacak bir hattı hare -
kettir. Bu yüzden her hükumet, her 
memleket, tebaası içinde bir kimsenin 

Sa1f• 3 

M ıaırla İngiltere arasında çetin mü • 

zakerelerden sonra nihayet hitama 
erdirilen yeni muahedenameye sah çekil
miıtir. Ağustos ayı içinde de Londrada 
imzalanacaktır. 

Şarki Akdeniz vaziyetine yeni bir veç· 
he vermek itibarile bu muahedenin çok 
büyük bir ehemmiyeti vardır. Ayni za • 
manda mudal, büyük ve karıt1k men • 
faj\tleri telif ettiği için gerek lngilizlerin. 
gerek Mısırlıların, realiteleri görmek nok· 
tasından ne derece gayretli davranmıı ol· 
duklarının da bir delili sayılabilir. Filvaki, 
böyle bir muahedeyi fiil sahasına intikal 
ettirebilmek için gerek Londra, gerek Ka
hire hükumetlerinin bir hayli fedakarlık 

yapmıı oldukları muhakkaktır. Mısırlılar 

için bu davada baılıca ehemmiyeti haiz 
olan nokta, memleketlerinin iıtiklil hakla· 
nnın vikayesi, İngilizlerin üzerinde dur • 
dukları mesele iıe, imparatorluğun emni • 
yeti idi. 

Londrada imzalanacak olan muahede 
ile, çok defa müıkül, hatta hazin anlar ya· 
pmış bulunan tarafeyn münasebatının 

yepyeni bir safhaya dahil bulunmakta ol· 
duğudur. Şüphe ve garazla dolu bütün bir 
mazi ortadan kalkmaktadır. Demek ki, bu 
işe baılandığı zaman ilk atılan adımla bu
gün varılan menzil arasındaki mesafe pek 
uzundur. Bu menzile irişilinciye kadar ta
hammül edilen maddi ve manevi feda -
karlığı saymak ise. lüzumsuzdur . 

Yeni muahede, başlıca üç kısımdan te· 
rckküp ediyor: 

1 - Askeri kısımlar. 
2 - Sı..ıdanın rejiml. 
3 - Kapitülasyonlar. 
Bu sonuncu kısım bilhassa butlln aev • 

Jetleri alakadar ettiği için en çok zorluk· 
lara bais olan fasıl addedilmek lazım iken, 
yeni muahedenin müzakeresi sıralarında 
bütün zorluklar, bu fasıldan değil, askeri 
kısımları ihtiva eyliyen birinci kısım yü • 
zünden çıkmıştır. Çünkü: JngiÜz impara· 
torluğunun emniyeti, Hind yolunun ve Sü· 
veyş kanalının vaziyeti ve şarki Akdenizde 
nizam ve intizamın vikayesi gibi mühim 
noktalar, hep bu kısmın muhtevasına da
hil bulunmaktadırlar. 

Bu esasların Mısırlılar tarafından ka • 
bulüne mukabil. İngiltere, bütçe kayıtları 
haricinde, Mısır ordusunun kuvvet ve si· 
lahla .. nın miktan hakkında hiç bir prt 
ileri ıürmemektedir. Esasen bu ordu, bir 
İngiliz heyeti aılteriyeainin tenıikkar ala· 
kası ile meydana getirilecektir. Sudanın 
vaziyetine gelince; ~udanın müdafaası va· 
zifesile Mısır dahi alakadar bulunacağı gi· 

bi Mısır tabiiyetinde bulunan kimseler, Stı

danda, idari makamlar iıgal edebilecek • 
ferdir. 

Kapitülasyonların ilgası iıe, yakın bir 
atide toplanacak olan areıuluıal bir kon • 
ferans vaaıtasile bu iı tasfiye edilecektir. 
Bu konferansta, İngilterenin, diplomasi 
yolile Mısıra müzaharet göstermesi bir em· 
ri tabiidir. 

Son Habeı • İtalyan harbinin bir an ev• 
vel aktinde müessir olduğu yeni mualie· 
de, Mısır giQi jstiklal aıkı jle yanan bir mil
lete. bu hakkını teslim etmiı oluyor. la ... 
tiklalini her ıeyden üstün sayan Türk mil
leti için, Mısırlıların idrak eyledikleri bu 
güzel bayramı samimiyetle kutlulamak en 
tabii bir ıeydir. - Selim Rqap 
_......_........... ........................... - . . ··--~----

hariçte herhangi bir teşkilata bağlan • 
masını istemez ve bunu memlekete 
sadakat esasına uymıyan, hatta vatana 
hiyanet derecesine varan bir hattı ha
reket sayar. 

Kongrenin kararları, bu bakımdan 
fayda yerine zarar getirecek mahiyet-
tedir . Ömer Rıza Doğrul 
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Harice afyon 
satışları ,. l- Hakkımız gok mu?-ı 

Bu 9ehre da, bu t•hlr halkına! 
da yazıktır 1 

Eksperlerin 
imtihanları 

MEKTUPLARI 
' Mezarlıklar derdinin halli için bir çare Afyon tüccarları beyan 

nanıe verecekler 

Afyon lnhisar idaresi harice afyon 
satışı için tüccarların elinde mevcut 
afyon miktarını tesbit etmeğe karar 
vermiştir. Bunun için bu sene yahut 
da geçen scne<İcn ellerinde afyon bu -
lunan tüccarlar, afyonlarını bir be • 
yanname ile Afyon inhisar idaresine 
bildirmeğe mecbur tutulmuşlardır. 

inhisar idaresi kendi mallımatı tah· 
tında bulunan afyonları bu mecburi • 
yelten istisna etmiştir. 

lstanbuJdaki afyon tüccarları bu 
beyannameleri merkeze ver~eklerdir. 
Anadoludaki tüccarlar da evvelce in -
nisar idaresince alım merkezi ittihaz e
dilen mahallerdeki Ziraat Bankası şu· 
bele~ine vereceklerdir. 

Beyannameler, en geç bu ayın so • 
nuna kadar verilmiş olacaktır. 

Zehirli gazlardan korunma 
komisyonu 

B ütün gazeteciler ayni meseleyi iki
de bir hararetle ortaya atarlar: 

«lstanbul her tarafı denizle kaplı bir 
şehirdir. Buna rağmen denizden isti· 
fade etmiyor. Etmesini bilmiyorh> 

Evvelki gün beraberinde aı1csi etta • 
dından üç kişi ile Bostancıya giden, 
oradan Caddebostanına geçerek d~ 
niz banyosu yaptıktan 90nra Sul -
tanahmettdci evine dönen bir ar - ' 
kadaşımız bize vesaiti nakliyeye ve 
etrafı tahtapcrde çevrili Allahın 

kumluğuna verdiği parayı !Öyle he
sapladı: 

Kuruıı 

40 Sultanahmetten köprüye tram
ny gidip gelme. 

80 Kadı.köyüne vapur gidip gel • 

155 

100 
200 

575 

me. 
Kadıköyünden Boıtancıya tram
vay, Bostancıdan Caddebos • 
tanına vapur, oradan Kadı .. 
köyüne tramvay. 
Plaja duhuliye. 
Gazinoda içilen biıCT gazor pa
rası. 

Zehirli gazlardan korunma komis • Bu hesap puslası sözü fazla uzatmıya 
lüzum bırakmıyacak kadar beliğdir. 

Yonu bugün öğleden evvel vilayette 
'İstanbul halkı denizin faydasını an· toplanacaktır. Dahiliye Vekaleti sefer-
lıyor, fakat ne çare ki vesaiti nakliye berlik i~leri müdürü de bu toplantıya 

• şirketleri ile gazino sahipleri halkın 
iştirak edecek.tir. İhzari mahiyette ya- mali kudretini anlamıyorlar. 

200 tütün eksperine· 
ehliyetnameler verildi Okuyucularırııudan blri bize gönderdiil mezsenJz vay halinize .. derhal size en ndl 

nıettupla İstaü .. .mezarlıklar derdine te- küfürlerle lanet okurlar. 

T .. k f'sd • .. --:--- k 1 · · · · ınas ederek diy• ki: Son günlerde bu mezarlığa gü"lfı kuv\'et· ur o ı e tutun e sper ermı ımti· . . ~ 
ha k . . k.k.ül ed k · «- Edırnekapı mezarliğı viran bir halde- li bir bekçi koydular. Onun vazifeye ba.şll\ • 

n etml e ıçl ın teşed en ekomedıs. • dlr. Ölülerimlz her gün ayaklar altında çiğ- dığı günden beri gösterdiği tıtlzllk ve vazife" 
yon ça ısma arına evam etm t ır. .. . 

K · ' · d' k d 200 tüt" .neniyor. KöpekJere, .keçilere, ineklere ot- severlik sayesinde şlmdl Edlrnekapı me.zsl"' 

k 
0~~0~ .şı.m ıye a ar · bul~ lak oluyor. Para sarfed.ilerek 1mar edilen lıklannın bir kısmı hayvan ayaklartyle çı;• 

e sperının ımtıhanını yapmış ve e ı· knblr:le bil bu - . . • ~ı· 
. . • . r e yüzden harap oluyor. Bakım- nenmekten, dilencilerin istilasına maruz ~ 

yetnamclcnnı ~;nn~~t.~Y · • • sızlık artık dört tarafı sarmış bulunuyor. maktan kurtulmuş bulunuyor. Belediyemiz· 
Bunlardan l_O tutun eksperı lnhı • Hele ziyaretçlleri .rahatsız eden çingene ta- den bütün temennlmlz bu mezarlıklarn dtl' 

sarlar idaresinin eksperi olarak çalıfa- dınlan, pejmürde delikanhia.r, pis dilenci ~- varlar çevrilip de tamı: edllemezse, böyle CS' 

caklardır • cuklan her dakika pefinlzdedlr. Bada.lca ver- lışlmn bir kaç bekçi ikame edllmesidlr. 
Diğerleri de serbest olarak eksper- ~ •• ..__ .. .._ 

Jik yapabileceklerdir. Bunlardan başka Gene sivrisinek derdi Osmancık kazasında ıuıuzluk 
20 kişi de 7 sene müddetle bilfiil eks- Ara sıra Oöztepe ve Erenköydeki sivrisi- Osmancık bin evli bir kazadır. Fakat bUJ)t 
perlik yapmı~ o1duklanndan kendile- neltlerin fazlalığından §lkayet edlldtğtnl du· mukabil bir tek umuml heldsı yoktur. Kııı' 
rine bilaimtihan eksper ehliyetname • yuyoruz. Yakacığm Soğanlık köyünde otu - halkının içtiği suyun yollan da. yağmur yııl· 
si verilmiştir • rnn okuyucularımızdan s. Yetiş de kendi diktan sonra berbat bir hale gellyor. Lli : 

Müzayedelere hile 
karıştıralmıyacak 

köyünden bahsediyor: ğamlardan gelen pisliklerle şehir sokaklarıtl 
- Yakacık vesaiti nakliye ne İstıı.-ıbuldan dak1 çamurlar bu sulara karışıyor. Yağınu ' 

bir saat 15 daıcıta mesafededir. Köyün on ru müteakip bittabi derhal imzada bir ~ 
buhranıdır ba.şgöstertyor. Halk susuzluk Gerpnlerde belediyenin daimi en .. dakikn. ynlomnda da Soğn.nlık köyü vardır 

:r- tan ne yapacağını bllmiyor. 
cümen salonunda, köprü başındaki kJ, şimdiye kadar yapılan sivrisinek müca- Knznnın bu susuz hali ve tek blr uıııutV 
kulübelerden birininin ihalesi sırasın • dclelerlnden uzak kalmıştır. Ortalık karar - heHi bulunmaması Osmancıkta oturan oJCıY 
da bir cürmümeşhut yapılmı~tı. Be - dıktan sonra oyuman.ın 1mkAru yoktur. Kö- yuculanmızdan Seyfi Çağlan mutee.c;slı' e•· 
lediye bu gibi çirkin hadiselere imkan yün çocukları, bacatlannda ve kollarındaki m.Iş, bize yazdığı bir mektubu vnzlyctl yu1'$' 
bırakmamak maksadiyle müteahhit yaralarla sivris1nek fazlalığına en büyfık nda anla.ttığımız şekilde ııaklettlkte>ı soı:ı ' 

olmıyan ve şartnamesi buJunmıyan mısaı teşkil eder. B1r kaç kere köy muhtarı- ro alAkadarlarm nazarı dtkkatlnl ceıbet • 
kimselerin encümen salonuna sokul _ na müracaat eWm. alakadarlara yazdığım, mcktedir. • ·--' 
mamalarına karar vermiştir. Dünden faknt tahsisat olmdaığı için mücadc.leye gl- Yn"Pıııyor «ia~~ cia~' iıerlsııicieki khv Jlt" 

itibaren bu kararın tatbikine ba~lan • rtşilemediğini söyledi. Yakacıkta mücadele den ihm:ıl ediliyor, anlamıyorum. 

mıştır. pılacak olan bugünkü içtimada görü- Bu §Chirdc. bu şehir halkına da ya • 

şülecek meselder umumi komisyona zıkbr, diyoruz.. Otomobil hırsızhg"" ı 
arzcdilecektir. ı 

Umumi komisyon şehrimizdeki bü- Hakkımız gak mu? Beyoğlunda Ağacamiinde oturan 

Kırşehir 
Mekteplerinin 

Tiyatro 
F eslivalinden 
Belediyenin kart tün kaymakamların iştirakiyle önü • '-:--------------~ şoför Kamilin otomobili çalınmıştır. 

müzdeki cuma günü toplanacaktır. Ortamekteplere Kamil kısa bir araştırmadan sonra o- Sergisi 
vayt 1r•e kabul tomobilinin lsmail namında biri tara - K h L b" 1 bel . · 

d "k A~ v ırşe ir orta mede ı ta e erının Bir IAstik şirketin en s. ı ayet fından aşırıldığını ve Ayazağaya ka - . d'Lı . 
V b l bir sene zarfında vücuda getır uuerı 

İstanbul Sanayi Müfettişliğine 1 o ı arın aı ıgor çırıldığını öğrenmiş, gidip orada oto • güzel yazı ve resimlerden Eminönü 

Kırk gün kırk gece şenlikleri mÜJ111
' 

sebetiyle tertip edilen tiyatro festiv-11' 

Jinde bütün masraflar çıktıktan soor;, 
800 lira hasılat temin edildiği aulaşı 
mıştır. 

imzalı bir istida ile 10 amele müracaat Şehrimizdeki lise ve orta mektep - mobilini bulmuşutur. Halkevinde bir eergi vücuda getirilmiş-
ederek bir lastik şirketini şikayet et • Jerde kayıt ve kabul muamelesine ya - Otomobil harap bir halde bulun .. . 

mişlerdir. nn sabah saat 9 dan itibaren başlana - muştur. Zabıta hadise etrafında tah - tırSergiyi mektebin resim muallimi 
Bu ameleler şirkette çalışan usta a- caktır. kikat yapmaktadır. gezdirmekte ve ziyaretçilere izahat Parti işleri 

meleler olduklarını fakat son zaman- Talebeler bilhassa tehrimizin muh • Evlenme vermektedir. Cumhuriyet Halk partisi lstaoll~ 
da hl'ç bı'r sebep yokken kendilen'ne ı"ıı- l'f l · d -·•-- '"--~ ta L ______ ...................... merkezinde parti i~lerini muntazaırıll, 

Y te ı semt erm e a!ırua..u ~ or me1'. - Askeri Basımevi memurlarından Bay _ ..... -·- Y 
ld . . 'f d k ed' -----~-~----., k'k k .. . tişııt• ten el çektiri iğını, ı a e etme t ır· tebe kabul edileceklerdir. Kamil Aydann kızı Bayan Nimet ile gazc- 1 Yeni Neşriyat takip ve tet ı etme uzere ıs , 

ler. Çünkü mevcut orta mekteplerin bi- teci arkadaşlanmızdan Nureddin Artam _ komisyonlar teşkil edilmiştir. Bu k0.ıı 
Sanayi Müfettişliği bu şikayet üze- rinci sınıflarında taJebe pek çoktur. (Toplu iğne) nin karde§i Bor Halk ceza· Anadolu Kliniil _ Konyada üç ayda. bir misyonlar tetkikini bitirdikleri işler•~ 

rine meseleyi incelemeğe, bu vatan • G I fL'k d . d nesi sahibi Bay Cemale<idin Artamın ni- çıkanlan bu tıbbl mecmuanın Mayıs sayısı mahiyetini idare heyetine bildire'~t . l eçen yı muva ıa ıyet erecesı e ]<t• / daşların fabrıkadan kovulma arının ne k ld w d f k l l kahları evvelki gün öğleden sonra Fatih çıkmıştır. Bu sayıda Prof. İhsan Hllml, Dr. ve heyet bu hususta karar verece 
1 •w. • k'k w ço az o ugun an sını ta a an ta e • d 1 d 1 h Fa" 

sebepten ileri ge dıgmı, tet ı etmege l . d ld w kA f' Belediye dairesin e ai e ost annın uzu. şevket S:ılih soysal, Ahmet Akkoyunlu, ••-
1
• 

b la t beler dershane erı o urmaga a ı ge- runda Kaymakam Bay HalUk Nihad tara- reddin Belen, Semahat Behçet, Fahriye, Gümrük ve inhisarlar veki 1 
aşş· ~ışır. k la l l IA t'k lecektir. Bu cihet göz önünde tu- d k ı .. N ti • d" ırA-etten çı arı n ame e er as ı fın an ıyı mıştır. Şemsi Mut.ver, ismet, Kerim omer, eca bir kaza geçı .. r '·· . I" 

işinden anlar mütehassıs ameleler ol· tularak herkesin kendi .• semtindeki Yeni evlileri tebrik ve kendilerine son· Emen, Emlr N. Atakam, Kemal Tarkan, Şf:- G k .e ,. 

dugw undan aelecek sene mevkii ıneri • mekteplere yazılması usulu bu sene suz saadetler temenni ederiz. -.., ı1f Korkudun ve c:tığer tanınmış doktorların Şehrimizde bulunan umru ~ "I) 

e r hisa"i'.lar Vekili Ali Rana, evvelkı ~, 
yete girecek olan I~ kanunu mucibin- kaldırılmıştır. Her isteyen, arzu ettiği b yazılan vardır. mühim bir otomobil kazası geçirtJ11f 
ce kendilerine tazminat verilmesi la - okula müracaat edebilecektir. Ancak Alö etçi Modern Yaşama Yolu - Dr. Nureddlıı 0 -

ı Y ~ nur tarafından bu lıdmde faidell ve tıbbi bir tir 10e z.ım gelecektir. Fabrika bu külfetten kayıt ve kabul muameleleri bittikten • k l d ·ı · ld ~ hfl 

E l kitap çıkarılmlft.l.r. Eserde modern yaşaylŞln Ve i yanın a aı es.ı o .ugu.. ..rd<J" 
kurtulmak maksadile bu ameleleri Çl· sonra mekteplerin ihtiyacına göre ta • czane er esasları U7.erinde bir ~k hastalıklar, zehir - rakip olduğu otomobıl, Üskud ... e.i 
karmıştır. Sanayi Müfettişliği vaziyeti lebeler mümkün olduğu kadar evlerine 8a ceceki nöbetçi eczaneler fUD)ardll': Jerden bilıis yazılar vardır. Bağlarbaşına gitmek üzere trafll'V'eıı 
tetkik etmektedir. yakın okullara taksim edilecektir. ~-........ İİ.-İİİİ •• İİ_İİ_İİ._İİ_i·ii-iiiiili .. iii"iii" .. iii"iii"-iiıiıl"• ... -.-.-.-.·.--. yolundan geçerken karşı istikanıc:tl "-·--.. ·-···· ................. ---· İstanbul cibetindekiler: • 

TAK V 1 M Aksarayda: (Etem Pertev). Alemdar· gelen bir tramvayla karşılaşm~ş~ır ~il' 

Rumt sene 
1352 -Ağustos 
6 
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Müddeiumumiliğin da: (Sırn Rasim). Bakuköyünde: (Hi- Şoför tramvaya yol vermek ıçıo ·rl" 
el d. w• eÇli Bir tavzihi lıil). Beyazıtta: (Belkis). Eminönün e: nevra yaparken trarııvkay 'dıdreg1ı.n olf1l\lş' 

lstanbul Müddeiumumiliğinden: 

Gazetenizde (Arap saçı gibi karışık 

1 
bir dava - Mübaşir R~din rüşvet v dava
sına bugün devam edılecek) baslıgı al· 
tında çıkan yazıda tebligat dairesinde mü-
\>afirlik yapan Reşidin sahte celpname tan· 
ıin ettiğinden ve rüşvet aldığından bahse
dildiği görülmÜ§tÜr. Bu haber hakikate 

tamamile uygun değildir. 

Her ne kadar mübaıir Reşit hakkınd.ı 
1 

yolsuz tebligat işinden dolayı yapılmakta 

olan bir hazırlık tahkikatı mevcutsa da 
rüıvet aldığı hakkında bir iddia mesbuk 
olmadığı gibi rüşvet ıuçundan dolayı aley· 
hinde bir dava açılmıı değildir. 

(Salih Necati). Fenerde: (Emilyadi). mıştır. Müsademe ço şı et ı ve 
Karagümrükte: (Suat). Küçükpazar • otomobilin ön kısmı hasara uğrafllıŞb\j' 
da: (Hasan Hulüsi). Samatyada: çamurlukları parçalanmıştı:· Fak~ .;t' 
(Teofilos). Şehremininde: (A. Ham· yük bir hüsnü tesadüf esen olara 1'ot' 
di). Şehzadebaşında: (İsmail Hakkı). kil ile refikası bu kazadan salirnell 

Beyoğlu cihetindekiler: tulmuşlardır. • ....... ./ 
Galatada: (Hidayet). Hasköyde: •• - ....................................... -... de 
(Nisim Asco). Kasımpaşada: (Müey • ~ Taksim bahçcsil'I 
yet). Merkez nahiyede: (Galatasaray, OO[A.\'AHA1~1Nl1 retl 
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kr.z). Modada: (Moda). Üsküdar 3 perde 
Çar§ıboyunda: (İttihat). .. ..................... .. 
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MEMLEKET HABERLERİ Antepte iktısadi vaziyet 
Gazi yurd kendisine münhasır bazı mahsulleri 

dolayısile iktısadi buhrandan en az 
müteessir olan şehirlerimizden biridir Bayındırlık Bakanı Ali 1 8 '!miyetli 

ı Bır vatandaş 
Çetinkaya zmire gidecek Ankaradaki emlakini 
lzmirde tramvay_ş_i-rk_e_ti-.n-ı·_n_y_e-nı-. -yapacagı" hatlar Çocuk Esirgeme kuru· 

meselesi kökünden halledilecek ve yeni 
tesisat ikinci Kordonda yapılacak 

muna teberrü etti 
'.Ankara (Hu

susi) - Ayva • 
lıda oturan lsma· 
il Kocaer 21 dö
nüm büyüklü • 
ğündeki bağı ile 
köşkünü ve sa -
hibi olduğu men-, 
ha suyunu Ço • 
cuk Esirgeme 
Kurumuna te .. Antepten bir cörüniit 

berrü etmiştir. Gaziantep (Hususi) - Şehrin ik- mıyor. Ve ufak bir hastalık rekolte ü-
Zenginleri - tısadi durumu iyidir. lktıaadi bühran- zerinde çok tesir yapıyor. Bu sebeple 

mize imtisal nü- dan en az müteessir olan vilayetleri • hükumetimiz Antepte bir fıstık ensti-
rnunesi ol - İsmail Kocaer mizden birisi de Gazianteptir. tüsü açmağa karar vermiştir. 
ması icabeden bu ferağatkar Türk Tıb- Filhakika, Antep, iktısaden, mev • Deli tütün yine bu mıntakaya mah-
biyenin eski talebelerindendir. O za- cut buhrana rağmen çok sıkılmamı~ • sus değerli bir üründür. Ekimi ve ye
man Jön Türkler meyanında ve inkı - tır. Bunun bir sebebi vardır. O da, tiştirilmesi meşrup tütünden tamami
lap uğrunda çalıştığı için Ankaraya Antebin fıstık, deli tütün gibi fazla pa- le farklıdır. Müşterisi Mısırdır. Nil va
sürgün edilmiş, orada yerleşmit ve de- ra getiren ve yetiştirilmesi yalnız bu diaindeki Mısır köylüleri Cevza tabir 
vamlı mesaisi ile bugün vatanın yok- vilayete ait bulunan kıymetli malısu- ettikleri nargilelerde tömbeki yerine 
sul çocuklarına teberrü ettiği emlaki lata sahip bulunmasıdır. içerler. Senede yüz elli bin lira gftirir. 
kazanmaya muvaffak olmuştur, ha - Bugün Antepte 2,500 den fazla do- Müstahsili korumak maksadile açılan . 
miyet ve fedakarlığı şayanı takdirdir. kuma tezgahı hali faaliyettedir. 200 kooperatiften çok fayda görülmüştür. 

. hmir ICoıdcmboJU 
l~rnir, 18 (Hususi) - Nafia ,Yeki· hai karar, Jzmirde yapılacak konutma. 

11 Ali Çetinkaya·nın pek yakında İzmi- !ardan sonra Ankarada alınacaktır. 
k7 gelmesine intizar" edilmektedir. Ve- İzmir elektrik tirketinin muamelih 

ıl İ~irde Kordon tramvaylarile Ko- muntazam 
nak - Basmahane - Kemer - Reşadi - Maliye Vekaletine yapılan bir ih • 
~~ -.. Üçkuyular tramvay hatları işini bar üzerine İzmir elektrik ve tramvay 

0 k.unden halledecektir. şirketi muamelatının hakim kararile 
Y Elektrik ve tramvay şirketile Nafia tetkike başlandığı bildirilmişti. Yapı • 
" ekfı'leti arasında Basmahane • Kemer lan ihbarda şirketin iki türlü defter 
~arnvayları işinde her hangi bir fikir kullandığı ve vergi kaçakçılığına te -
ahtilafı kalmamıştır. Şirket bu hattı şebbüs ettiği iddia edilmişti. 

Dursun beyde 
yangın 

kilim tezgahı da muttasıl çalışır. Fab - Zeytin de mebzulen yetitir. Daha 
rikalar çoğalmıştır. Yılda bin beş yüz ziyade Kilis ve Nizip .ilçelerinde fazla. 
ton dokuma istihsalatı vardır. dır. Vilayete senede vasati bir hesapla 

lc7·r~al Yaptırmağa hazırdır. Asıl müş- Maliye müfettişlerinin on beş gün 

Bir adam karısına kızdı, 
bir mahalleyi yakh 

Adına Şam fıstığı denilen ve halbu- dört yüz bin lira getirir. Yalnız An -
ki Şamda bir tek ağacı dahi bulunmı • tepte sabun yapan on alb imalathane 
yan bu kıymetli mahsul yalnız Antep vardır. Mamwat bütün Şark viliyetle:. 
ve çevresinde yetişir. Memlekete 1e • rine gönderilir· 

ulat Kordon tramvaylarında toplan- devam eden tetkikleri sonunda bu id- Dursunbey (Hususi) - Mezaristan 
aa~tadır. İzmir Kordonu tanzim edil- dia varid görülmemiştir. Şirketin bü - sokağında bir yangın çıkmış, beş ev 
h~tn ~c geniş tretvarlı bir . cadde tün muamelatı muntazamdır ve def - y~nd~.k~~n .. v~. 2 ev yıkıldıktan s~nra 

-
1 ~ldığı için Kordon tramvayları- terleri Türk memurlar tarafından tu • aondurulmuştur. Yangının sebebı et-Kn «Güzclycrn mevkiine kada.r İkinci tulmaktadır. Ancak şirketin; Belçika· rafında tahkikat yapılmaktadır. Söy • 

o~dondan geçmesi muvafık görül - daki hissedarlanna vermeğe mecbur lenildiğine göre yangında bir kasd eseri 
itle tedir. Bu takdirde otomobil. araba tutulduğu hesaplar aynca Fransızca o- vardır. Tahtalı oğlu Ahmet isminde 
)e diğer nakliyat Birinci Kordondan larak tutulmaktadır. Türkçe ve Fran· biri karısına kızmıt ve bu kızgınlıkla 
Yapılacak; lzmirin Kordondaki ticari sızca muamelelerde en ufak bir müba.. evi ateşlemiştir. Fakat bu resmen teyit 
nakliyatı sekteye uğramıyacaktır. Ni- yenete bile rastlanmamıftır. etmiş değildir. Müddeiumumilik tnh • 

nede vasati bir hesapla bir milyon li- Antep bu sayededir ki. iktısadi bWı
ra getirir. Rekoltenin yüzde yetmifi randan kendisini korumak imkanını 
Suriye yolile Amerikaya ve yüzde onu bu]muftur. Sanayideki vüs•at herkC88 
Mısıra gönderilir. Suriye yalnız muta- iş bulmak hrsatını vermiştir. Ticaret 
vassıt olduğu halde bizden ziyade ka- üzerinde büyük bir dert olan gümüt 
zanır. Onun için fıstığı mutavassıt el- mecidiye ve eczası kaldınldığı için bu 
lerden kurtarmak ve bu ifi t~kilat- sahada daha fazla bir inkifaf beklene -
dırmak l8zımdır. Her sene mahsul alın- bilir. 

kikat yapmak için Ahmedi zan altına 
Gemlik sun'i ipek fabrikası l Bigada sıcaklar almış bulunmaktadır. lşin içyüzü Ah

met isticvap edildikten ve tahkikat bit-

Adapazarında 
Kereste 
Kaçakçılığı Cemlik (Husus"ı) _ Gemlı'kte ya- Biga (Hususi) - On beş günden· I l k 

"'1 l k tikten sonra an aşı aca tır. 
tJl makta olan sun·i ipek fabrikuı in· beri hava ar pe sıcak gitmekte ve her- Adapazarı (Hususi) - Şehrimizde 
!aatı ilerilemektedir. Mühendisler için kesi şaşırtmaktadır. Gündüzleri sıcak- Ermenakta bir hırsız öldUrUldU mühim miktarda kereste kaçakcıhğı 
a"ler yapıldığı gibi amele için tan tavuklar bile ağızlarını açıp dille- Akdeniz Gazipasa {Hususi) - Bu- yapıldığına dair hükUınete bir ihbar 
l & küçük barakalar yaptırılması karar· rini çıkararak saçak altlarında kanat- rada hırsızlık yapr:ıaktan suçlu Ana - yapılmış, Orman Umumi Müfettifi 
tia~~ırılmıştır. Kasabadan Umurbeye' !arını sar kıta sarkıta pi~eklemekte ve murun Güveybahşiş aşiresinden kır Rahmi tahkikat için buraya g~lmiştir. 
lı~gru güzel bir şose yapılmaktadır. ıns~ndan kaçamıyacak hır hale gelmek- Nuri oğlu Çaculu Ermenak'ın Medra Tahkikata başlanır başlanmaz ılk ham
lJ hsat Vekili Celal Bayann doğduğu tedır. yaylasında bir taşlık içinde başı taşla lede yüz metre mikabı k~ça.k . kereste a rnurbey yüksekte kurulmus bir köy- Geceleri, halk bunalmakta ve dam· ezilerek öldürülmüş olduğu halde bu - bulunmuş, musadere e<lılmıştır. 
iir. · larda, taracalarda yatmaktadır. Sıcak- lunmuştur. Çaculunun kim tarafından Bu keresteler şehrimizdeki kereste 
l~nik .. 1.. M b h fardan herkes «kızma)) denilen cild has- öldürüldüğü araştırılmaktadır. tüccarlarından Hafız Aliye aittir. Mu-

8Usi b' g?. u 
1
v
1
.ek armakraed 'ur~~ l~k- talığına tutulmaktadır. --- sadere edilirken keresteler Kocaeli vi· 

ş h· ır guze ı vr.rme t ır. uc:m ı Seksen yaşındaki ihtiyarlar şimdiye Yeşilova kaphcaları !ayeti hududlan dahilinde yapılmakta 
li~·~~~urdu; Üstbenli, Cihatlı, Altben- kadar Bigada böyle sıcak hava görme- Yeşilova (Hususi) _ Kaza dahi- olan göçmen ev!lerinde kullanılmak 
ka ı ı eybet verici sarp köylerden baş: diklerini söylemekte ve bu havalara linde ve civar köylerde bu yıl ekinler üzere Kocaeli iskan idaresine veril • 

hi ulaz çiftliği, KurşuQlu, Nazlı gibı k 1 ktadır rniştir. Tahkikat devam etmektedir. 
•a il köyleri de çok güzeldir. şaşıp ama · çok iyi olmuştur. Fakat fazla yağan 

Bugünlerde sıcaklık derecesi gölge- yağmur ve dolu yüzünden bazı yer- Adapazarmda bir mahkOmiyet 
S'ıvasda ekı'm ·ışlerı· de sıfırın üstünde 35-36 yı bulmuştur. lerin mahsulü hasara uğramışsa da bu 

h · 'zd' Adapazarı {Hususi) - Bundan bir S'ıv (H A) z· M'"d"' .. Geceleri bir kaç defa soğuk su banyo- e emmıyetsı ır. 
h as ususı - ıraat u uru l d k .. k.. de Kasabaya on ı.._ .. dakika mesafede müddet evvel Ahalı köyünden Rasim oahti A wl k . su yapıma an uyuma mum un - ~ . d b' . . . 
k.. Yar ydınog u aza, nahıye ve w•1d· B .. ... b"l bir fırın bulunan kaplıcalar bu sene hususi mu- oğlu Osman ismın e m evımn pen -oyler' d I __ ,_ . l 1 . gı ır. azan ruzgar esse ı e . . . . . d . w lı N ' f 
tini ı .0 aşa~ .yem ma 18~ vaz~ye- ağzından çıkmış gibi sıcak esmektedir. hasebe tarafından tamır ettmlmektedır. ceresm e g~mege ça !8n .. ~ı ?.8vuş 
l .~etkık etmıştır. Şarkışla da agaç- . Yapılan tetkikler neticesinde bu kaplı- oğlu Şevketı tabanca ıle oldurmuş ve 

tar uzerinde haşere görülmü~, bun • ğd l h l k d caların romatizma ve siyatik için pek tarlaya gömmü~tür. 
arla .. d l . . . S bu w ay a maya azır anma ta ır. . . Osmanın muhakemesi yapılmış, ne· fah rnuca e e ıçın zıraat memuru e- Hafik köylerinde mühtaç köylüle • faydalı olduğu anlaşılmıştır. Cıvar vı-

addın memur edilmiştir. ı·e Kızılay Kurumu tarafından 25 çu· }ayet ve kazalardan binlerce ziyaretçi ticede 6 yıl hapse konulmasına karar 

~t Bankası yeni yıl mahsulü val un gönderilmiştir. bu kaplıcalara akın etmektedir. verilmiştir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Hasan Beyciğim! Ben bir 1 .. , Yoksa kendimi 
~eaıeıc tutmak istiyonım. Bana mi vereyim? 
ııl it Öi\id ver .. Reaaemhk iDi e-
eyirn.. . 

muıikiyeı Hasan Bey - Bana kalırsa, - Tefekkür ederim. Haaan\ Hasan Bey - Hayır amma, 
mU$ik.İye heves et ı Beyciğim 1 Yolu& beni çalarken yaptıjuua reaimleri ıördüm ! · 

dinlecliniz mi? 

1 

Armutluda 
Arazi 
Tahriri 
Armutlu (Hususi) - Bir haftada!l'I 

beri burada arazi tahriri yapalmaktadır. 
Tahrir bugünlerde bitirilecektir. Bu 
seferki arazi tahririnde vergilerin biraz 
indirileceği ümit edilmektedir. 

Hadiseler 
Karş1&1nd 
Olimpiyat müsabakaları 

Fransada çıkan bir gazeteden: 
Yüzme yanpna sonuncu aelmişti. 

arkadaııı elini sıktı: 

- Tebrik ederim. dedi. sonuncu 
geldin amma zarar yok, ba sayede ra• 
hat rahat bir banyo yaptın! 

* Filan memleketin, filanca atleti n -
nida yüksek atlıyordu: gene filin mem
leketin spor nazın bunu gördü: 

- Beğendim, dedi, fakat bu nevi id
mana ne idmanı derler) .. 

* Yüz metre lı:opcaklardı.. lpretçi. 
hareket işaretini verdi. Kopıcular kot· 
tular: yalnız bir tanesi yerinden kımıl • 
damadı .. İşaretçi ıordu: 

- Ne duruyorsun? 
- Şey, affedersiniz dalmıştım da .. 

* Yüksek atlıyan atladıktan sonra et
rafına baktı: 

- Nasıl iyi geçtim mi? 
- Evet, fakat sırı~ın Üstünd en değil, 

altınd an .. 

* Boksta birinciliği alanın kansı ringe 
yaklaıtı: 

- Bana bak, dedi, akşama eve geç 
gele)·İm deme; gözünü patlatırım. 

tMsET 
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Edirneye yapılan 'il~ 
gezintinin intibaları 

lstanbul - Edirne yolunun 12 lira tutan tren Ücreti 
220 kuruşa indirilirse bazı gayri Türk vatandaşlar 
bundan nasıl istifade ederler ve bu istifadeyi nasıl 

bir ticaret şekline sokarlar? 

Bakırköy ilk okullar him.a~e ku~mu ı dirnc takı~ı bi~ maç . yaptıla_r. bu. maç 
tarafından tertip edilen ilk Edırne gezın • ta 3.1 Edırnı-lıler lehıne netıcelendı. Bu 
tisinde Trakyalılar İstanbullulara cidden maç munasebetile stadyomda da tezahürat 
büyük bir misafirpen erlik gösterdi • yapıldı. General Kazım Dirik sözleri ile 
Jer. Muratlıdan itibaren bütiin ıs- gençliği teşci etti. Hülasa seyahat her ba. 
tasyonlarda halk İstanbulluları par· kımdan faydalı olclu. Gönül bu seyahat -
lak bir şekilde, taklar kurarak, coskun !erin her hafta tekerrürünü istemektedir. 
tezahürat yaparak. bedava ayran, karpuz l Seyahatin Fena Tarafları 
ve bu;du su dağıtarak karşıladılar ve 1 Seyahatin fena tarafları da yok değil • 
bütün bu ikramlar pek bol olarak yapıldı. di. Bu kusuru iki kısma ayırınak la21m • 
Hatta gezintiye iştirak edenlerin her bir; dır, bu kusurların bir kısmı tertııı heyetine, 
istanbula bile üçer. beşer karpuz getirdi • bir kısmı da kumpanyaya aittir. 
ler. Alelade gunlerde Edirneye gidip gelme 

Karaağaç ve Edirne jstasyonlarında ter
tip heyetine muhtelif buketler verildi. E

dirnede başta belediye reisi ile evkaf mü
dürü olmak üzere bütün belediye ve evkaf 
erkanı, memurları, turing Jdübü teşkilatı 

lstanbullulann gezintilerinde kendilerine 
arkadaşlık ve rehberlik ettiler. 

bilet 12 liradır. Bu seyahatte bl" gidip gel· 
me bilet fiatı 220 kuruştur. Bu nisbetsiz 
ucuzluk bazı gayri Türk simsarlım, dCThal 
harekete- geçirmi~ cemiyetin biletleri bi.r 
anda 220 kuruşa· kapışa kapışa .atın alın· 
mıştır. Simsarlar 220 kuruşa satın aldıkları 
bu biletleri ertesi günden itibaren 350·400 
kuruşa satmıya başlamışlardır. Tertip he • 

Edirne esnafı da büyük bir dürüstlük yetinin elinde bilet kalmadığı için de her· 
ile her günkü fiatlarına zam yapmak şöyle kes ister istemez hu simsarların ellerinde· 
dursun, bilakis fiatlarda tenzilat yaparak ki bileti satın almıya mecbur kalmıştır. 
misaiirleri karşıladılar, arabacılar, şo • 

förler misafirleri bedava denilebilecek bir 
fiatla taşıdılar. Edirne belediyesinin 
ve halkının gösterdiği bu alaka İıtanbuJ • 
luları çok mütehassis etti. 

Yunanlıların Tezahüratı 

İstanbullular avdette de istasyonlarda 
ayni tezahüratla teşyi edildiler. Yu • 
nanlılara ait olan Kuleliburgaz ve Pitiyon 
istasyonlarında bütün köylüler toplanmış-

lardı, bunlar İstanbulluları candan ııelen bir 
sevgi ile karşılayıp uğurladılar, trenin istas
yonda tevakkufu esnasında mütemadiyen 
«yaşa» djye bağırarak, alkışlıyarak, el ve 
mendil sallıyarak tezahürat yaptılar. 

Gezintinin Faydalan 

Simsar bununla da iktifa etmemiş, e· 
!indeki bileti sattıktan sonra trene hiletsiz 
binmiş. yolda kendisinden bilet istenildiği 
zaman: 

- Biletim yok amma, işte parasa diye 
220 kuruşu uzatıp vermiştir. Tabii lren· 
den yolcu indirilemiyeceği için bu simsar 

220 kuruşa bir bilet daha almıya muvaf 
fak olmuş. bu biletle Edirneye gitmit ve 
bileti bu sefer de Edirnede 100 • 120 ku· 
ruşa bir başka simsar vatandaşa satmış, 

kendisi orada kalmış, lstanbulda işi olan 
Edirneli bir vatandaş ta yüz kuruşa lstan· 

bula gelmek imkanını bulmuştur. 
Bu yüzden de 600 kişilik seyyah kafileıi 

980 kişiye çıkmış, trende oturacak yer bul-.. 
Jstanbullular Edirnede beş saat kaldı • mak imkanı kalmamıştır. Buna kumpan • 

lar. Bu seyahat iki bakımdan faydalı yanın trenleri istasyonlarda vaktinde bu • 
oldu: Jstanbullular Edirneyi ve Edirneyi lundurmaması ve treni hareket vaktine 
dolduran misilsiz Türk eserlerini, Trak • tam beş dakika kala ııetirterek 980 kişi • 
yayı, Trakyada yapılan yenilikleri, yeni nin beş dakikada trene binmesini muztar 
lurulan köy ve kasabaları görmek, tanı • kılması gibi feci bir hata da ilave edilince 

bu seyahatin baştan başa aüçlüklc· oerti~ini mak ve okumak fırsatını buldular, Ba • • • " "" 
lmköylUler de himayelerine aldıkları 2SO anlamak. kolaylaşmış olur. 
vatan yavrusuna mühimce bir yardım te • Eğer tertip heyeti biletlere beş lira fiat 
min etmeğe muvaffak fldular. koymuş olsaydı hem bir takım eayri Türk 

Edirnede Atatürk anıdına lıtanbullular tufeylilerin açıktan bir ticaret yapmalarına 
Ve Edirneliler tarafından birer çelenk ko • mani olacak, hem davetlilerini rahat gö • 
nuldu, bu münasebetle yapılan merasim türüp getirecek, hem de asıl ulvi maksa • 
de ve söylenen nutuklarda Edirneliler ile dına daha fazla, hattl 3-4 misli fazla hiz· 
Jstanbullular birbirlerine kaynaştılar. met etmek imkanını bulmu~ olacaktı. 

Bakırköy istiklal idman Yurdu ile E • * * 

Saçlarını bogamıgan 
Kadın, huzur ve 
Emnlget veren kadındır 

nünde olduğu kadar, o derece tiddetle 
aevİ§mektedirler. 

Ben beyaz aaçlan kapatılması lazım 
b&r leke olarak teliklı:i ebniyorum ..•• 

* <ıBugün tesadüfen öğrendim ki bir 

is ta nb u ı ·-

Tarih sayfalan 
--- R•'8d Ekrem Koçu --

K ö p r Ü ba • 
Yenlcaml 1 ~andaki Y enica.~ıi. 

- lstanbulun en gu " 
zel abidelerinden biridir. İnşası da elli se • 
ndik bir fasılaya uğramış bir mabedimiz· 
dir. Asıl adııı Valide camii» dir. 

Y enicamiin planını çizen ve inşaata 

başlıyan, Sinanın en değerli bir talebesı ve 
Sinandan sonra mimarbaşı olan Davut a
ğadır. Camii yaptıran da iiçüncü Mura • 
dın karısı ve üçiincü Mehmedin anaıu Sa· 
fiye Hatundur. İnşaata 159 7 de başlan • 
mıştı. Ertesi yıl İstanbulda büyük bir ve· 
ha oldu. Mimar Davut öldü. Yerine geçen 
mimar Dalgıç Ahmet -ağa 1603 yılına ka• 
dar inşaata devam etti. Bina pencereleri· 
ne kadar çıkmıştı ki, üçüncü Mehmet öl
dü, anası, Osmanlı sarayı adetince Eskisa -
raya kapatıldı. İnşaat yarı kaldı. İki yıl 
sonra da Safiye Hatun öldü. 

O zamanlar, istanbul gümrüğünden 
başlamak üzere bugün Eminönü dediğimiz 
saha baştan başa yahudi mahallesi idi. is
tanbulun en çirkin ve harap binalarından 
teşekkül etmiş olan bu mahallenin ara • 

sında, cami adeta kaybolmuştu. 1603 ten 
1660 yılına kadar, tam elli yedi yıl, Mi • 
mar Sinan mektebinin bu nefis abidesi, ya-

rı bırakılmış, harap olmağa mahkum, pe • 
ril}an kaldı. 1660 da dördüncü Mehmedin 
anası Turhan Sultan da bir cami yaptır • 

mak istedi. Yeni bir mabede başlatmak • 
tansa yarı kalmış olan bu şaheserin itmam 
ettirilmesini teklif ettiler. Tur han bu ma -

kul teklifi kabul etti. Zaten o ıııralardn bü· 

yük bir yanıın olmuş, yahudi mahalle • 
ıi de yanarak camiin etrafı temizlenmişti. 

istimlak edildi. O zaman mimarba~ı bulu. 

nan Mustaf" aia inşaata başladı. Ve 166 3 
de, yani temeli atıldığı tarihinden tam alt· 

mış altı sene sonra l:ıtanbulun bu ncfü fi • 
bidesi tamamlanıp meydana çıktı. Bugün 

etrafını kaplıyan iğrenç binaların, ve bu 
binalarıll damlarından gökyüzüne doğru 
taşan duvar ilanlarının arasında güzelliği 

mahvolan Y enicamii bu çirkinlikten kur • 
tarm111k, etrafını bu soyıuz pis binalardan 
temizlemek lazır11dır. Onlar temizlenince· 

ye kadar da: hiç olmazsa, camün leta • 
feti11e mani olan ilanları indirmek lazım • 
dır. Bunu hem lstanbul belediyesind~n. 

hem de o duvar ilanlarını oraya lı:oymak 

Büyükadada oturan bir kadın oku
yucum, aM. B. D.» şakaklannda beyaz 
tellerin belirmeye başlamasından muz
tarip, benden fikir ıoruyor: derci yanı· 
yor. 

- Canım sıkıldı. Evvela boyamayı 
düşündüm, bu ivi kocama ıöylemeden 

hafta evvel oturduğumuz apartımanın üst 
katına taıınan kadın zevcimin beı yıl 
evvel bıraktığı ilk zevcesi imi~. Peri • 
ıan bir haldeyim, ne yapayım?» 

H. D. 
Bu vaziyetten okuyucumun zevcinin 

de haberdar olup olmadıimı bilmiyo • 
rum. Bu takdirde kendiıi de telaı ede· 
cektir. 

, \'u}4satını almış olan müesseselerden bekle• 

ri:ı. Bu müesseseler için o ilanları indirt -
ruek yükıek bir memleket sevgisinin ese
ri olacaktır. 

yapacaktım, nasılsa aiizımdan lı:açınca 

muhalefeti ile karşılaştım. Bana akıl 

öğretiniz, kocamı naıu1 ilrna e.c:leyim? 
diyor. 

Ben bu satırları okurken yine Büyiik
ada ıibi büyük sayfiyelerimizin birinde 

oturan bir kadını hatırladım. Kendi.ile 
tahaen muarifem yoktur, hazan iakelenin 

auinoıunda oturunca karıılatınz, Ye ta
aqmamız söz aıinalığından ibarettir. 

Bu lı:adın takriben otuz bet Y&§ların
dadır, çizgisiz, ter temiz, terütaze bir 
yüzü vardır. Bununla beraber fakakJa. 
nnda beyaz saçlar bqlamııtır. A.lqarn. 
lan gelir, üç çocuğunu etrafına dizer, 
kocasını bekler. O da ıeJince bir daire 

tqlı:il ederler, bakıılan aJkla, muhabbet
~. ıefkatla doludur. Belli ki bu kadın 
•e bu erkek elin izdivaçlarının ilk &Ü· 

Muhakkak ki vaziyeti hoı ıörmem. 
Bereket versin mevsim aonundaytz, •· 
partımanların kira mukaveleleri ekıeri
yetle bu aylarda biter. Evinizi deiiftiri
niz. 

* Aydında Ayşeye: 

Mütehauıs doktor ve ebeler aebe bir 
kadının ikiz doğuracağını 5 inci ayın 
ıonlanna doğru anlamak mümkün ol • 
duğuiıu söylüyorlar. Fakat üçüzün keıfe
dilebileceğini hiç İJİtmedim. 

İkizlerin ayrı ayn cinsiyette olmaları 
pek mümkündür, fakat ben ekı'!rİyetle 
her ikisinin de erl«ek veya kız olduklarını 
ıördüm. 

TEYZE 

Retad Ekrem Koçu 

Hamalhk ücreti 
Hamallık işlerinde yolsuzluklar 

yapıldığı hakkında vaki fikayetler Ü· 

zerine belediye tetkiklerde bulunmus 
ve hamal başılarm hamallara istihkak: 

larını tevzi etmedikleri anlaşılmıştı . 
Bunun için idari tedbirler alınmak

tadır .. Şimdilik bu hususta iki şekil 
bulunmuştur. Bunların biri tüccarın 

verdiği paraya mukabil aldığı makbu· 
zun katiplerde kalan dip koçanına im
za atmaları; diğeri de hamalların yük 
taşıdıkça matbu karneler verilmesidir. 
Bu suretle suiistimalin önüne geçile -
ceği umulmaktadır. Tetkiklere devam 
olunmaktadır. 

Ajustoı 19 

-KIRK GONDE DEVRiALEM 
Tanımadığınız memleketler ve insanlar 

Yazan ı M. Ekrem 

Felemenk Hindistanı, Fi/ipin adaları 
Türkiyeden küçük olan Cava adası, ekserisi müslüman 
ohnak üzere, 36 milyon insan besler. Buralarda bir 

ağaçtan büyük bir orman vücuda gelir 

B,r kaç ailenin bir arada yaşadıkları Filipln adalarındaki evlerden bir kaçı 
Eski karaların çökmesiyle meyda • balık avı ve deniz seyahatlerine kartI 

ne gelen bu volkan ve zelzele adaları, büyük bir heves duyan Malezya " 
Hindi Çininin cenup ve ~ark kısmın - lılar ta Hind adalarının şarkında bu " 
da kaindir. Bu adaların Üzerlerindeki lunan Mikronezyadan Afrikanıll 
dağlar, eteklerinden tepelerine kadar, şarkında Madagaskar adasına kadaf 
gayet kuvvetli ağaçlarla dolu, orman· dağılmış bulunuyorlar. Cenubu şarki 
larla kaplıdır. Hind adaları toprağı zengin, iklimi 

Siyah ırktan olan Endonezyalılar sıcak olduğundan ormanları pek fazla• 
ve sarı renkte olan Malezyalılar bir de dır. 

hariçten muhaceretle gelen Çinliler, Bu mıntakaya ait olan nebatat He 
japonlar ve Avrupalılar buranın H .. beraber Hindistan cevizi ağaçları, 
kenesini teşkil ederler. Muz ağaçlarıı ve 40 metreye yükselen 

iptidai kavimler ise hariçten gelen 
istilacıların karşısında içerilere sığın
mışlardır. 

Endonezyalıların bulunduklari yer
lerin büyük bir kısmı ormanlarla kap
lı olduğundan bunların bazıları pek es· 
ki hayat şekillerini muhafaza etmişler· 
dir. 

Mesela. Borneo adasının fimali t • 

kisinde oturan Bassablar yalnızca mey
va ıoplamak ve avlanmakla geçinirler. 
Hatti dolaştıkları arazi üzerinde bir 
yerde bir kaç ay kalmak icap ederese 
dört kazık üzerine bir kaç dal koymak· 
la iktifa ederler. Ve orada barınırlar • 

Endonezyalıların kısmı azami aö
çcbelikle, ziraat yaparlar. Köyleri or
man içinde ise, köye gelen patikaları 

zaman zaman değİftirerek kendilerini Bornea adası yerlilerinden biri 
tecavüzden korurlar. Fakat açtk arazi- surett• bambolar, karmakarışık bir 
de emniyet olamıyacağından köyleri- bulunuralar. Egoutrer denilen eknıei 
nin etrafını toprak ıedler ve di'l<enli v ki 3 4 t n ' . . . . , agacının yapra arı - me re uzu 
çalı yığınları ile çevirırler. Köylerının l v d d B v t S d ·ıeıı . . b" ugun a ır. u agaç an agou enı 
ve evlerinın şekilleri muhtelıf ka ıle • b" . k 1 Ü · d bit 

h l
.f l ır nevı un çı arı ır. saresın en 

lerde mu te ı manzara ar arzeder. . . k" l k v l ..,, ' ,. nevı ıç ı yapı an şe er agaç arı • 
Mesela: . . . gövdesine sert bir şey sokulduğu ztt ' 

Kara Balaklarda evler ıçıçe geçmış .. t b f ı__ t · h s• . . mana su e enzer su ışıur an sıya 
dairelerden ibaret bir taç seklmdedır. w l b l 

.. .. .. ·. l gaç arı u unur. 
Köyun ortasında gunduzlerı top anma 8 . d b v ı d k" ,,.,t1 

ır e anyan agaç arı var ır ı ~ 

Yeri ve geceleri bekarların yatakhane- k d 11 t kr k""k ı ye -re sar an a arı e ar o sa ıp 
si olan bir açıklık bulunur. Bunun et· • . v l d t" • B sll' . . nı yem agaç ar mey ana ge m . u 
rafında. evler ve pırmç ambarları var - ti b" v t b"" ··k b" vii' re e ır agaç an uyu ır orman 
dır. Hind adalarının büyük bir kısmın- d ı· B l d y Clllyaf1 . . . . cu a ge ır. u orman ar a ar-
da, bir evde hır çok aıle hep bırlıkte hayvanların cüseleri ve kuvvetleri PeJı 
otururlar. Yakın zamana kadar kabile- f l d 

d h h. k 'k az a ır. . 
ler ve köyler arasın a arp ıç e ııı Ad l d z dı" klcatı a ar a yaşayan na arı 
olmazdı. en ziyade calip olan hayvan da Oraf1' 

Endonezyalıların insan yiyenleri az- gotang'dır. Gittikçe azalan bu hay"9,i 
dır. Sumatra, Mindauao Borneo gibi en ziyade Somatra, Borneo adalarıfl' 
adaların içerilerinde henüz sükun ve da mevcut olup kollarını açtığı zam•" 
emniyet yoktur. Bunlar putperest ve 2,70 metreyi bulur. 

vahşidirler • Hind adaları içinde en mühimmi o· 
Sahillerde veya girilmesi koiay o· va adasıdır. Daha Holandalılar bura>"" 

lan yerlerde oturanlar Malezyalılar • gelmeden evvel burası zaten medeniler 
dır. Arapların tesiriyle Malezyalılar mişti. Bugün Cavada pek çok piri~Ç: 
müslümanlığı kabul etmişlerdir. Müs· şeker, kahve, tütün, çay, kauçuk , J-lıfl. 
lüman olan Malezyalılar ile putperest distan cevizi, muz elde edilir. Hind ,8 

olan Endonezyalılar ve Felemenkliler dalarının hemen hepsi Felemengiı10~~ 
arasında 'iddetli bir zıddiyet vardır. Bunların şimalinde bulunan filipı 

Hatta Avrupalılar Atjeh racalarını takım adaları ise Amerika Birleşik de~· 
hakimiyetleri altına almak için pek in- Jetlerine aittir. Bu adaların gerek toP" 
safsızca mücadelelere girmişlerdir. rak altı, gerek üstü çok zengindir. J tİ 

Avrupalılar, bugün, Mekkeden av- Hatta Amerika Birleşik devletd~8; 
det eden hacıların lslam birliği yolun- Fili pin adalarını Uzak Şarktn kenr ı e 
da yaptıkları propagandadan çok çekin· için iktısadi ve siyasi bir destek hı-ı 111 

mektedirler. getirmek için çalışmaktadır. . . . d1l' 
Mükemmel gemici olan Malezyalı -: Felemenk Hindistanı ve Fılıpın a ('1 

il kl · · k · I "ktur• 1 
lar tabiatın güze i erıni gezıp görme larında yaşayan ınsan arın mı Jdi , 
hususunda büyük bir arzu ve işti;rak milyon kadardır. Türkiyeden pe~. 3ıı 
duyarlar. çük olan Cava adası ekserisi müslu~r· 

Pek eskiden korsanlığa, bugün de olmak üzere 36 milyon insan bes e 
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llFAIYEMJzIN YILDôNOMO MONASEBETJYLE LosAncelosungenç ---- SIHH-İ BAHİSLER 
7 

Tulum bacılığın Tarihi milyonerini Denı·z .banyosu. hangı· 
* * * karısı mı öldürdü ? 

315 ile 325 arasında lstanbulda tulumbacılık art~k itfaiyecilik hasta,ara J•yJ• gelı•r?. 
f~klinden çıkmlf, koğuşlar zamanın en iyi koşucularını toplayan Karı koctı içki ıişeleri 
bırer küçük spor klübü olmuştu. Mahallelerde tulumbacılık arasında bulundular. Biri 
etrncyen j'cnçleri parmakla gösterirlerdi. Tulumbacılar arasında baygın, öteki ölil idi Romatizma yüzünden işini bile terkeden hastama 

en iyi biaikletçileri yarı yolda bırakanlar pek çoktu · deniz banyosu tavsiye ettiğim zaman " Benimle 

Y•z•nı Oam•11 Cem•I Kaygıh 
- 1 

Kadın " Kocam bana zorla alay mı ediyorsunuz? ,, dedi. Fakat kendisile alay 
içirdi. Hiç · birşey hatır- etmediğimi pek çabuk anladı 

:Vi lst.anbulda o eski doksan, yüz, yüz luğu şekli, bazan iddia yüzünden u • 
otr~ı, hatta yüz kırk, yüz elli okkalık fak tefek kavgalara, kanlı hadiselere 
d a tulumbalarının dört kişi omuzun- de sebep olmakla beraber ekseriya çok 
i~ Yangınlara nasıl koşturulduklarını zarif, çok fantezi bir şekil alıyordu. 
c~~edim. Fakat lstanbulda tulumba- işte onun içindir ki eski lstanbulun 

lamıyorum ! ,, diyor Y•z•n: Doktor ltem Y••••f 
Los Ancelosda ortalığı velveleye 

veren kanlı bir hadise olmuştur. Yal
nız Los Ancelosun değil · hemen he -
men bütün dünyadaki gazeteler bu 
vak'adan bahsetmektedirler. Zira ölen 
zat dünyada çok meşhur olmuş llli
nois Bankasının eski direktörünün 
oğludur, ve katil suçiyle tevkif edilen 
karısı da Amerikanın simendifer kral
larından bir kaç sene e

0

vvel vefat eden 
Harimon'un kızıdır. 

Con Bradford'un ölümü hakkında 
Amerika gazeteleri şu malumatı ver
mektedirler: 

Con Bradford'un Los Ancelosta 
çok güzel bir köşkü vardır. Bu köskün 
bir kısmı ikametgah diğer bir kısn;ı da 
iş merkezi olarak kullanılmaktadır. 

işte bu köşkün civarında oturanlar 
bir sabah ikametgah ittihaz edilen kıs
mından gelen canhiraş feryatlar duy -

Denizin faydaları 

saymakla bitmiyecek 
kadar çoktur... Tatlı 

su banyoları üzerinde 
de uzun boylu tetki· 
kat yapan meşhur Al
tnan müdekkik Ku
ayge bu banyolarla 
kırk bin huta üzerin
de yaptığı tecrübeleri 
ve tedavi usullerini 
bize öğretiyor. Deniz· 
den edilen istifade ise 
bu rakkamı yüz bin· 
!erce defa geçecek ka. 
dar fazladır. 

Denİ7. banyolarının 

fayd'-arını Amerika
lılar ve Almanlar, ti· 
mal memleketlerinde 
İsveçliler, Danimar
kalılar, Finlandiyalı

lar saymakla bitire· 
mezler. 

Güzel Niıı sahillerin· 
1 ıgın modernleştiği ve bir çok genç· belli başlı geçit yerleri yangınlard_. er ar d .. de yazın bütün Fran· 
ltıod asın a tulumbacılığın tam bir yüzlerce, binlerce insanla doluyor; bu- sa deniz banyosuna 
Ilı a halini aldığı zamanları ve o za- radan fiyakalı naralarla geçen her düz- ko§ar. 
}'aan]ardaki hafif, şık tu1umbalarla gün sandık dakikalarca alkışlanıyor - Memleketimizin her 
hi)?~ınlara nasıl seğirtildiğini çok iyi du. köşesinden denize ge• 

ırırn 1 1 b 1 · stanbul tulumbacılığının en mo e ilmek için uzu.n bir 
dcrstanbulda tulumbacılığın en mo - dern, en şık zamanları olan üç yüz on- zaman ve masraf sar-

n Ve rnod 1 l 1 fına ihtiyaç olmadığı halde biz neden de-ı banyo aldı. Kum ve güneş banyosunu da 
llır .. a aştığı en parlak devir sa- a üç yüz yirmi beş yılları arasında bu sam ı nizden bu kadar çok korkanz, bilmiyo- yaptı. Ağrılarının geçhuş olacağını düşü-
"ıll uç YÜz onla üç yüz yirmi be~ geçit yerlerinin en şanlı kahramanları, J arı '1' rum. ,nüyor ve bir gün gelmeııini bekliyordum. 
~rnan:rasıdır ki bu on beş yıllık bir en parlak yıldızları aşağı yukarı şun • Ben denizden her korkanı denize teı- Nihayet yolda rastladım: 
yirmi be~ ~ele üç yüz on beşle üç yüz lardı : Kaleriıı Con Bradford vik ettim ve uzun boylu dinlediğim şika- - Artık size gelemiyeceğiml dedi. 
Jığı ipt'd .. bt~aında lstanbul tulumbacı· Galatasaraylılar, Altıncı daireliler, yellerinin birden ortadan kalktığını, şika- - Niçin~ 
11.nde 1 kaı ır V?:ıngın ı'tfaı'yecı" lı'gv ı• şek- Bu'"yu"khendeklı"ler, Çeşmemevdaıılı • dular. Bu sesler büyük bir facia.un ce-J"' J yetçilerin kendileri de gördüler ve hem - Çünkü hastalığım kalmadı. Şimd~ 
cu) .. 

11 çı mıf. a_damalullı liır koşu spor- lar, Çiçekpazarlılar, Fatih ikindi da- reyan ettiğine delalet ediyordu. de bana hak verdiler. denizle dost _olduk. 
}'" U~~ Şeklını almıftı. Hele üç yüz ireliler, Mengeneliler, Voyvodalılar... Derhal sağdan, soldan köşke koşuş- On aenedenberi romatizma ağrıların- Bu hastaya benzeyen kaç romatizmah 
l~rn;: ıle yirmi dört arasında lstanbu - O zaman istanbulun en meşhur koşu malar oldu. Kapı kapalı idi. Biriken dan şiddetli sancıdan ve tuttuğu işi yapar- hep denize girmekle hastalıklarını orada 
ba. n eınen her mahallesinde bir tulum- yıldızları ,en parlak koşu şampiyonları halk kapıyı kırdı ve içeri girdi. ken duyduğu yorgunluk ve üzüntüden va- bıraktılar. Ben romatizmalılara kaplıcala-
~ cı teşkilatı yapılmış koca rnemle _ hep Galatasarayla Altıncı Dairede ko- Biraz evvel duyulan canhiraş ses- zifesini terkeden bir hastayı iyice muayc- ,rı, deniz banyolarını ve soğuk su banydla-
ctte lulumb ' 1 b b l d M k ler birdenbire kesilmiş, köşkü derin ,ne eıtikten sonra ona hiç bir ilaç verme· ,rını bunun için tavıı.iye ederim. tek asız ve tu um acısız ir şar ar ı. esela bu i i meşhur )c.oğu -

bu lllahal1c kalmamış, hatta bir aralık şun 
0 

zamanki en namlı, şanlı tulum- bir sessizlik kaplamıştı. İçerisini dolaş- dim. Ve: Gene. hastalarımdan bir genç kız var-
lllera'- -h· d · k" l d b 1 d · d" d tılar her yeri bo~ buldular. Bı"r aralık - Siz denize girmelisı·nizl diye tavsiye dı. Bu bır (tcşevvüşü akliycden) musta· 

11 & T- ır en cıvar oy ere e acı arı arasın a şım ı ünyanın on 'I' Çtıyar k n~k sesler daha ince, ve daha titrek olarak ettim. - ripti. Ve ailesinin yegane evladı olduğu i~ 
)\t.h a • .oa ırköye bağlı Vidos ve bin metre şampiyonu (Saleminen) e · · · ı - h 

Cl lan k tekrar kulaklarına geldı". Derhal 0 ı'stı"- Yüzüme tuhaf tuhaf baktı ve başını ,çın ,ve 1
Y_

1 0
• amıyacagı, ep deli kalacağı 

ı ... enın ar asındaki Alibey köy - gerçekten tac: çıkaracak koşucular var· d 1 1 f d f ı. Id ıt•ll\d b ·ı 'I' k f t tt l B• d salladı. en l§e erı aı e e ra ini ena na e mÜtees• 
çıl e 1 e birer tulumbacı koğuşu a- dı. Mesela (Çerkes lbrahim) (Laz Ha- almd~k)ı .u u ar. ır 0 anın onune · . . . _ sir ediyordu. Uzun boylu hekim, ilaç ve 

lllıftı. 1. ) G ] I (KJ ') T l l (Z' ge ı erı 7.aman kapının sıkı sıkı·va - Calıba benım romatızmalı oldugu- h d . . .. .. .. B . 
ı ıt a ata ı eantı atav a ı ı • . , . _ .1 astane te avı~n gormuştu. en aıleye 
ftc ) 'b" kılıtlı oldugunu gördüler Kulaklarını mu unutuyorsunuz. Herkes• . kaplıca, sıcak h B h'll . d b" 

ltrd O zamanlarda idi ki mahalle - meros gı ı... k d · 1 • d k • . d . . • , aslayı ostancı sa ı enn e ır eve nak-
..,~ e tulumbacılık etmiyen Bunlar sandığın altında takım ko - apıya ayadılar • evet, sesler içerden su ~vsıye ke ekr 

1 
en ds~zın d"enızıyıpkret et- !etmelerini tenbih ettim. Ve orada hasta-

~rrı 11 gençleri geliyordu menıze pe a ı er ıreme ım. o ıa a• ·1 • • 
a.: a gösterirlerdi. varlarken sür' atin fazlalığından o - ' . lay mı ediyorsunuz? O kadar iyileşmiye- arını. ~orla deruze eoktular. Daha ılk gün-

So muzlardaki elli, elli beş okkalık sandı- ~~ ses mılyarder Conun karısı Ka- cek bir hale mi girmişim? den ıtıbaren hastanın değişen hali görüle-
•111 ~ zamanlarda tulumbacılık yan - _ . kt. f k l d terının sesi idi. cek ve sevinilecek derecede idi. Yemeyen 
~İr 1~ondünne şeklinden çıkıp ta adeta gın rengı ne ren ır ar o unmaz ı. Hastaya denizin kıymetini ve bu husus- . k 

~Ofu 1 kl Bunlardan Çerkes lbrahim bir gün Nihayet kapıyı kırdılar. lçerde gör- ta imdiye kadar yapılan tecrübeleri, ro- ıçmeyen ve uy u uyumayan, ilaçlan döken, 
!'lıitr sporcu uğu fC ini almı~tı de- 1 • . • •

1 
b. dükl · h . . h etrafa saldıran hastada tabii bir siıkun ve 

•iıhhırrı._ Evet son zamanlarda bu, hı"ç ıstanbulun en \yi velespıtcısı ı e ır en manzara epsını ayret ve matizmalılann deniz banyosundan, deniz k-d kik b 1 8. b k ,,.t" · · · k le · · d b k Sah h k'k . . . . z~ a n uyanı ı JlŞ amıstı. ır uçu ay 
1 1t csız bö"yle olmucrt-.•, Mesela" par _ Taksım - Büyükdere yarısına gırış - or u ıçın e ıra h. ne a ı aten suyunun terkıbındekı ıyoddan, emlahtan d "z b k h · .. b 
'il y•~ ,.. A' • • • k f · ·d· . . . . . . . . em anyosu, açı ava '\:e guneş anyo-

rna I mis ve 0 zamanan en maruf bısıklctcı- pe ecı ı ı, genış ve kıymeth eşya ıle pek çok :ıat1!ade edebıleceklenm anlattım. •u vanıld A t k k d . . d . 
•itıd Ytap ı, serin bir sonbahar gece- ' f .- ~ ,,._ ı. r ı en ısı eruze seve seve 
q. c gece yarısına dooru Büyükdere- sini yarı yolda bırakıp Taksime geldik- me ruş odada sağlam hiç bir şey kal- Cirme usutlermi söyledim. ilk günkü kor- ve yalnızca gidebiliyordu. Melekatı akli-
"•" h e 'k' d k'k ·· · b. f mamıştı ve he "' y d"l kusuııu ben izale ettim, beraberce sahile · O ÇıL,.Ja ut Yetilköyde küçük bir yangın ten ı ı a ı a sonra uzerıne ır ena- r v~ parça parça e ı - ycsı yerine gelmişti. mitsiz bir halde 0 _ 

ıt .. r f cd l lık gelerek dü"'ÜP ölmi.iş ve ertesi gün mişti. gittik. O korka korka denize ayaklarını lan aile halkı sevinçten deliye dönmüsler-
d,,.. b' •• arz e İm bu dediğim yerler - 'I' k d k.k d · d h k ı · 
b 

'' ırınd · b. 1 k kendisine parlak bir cenaze alayı yapı 1- Yerlerde en pahalı içkilerin şişeleri 80 tu, on a 1 a cnız e are el er yapa- di. Bu saadetlerini hiç şüphesiz denize 
İt k 

1
.. e vıran ır saman ı , küçük d rak çıktı. b 1 d 1 

bı·~ U ubc, köhne bir ahır, yahut ufak mıştı. Zamanın en yaman bu dört ko- var ı. Conun cesedi ortada upuzun orç uy u ar .. 
1 d O gün öğle yemeğini müthiı bir iştiha Diğer bir siyatikli hastam da kırk denıı 

b"ldot demeti tutuşuyor, derken İstan- şucusundan sonra yine bu işte onlar- yatıyor u. Bir kenarda güzelliği ile j)e yedi. N .. • esi o kadar çoktu ki, 11·kayet ,. k l l l h K · b b • ld l ...,.. banyosundan büyük istifadeler elde etti. lt "a ne kadar tulumba varsa haıeke- dan pek de aşağı a mıyan ar şun ar - meş ur aterın aygın ir ıla e in i- ettiği ağrılarını unutmuı gibiydi. Ertesi Bun• d b k 1 k .... 
11C d d .. . . . rar an a, a yorgun u yuzunden 

tıır)a Çdcr, Yangın yerine doğru yolla - ı: yor u. gun kendısı yalnız olarak bu hareketı tek- neş' elcrini kaybeden hastalarıma deniz 
dok r ı. Ama bu tulumbalardan onda Harputlu Mustafa, Gido Mehmet, İmdada gelenlerden bir kısmı kadı- rar etti. Üç gün sonra ayaklarındaki yürü- ,banyolarını daima hararetle tavsiye ede· 
.tarı U~u daha koğu,larından kalkma _ Arap Ali, Tatar Mahmut, Havanın oğ- nı ayıltırlarken, diğerleri polise me müşkülatı ve ba~ırulaki ağrı hafifle- rim. 
~:Va}'angın çoktan sönmüş olabilirdi. lu Rifat, Tatar Mahmut, Kürt Bekir, koştular. Polisler Conun öldüğünü tes- mişti. O sene bir ay denize girdi ve altmıı · 
dUr~kYok, maksat zaten yangın sön- Ağadayı, Büyük Hacı Tahir, Küçük bit ettikten sonra madam Bradford'u 

Dr. Etem Vassaf 

'onbqh olmayıp parlak maytaplı bir Hacı Tahir, Bahriyeli Hüseyin TulUi ayılttılar. 
~ak ol ar _ K~e.sinde iddialı koşu yap- • şimdi Haliçte çarkcıbaşıdır - Kör Se· Derhal müstantik faaliyete başladı 
tı.ı bcJ~·Ugu ıçın tulumbalardan bir ço- lim, Kulaksızlı Zeynel, Balatlı Meh • ve ka~ından 'u ifadeyi aldı: 
}'"rıa 1 Yangından iki üç saat sonra met, - Fethiyeli Agah - (Agah şimdi . - Kocam bütün gece içiyordu. Şi-
~n Yerine varırlardı. Me-rkez bankasında kapıcıdır) . şelerin biri gelir, diğeri giderdi. Dün 

tarıb tlc olmakla birlikte mesela Is • Bu saydıklarımdan çoğu önce İs • akşam pek sinirliydi. bütün müstah • 

Fatihte çocuk kütüphanesi 
Fatihteki Süb~[an mektebi, çocuk 

kütüphanesi yapı lmak üzere evkafa 

devredilmiştir. Kütüphane eylul niha

hayetinde açılacaktır. 

')"-ttg-u ~n büyük ve büyükce tehlikeli tanbul taraflarındaki mahalle sandık • demine yalnız kalmak istediğini söyle-
11 ~a •narında yine bu koşu sporcula _ larında tulumbacılığa alışır, pişer, usta yere izin verdi, beni karşısına aldı. bir yara bulunduğu görüldü. Sinirleri 
tıbı· rıgın Yerine dört taraftan yıldırım ve şampiyon o1ur; sonra o zaman kar- İçmem için İsrar etti. Ben de içmeğe de bozuk idi, istintak esnasında bir 

sc~· 
\tt~c gırtirler, yalın ayak, başı kabak şı memleketi denilen Beyoğluna geçip başladım. Bir aralık fevkalade sarhoş kaç kere bayıldı ve müstantiğin celbet-
~ad sokulurlar, orada saatlerce yıl - Galatasaray, Altıncı Daire, Hendek olduğunu hatırlıyorum. ne yaptığımı- tiği doktorlar kadının kendisini iyice 

an h ~11 k Yangına su sıkar, eşya, hayvan, gibi birinci sınıf sandıklarda koşarlar- zı bilmez bir ale gelmiştik. Bir ar.alık toplayabilmesi için bir kaç gün tedavi-
lat1111 ~rtarırlar, hatta bazan kendi rnn- dı. O zamanlar Galata ve Beyoğlurıun çek ehemmiyetsiz bir mesele için kav- ye lüzum gösterdiler . 
dtki a ~eda ederlerdi. Mesela Cibali- en işlek yerlerinin hamallıklarını da gaya başladık, onun bana şişeler at - Madam muhafaza altında bir hns· 
tırıda 8~n Üsküplü yangınında duvar al- bunlar yaparlardı ki bunların günrle - tığını biliyorum, fakat ondan sonra taneye konuldu. 

Müddeiumumiliğe davet 
İıııanbul müddeiumumiliğinden: lsıan -

bulda bulunan Şark.öy mahkemeııı ba~kö
tibi Ha imin acele memuriyetimİLc gel • 
mesi. 

metresi olduğu meydana çıkmış, ka -
dın kocasını sevdiği için buna da göz 

yummuştur. Ayni zamanda çok zen -
gin olan kadının kocasının nıırasına 

konmak için böyle bir şeye te ı"bbiis 

etmiş . olmasına ihtimal verilmekte • ,. 
aır. 

Fakat adliye Kat erini kocasının ~kirı k~lıp ölen delikanlılaT 5ibi . .. lik kazançları en çok günler altın para kendimi kaybettim, ne olup, ne bitti- * 
~rdalf ırn ne derse desin, son zaman- ile yarım lirayı bulurdu. ğini pek hatırlamıyorum. Katerin kocası ile sevişerek evlen- katili olarak maznun sandalyesine o-

1 hılumbacılığın bu koşu sporcu· - Arkası vaı - f4~lhakika kadının yüzünde büyük miştir. Bir müddet sonra adamın iki turtmak istemektedir. 
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Yazan: Orhan Selim ~--------. Berlin m•itupları: 

İtalya futbolda nasıl 
şampiyon oldu? · 

Kara Ali ile Dinarlı 
Pazara karşılaşacaklar KAN KONUŞMAZ! 

'-------- Son Postamn Edebi Tefrikası: 70 --- Büyük bir taiisizlig"' e uğra- (Baıtarafı ı inci sayfada) leroiştim. Aıkadaıların ısrarı. beni bu k' 
G

" - b tti' Paı• Rakı mühim şey.. Beşeriye • tmyorsunuz. Yalnız sokaklarda a • Avusturalyalılar karşı- Yok eğer öyle değilse, Mülayimi yenen rardan vazgeçmege mec ur e · .. 

1 
d B . · · vur askerlerile devriye aezmesini bi • yan Kara Ali ile, Maksosu yenen Dinarlı Meh· günü güreşmeğe razı olurum. Fakat go t·ın en büyük ke~fi iki tane ir: ırısı • d J l l d çı 

T lirsiniz ..• Allah sizi de. size emir ve • sın a ta yan ar çamur met, seçmenin finaline kalmı~lar demek- ceksini:ı ki. o pazar günü de mey ana Yatak, birisi rakı inbiği... Birisi uy. k. u b b b na 

renleri de kahretsin. diye bar bar bağı· gı·bı· oynad'I lar tir. kamıyacak ı Ve en gene O§U O§U 
maki

.nen ·ı, yanı· unutmak denen -yı ıs· 11 K Ali ·ı Dina · -· ı B k t k·ı meydan 
" y- Bu final gürqi de. ara J e, T• yunup giyınecegım ere e • tı· L ---- I edı"yor. Ötekisi bu iAin yardım- rıyordu. hl' 1 d Yo 

IUJü T ah ] ·ı d k ·) O b. · · Berlı"n lı arasında, o··nu·· m'"--~cki ""''"r günü. sa- kuyup kaçmayan e ıvan ıır 11 var. Ancak ustanın müd a esı e san ı Berlin, (Hususı - n ırmcı ~ ....- b 
cısı fin li · A t a at 16 da Taksim stadyomundıı yapılaca- sa iıı T ekirdağlıya kalsaydı biz, boıu U .. s. ta Ga"'vur Cemale tam b"ır bitaraf· açıldı ve taharri edildi. .. olimpiyadının futbol a ·nı vus nry ' d k k .. . . un 

d g-ına "Öre, işin içinde ne Arap saçı, ne e şuna meydana çı a çı a gureşmesıru d Evin içinde olup bitenlere Omer uy.. İtalya milli takınılan oyna ı. b lıkla bakıyor. Sadece, arasıra «ner en k Profe.syönd futbolün her tarafta kök- lngiliz sakalı vardır. turduk! 
çattım bu gevezeye» diye düşünüyor .. kulu gözlerini ovuşturarak ba ıyor. leımesi üzerine Amerikadaki 1932 Los 1ıf.. Jf 

Cemal bahsi değiştirdi: Hep aklında o bir defa gittiği sine- Angelos olimpiyadında futbol turnuvası Bazı kimseler bize telefonla soruyor· Pazar günü yapılan seçmelerin dedikO' 
_ Biz gene eski mesleğe döndük .. ma var. Orda da hafiyeler böyle bir e· yapılmamı§, 1924, , 928 olimpiyatları fut- lar: dam hili devam etmektedir. Serbest '1 

Bir mektepte fransızca hocasıyım •. A· vı basmıflardı. Yalnız ötekiler taban· bol biıinci•i olan Uıogvaydan aonıa oUm· _ Seçmenin finali. bu akpm yapda· ,..ten iyi anlayan bU zat: L •• dl' 
A k l d h f

. 1 · u··stu··ne iki ki calı:tı. Nı·r;n pazara kaldı~ diyorlar. - Ben,.. di..,....r. pazar gün~ü gur ma, zaman zaman düşünüyorum: .. ca sı mış ar ı a ıye erın •. piyat futbol pmpiyonluğu tam ııe z sene ,,. ,...... ~ -
d 1 • d" m Ço en- tara an a o en er o Uf u. Urogvay u-zen·nde kalını.... -k ft d ··ı 1 1m t Bu mecbun· tehirin iki ıebebi vardır: ... de Mülayıın· pehlivan değil, Ka-ra na o uya geçeyım, ıyoru .• :i'.. • •• - wl 

Öm · d" d t b calar patlıya ı - Festi valin bu Cumartesı aıunu. pehlivan da mag uptur. , teresan orası... er, tım 1 
e a an k ban • Boılin olimp<yadmda 53 nUlleı toplan· Tahün ....ı,..,.,.,.,..ı. itfaiye t=übeleri Çünkü ,..ı-ı gü'"ft• bU mu) ya,J/# 

Cemal bir kadeh daha içti. Daldı. cak sanıyor. Ama kim ataca ta • d>Ö> halde futbol tumuvalaıma nmaıöı o· vardrt. Bu itibarla. o•adaki rina kaldml· iki gü<eo9. ringten dıpn yuva~ 
Sonra ô.deta silkinerek: cayı. Babası hiç oralı değ;], Sanki evin Iarnk ancak 16 millet iştlıôk edebadi. On· - ve J'•rine. - tecriibel<ri iç.in icop da. on MOiye öçinde yerlerine dön.,. 

_ Sen içmiyorsun ama, dedi •• iç içinde hiç bir feY olmnyonnuv gibi "" lar da dünyada futbolü en hafif oynayan eden tesioat kumlmurtm'· Vala&. oeçmenin 
1
.,.._ süreıi kazanmak bakkm• k• 

Allah aşkına .. Hala dargın mıyız. Yok· danın bir köşesine dikilmiş, gülere,k amatörlere bel bağlayan milletlerdi. finalini bir ha .. yerde yapmak mümkün- ler. Yani ikisi de mağlup sayılırlar. 
sa . •• Geniş ol usta .•• Geçen gün ocnin yapılan işlere bakıyor. ' Dünya spoıculanmn en halükl bir ölçü dü,. Fakat bum. d,. ikinci bir .. hep mi- i'ua% günü;.., hakem duıaıı za~. 
Nuriyi gördüm. gene Ali ile beraber • Bir aralık Ömerin gözleri anasına yeri olaıı olimpiyadın yapıldığı bir yerde nidir: best güreşin bu kaidesini bilmediil ~ 
lermiA. Sigara kağıdı işi yapıyorlar - ilişti. Gülizar sapsan. Elleri titriyor. seyredilen futbol finali, oyuıı kuvveti n 

2 
_ Kara Ali. pazar günü yaptığı gü- iki pehlivan ringin dı§llla yuvarlandık.1' 

TEn h rı"fler Kagı-tle.rın En çok tel~ıa eden o evin içinde.. zevlci itibarile. insanı sukutu baynle uğra· r-t• elinden aakatlanml§tır. Güreşebilecek zaman, saat tutmadı. mış.. teresan e .• ··- Ömer. yın.,.· e •inemayı hahrlıyor. Or- ta--'- ..ı-~-de dii•"._ olmu•tur. Bu hal -...... ld k J 
S .. ~ <ı............ .....~ "' hale gelebilmesi için. bir iki gün istirahat Halbuki. ringin dıpna yuva.rlanı e.1 kapağına bir ay yı ız oymuş ar.. u amato··r fu•ı..olu"'n her tarafta ne kadar kıy- dl . R OJ.-d l K 

· Milli d '- -- -'
1

- - la dan b · ·si pen u:ı etmesi liz.ımdır. Pdıli:vanı. .akat e nn- nm her seferinde saat tuttum. ıng rüyorlar Ana o uya.. « uvayı • a oaa&ına ugrıyan r ın - metini kaybett-i~ini kolayca meydana çıka- . 
Y.e» kag-ıdı diye alan alanaymış ••• Hal.. ccreden atlayıp a.rkadaşlannı imdada .... ge çıkarmak muvafık &rörülemiyeceği içm· ğinin kırıldığı sefer, ikisi de, ringin 

rır. dir ki. final gün:ıini pazara bırakmak da tam 2 7 ııaniye kalmı§lardı. buk•l Ortaklarından birisi de fU ffiC\I • çagı" IJD8gw a gı•tmiAtİ.. Z • ib• ·ı b" h u""Terinde Ve _ı.i 
T ' ümrut gı ı ye§ı ır sa a .. mechuriyet.i. haaıl olmu~tıu. Güreşte hakemlik eden Cemal ~f lıur Hıristo... Ömer, yavaş yavaıı pencereye soku- 100 hin •eyfrci önünde ad.ta muhaıebe cm Londoa Güıeti Ne Zaman? •an, bu umlü bilmed;ğllü oaklanuyor. 

Usta methur Hıriotoyu tanımıyor· luyor. Pencere kapalı. Kafesi de var. •deıe.mne yap>lan Avu.ıuıya, balya ma· Bu b ... pça, C.im Londoola süı.,.cek btı 
du. Nuri i\e Aliyi ise Cemali unuttuğu Hem aşağı atlamak olmaz. Bacaklazı '" iyi biı fuıboldan ziyado, ıahammül e· olan pehlivanumz ancak önümüzdki puar - lıri pchlinmn rint! haricinde 21 
kadar unutmuştu. Ve ıun'I kedeıce, kınhr •• halbuki gidip Stoyan amcayı, dilmez bU ocrtlik n kan gövdeyi götüren günü anla,.Iabilecelctfr. ,,;,.. kalmad.klanna bütün aeyi<ciler 
sun'i sevince fütiyacı olmadığı için Ce- Saı"t amcayı ı·mdada çagırmw ak tazım .. bir oyun oldu. Bu suretle iki saatimizi ze- Öbür pazar günü, zafer bayramımız· olabiliılerl diyor, Ye bu fikri varid ı 

ak · f birlcdi. gitti. dır Bayram gu-nu- halkı stadyoma bağla- .. malin elinden kurtu m içın ıraat a- 1 d b'""lmalı bilmek . . h . . muyor. 
ama on arı ner e ... .. s· ... L • ıçm er çareye nd c L ramaktaydı. Bu fırsat kendiliğinden "t~..,. yapa mak muvafık göriilmed;ğ; en, nn on- . . -' 

geldi·. Bı.rdenbı·re Ömerin aklına aüt~ü gel- baı vuran İtalyan amatörlerinin bu oyu· d ilccek olan peblinnımızla 6 ey- Çemal pelıliTanm, Cim Lond 
'" ll .. dii - k os, seçı hl" ___ ,1 lıL - hakk d -~1 ...... _ı• nundan .onra profesyone enm ıunme lu'"l pazar gu""nu·· gu··re•ti.rilecektir. Türk pe lViUWe yapaeag•. guret. Meyhanen.ın gramofonun a "r"ınan di. Karannı vcroı.. " kk o 

bile insana ddı,et nriyor. . c· L d el.. bir telgraf çekerek ki mütaleaları da §ayanı dı attır. ı bir marş yüzünden kavga çıktı. Mar- Kimsenin na .. rı dikkatini çekme • Oç dakikada bU oyun tatil edilmi~ oyu• ~m. on .:,.ı::.. noticclenme.ı;ami - Bizim alat>nkaalanla, diyor, "' 
seyezi bağıran gramofona lngiliz hah den merdivenleri indi. Sokak kapısı a· nnn idareoini üzerine alan hakem belki de """' ::'. yerilen ccvapda nziyet keu· kabiliyeti httn. Eoki ııüret anucnöril 
riye çavuşları kendi marşlarını söylet· çık. Fakat kapının önünde İstanbul hayatın.uı en mü§kül maçını idare etmi§tir. :;;::. )'llk.atıya yazdığım~ p.kildc izah c· ol Peter bir sün: 
mek istediler. Gramofonun başında padişahı bekçi Vahdeddin duruyor. Ne ilk devTe iki taralm biiyüi B•Y'etine dil.U,tir. - Ben, dcmiftl. yaiilı sli- bir 
duran f ransızlar buna razı olmayınca yapmalıl. Bğmen .,fü "6' beıobere bitti. Oyunda p...,. Günü Yapdacak J>;ı..- G~IOI'? ddil. bir oene devam edebilirim. 

kuv•yi ltiliifiye biıbirine girdi. 1 yü•de •eksen hôkim;yet elde eden Avu•· Pazar oünü pıof .. yonel p'."h•:"1•.n· süret <ok hıuckebizdir. Sorue allr~ 
Nuri usta Gô.vur Cemale:, Ömer, mutfağa koştu. Bir tabaka. tuıyat.lı !.ıanbulda sö•düğümü, Viyana moz ammda Dina•h • Kara Al• ouıepn· ....ta pehli...lar ;ıu,ı. bUdo ıu.ı.;rl 
- Haydi, gidelim. dedi. dı. Ayaklarının ucuna basa basa tek • takımlan gibi resim çizeT bir halde oyun· den ba~k.a müsabaka yapılıp yapılmıyaca- bırakıp yeniden yağlanmakta. yani bol 
Dışarı çıktılar. Ve usta, Cemal h<>- rar sokak kapısının ark.asına geldi ve cudan o)'WKuya tıpkı bir mühen- ğı malum değildir. dinlenmektedirler. 

kolunun bütün k.uvvetile tabağı müm- dis gibi hesapb paslar yapıyor, Yalnız dün İzmitten lstanbula gelen ... ..ı.ar canın : gelmedikçe ıüt .. . . 
6 

Tekini - Halbuki Cim Landa.mı en mqu G .. ·· l" hu>• larını· kün olduğu kadar uzağa attı. ma ve Zam&ll Tekirdaglı H"useym peb van, agma d 'L!. 

- « oruşe ım ya , • çekmediji icin oal m..ılan bid>üini takip ba ket bnedon ö.nce. Mila.Dn pehlivona biliydi nclaida. Haıti. ....,. CJI - •• 
- «Olur. ohırıı lada oavufturarak Tabak karşıda, sokakta, taşlann Üs• eduek kaç,yo,du. m::..ı.a•,,,.,.ı.,, ....._. ıöyJediiin• aöre. ~ 1:-"•d~. bu ka 

oDdan ayrıldı. Yolda, eve gelene kada., tüne çarpıp kı•Juıca lstanbul padişahı lıalyanlaruo bq döndü,.eek ı,;, tekilde Vik. omm pozar aünü. oudan bir ı,... ti "".-.de oade 'akib':"" deiil.. halk> 
memleketlerinden denizlerce uzak bir bekri Vahdeddin irkildi, <<ne oluyor» ıür·atli oyunları ağır aksak sallana. aallana L il. ıa, tadan ar oluveıifi.. keıwli taraf- pe. ded.ixtmit bir pehlivandu: 

şehrin meyhanesinde hi• marş Y.ÜZiın• diy; 0 tarafa doğru baktı. Hatta bir oynayan Avu•tueya taknrunın heı hücumu· :~~ .. ~.'::'çoğu= ,.ı.1m.. döndürmQ- Amerikada Evrid Mu,.J"la ~ 
den birbirlerine gi•en üniforma giy- iki adım da attı. Ömeıo, bu fırsatı ka· nu, müıkül de olsa, bozuyoıdu. tür. lu- Güıer. .,yni hW. ıa'm dört,,,,,. 
nıiş Fransız balıkçılariyle İngiliz ba • çırmadL Yavaşca aıyrıldı dışarıya... ikinci devrede oyun hızıru arttırdı. A· Fakat, çok müfrit taraftarlarından ha- . ·ı 
lıkçılarını düşündü. vu zJarı, onun k.açmadığııu iddia etmesıne Sturya daha hakim bir oyunla ltalya ka· . zaymca eeyırcı er: 

• 
Om.. · ·· l..;ni iyice sarıimag-a ba11ladı. Hakim oyu· _ ,, d I H A ik" · da ya - Pesi demiş?er... Bizim Sütçü dükkanına giren erm sut- ...... .. inanm~ta ır ar. atta ısı arasın · 

nuna rağmen Avusturyaya mağlubiyet pılacak güre• için hala büyük bahislere &rİ· ne de kalbimiz güreşi daha çüden ilk sorduğu feY; l ı_ k •·ı - · · 23 ·· " ---~- - · d ... 11 

ne vak~ 
fazla s~ YiNE KAPI ÇALINDI 

1 So mukadder o aca.: i llB ya sag ıçı un• ricıenler vardıT. 111q1e mwait egı _ Stoyan amca nerde) o du. n • A 1c ı · .,, 
1 CÜ dakikada ilk golünü TUatmya ~a ecı- Vakti. Tekirdağlı Hüseyin pehHnn, Bu itibarla, Cim Londosla yapı • t k C 1

. ra: sinin ayaklarına gönderdiği topu içeri sok- .. ..,.,,.,elere i,.tirü haklcm& rnmen kaybet· gu""re,.te, bu "'İheti· nazan itibara alına~ Sabaha karAı çalman apıyı Ü 1 
• Çab k St cayı bul ge- "-:ı-··· " " ... 

" - u ' oyan am • ' makla yaptı. miştir. Ancak, pazar günü Miili.y.im}C seç- zmıdı .; ~ar açmağa gitti. Usta çok yorgun ve tir, diye emir verdi.. ( ..___. ___ : var) Şampiyonluk yolundalfi bu aayı oyuna me haricinde iddialı bir eüreı yapması da ;~rhnın nefes kabiliyeti iyi. f~ 
geç gelmi"i eve •. Gülizar ustayı uyan· ,.,,.... bU pa<Çn daha kmınıW. ıüpheaiz art>k çok mümkündür. eier Kan AU Dina•hyı yenebilirse, ., 
dmnak istemedi. Bazı sabahlar böyle r I gözlerimizin all§rnağa başladığı sertlik ar~ Kara Ali ve Dinarlı: nefes kabiliyeti zayıftır. ti 
erkenden kapı çalınır ve birisi ustaya ı tı. ltalya muhakkak ki çamur gibi futb _ Eğer, diyorlar, o Mülayimi yencbi- O takdirde, &Üreş müddetini kısa haber bırakıp giderdi. Bir Doktorun oynuyordu w · h · · ·ti· t ezse hi 

1 · lirse v~ eger tertip ey eti 1 raz e m bit etmek le 'mize o ur. ,, .rıl GUnlük Ça,,.mba Seksen dak;ka lıalya kaleoinden uzak• biz kendWne o gün •oçmel"c giımk bak· Cemal pohHvandan aonıa buld......-;. 
Fakat bu sefer Gülizar kapıyı aç -

tığı vakit karşısında birisini değil bir 
kalabalığı gördü. Bekçi. muhtar, iki 
polis ve üç sivil.. 

Sivillerle polisler içeri daldılar. Bek
~i kapıda kaldı. Muhtar: 

- Başını ört hanım, dedi .. 

Usta bu sabahçı misafirleri merdi
ven başında karşıladı. Evin içi birden· 
bire öyle gürültülü olmuştu ki ustanın 
anası. koynunda yatan Ömeri de uyan
dırarak odalarından çıktılar. 

Sivillerden birisi, kısa boylu, kesik 
kara bıyıklı ve yüzü toprak testilerin 
renginde bir adam, ustaya: 

- T aharriyat yapacağız. dedi. 
Usta güldü: 
- Buyurun ..• 
Yarım saat içinde evin içi altüst ol

muştu. Mukavemeti ustanın ~n.ası gös
terdi. Sandığını k~ıştırmak ıstıyen kı· 
sa boylu, kırpık bıyıklı adamın kar • 
şısına d ikildi: 

- Elalemin sandıklarını karıştır -
mağa utanmıyor musun, dedi. Hele e
lini sür de göreyim ... 

Muhtar, ustanın anasına «emre kar. 
şı gelinmiyeceğini» anlatmak ıstedi. 
Fakat o dinlemiyordu: 

- Koskoca lstanbul ınım inim ın
liyor. Siz kadınların sandıklarım karış-

Notlarından (""") lattn"lıyan Avusturyalılar sol içlerinin gü:ıel b·ı · · r M fi · "-u hl" · K A 
... ..... kını da vere ı ırız aama sız onun ° Dinarlı Mehmet pe ıvan ıse, ara 

bir §Ütüyle 35 inci dakikada beraberlik sa· pazar da gelmiyece~İne emin olabilirsiniz, bil ... · - ı- • .ı 
"Belgev#eklili • 
Nasıl iyileşir? 
Anadoludan gelen bir hasta: 
Çok gençliğinde fazla aaiiltimal yap • 

mı§. 

Fazla tütün kullanmıt-
35 yaıında bir iktidarsızlık ıikiyetile 

gelen bu hasta bir çok münebbih ilaç
lar ve macunlar ltullanmlf, pek muTalt
kat bir tesir almıt. fakat aonwıda büa
bütün kudretaizlik baı aöstemıif. Çok 

• yene ecegını soy uyor, ve. . d' yıııını yaptılar. Jf. - Binaenaleyh, diyor, güreş müd / 
Oyun artık tahayyül edilei:ek bir §ekilde ni kısaltmaya lüzum yok. Çünkü berı d' 

sertleşti. iki taraf da yarış edercesine a.ıra Dün bu hususta, Mülayim pehl.innm rette yorgunluk duyduğumu habrl11ıl1 
ile kar§tlıklı yere seriliyor. Allah kimseyi fikrine bir defa daha baı vurduk. Bize: ruml 
böyle bir fut.bol maçı ile karştlaştırmasın. _ T ekirdailı. dedi. İzmitte Molla A-

Selim T~ B ütün hücumlar, tekmeler, birbirini yi- rifi bi1e adamakıllı yenememif. Yani ora· 
yenlere rağmen oyun 1 · 1 beabere bitti. da, çantada keklik. undığı (50) lirayı bile 

Ueale riayet edileTek: oyun yanın sa- alamamı§: İsmet İnönü, fzmir 
at uzatıldı, bize de bu hengameyi yanın ısa- Gönenli Hamdi ile yanm dünya Af· bktan - -*fjtl 

Panayınm aç sua .. at daha •:rretmek: dii§tü. yonlu· Süleyman berabere kahnı§lar. 
Oyua başladığından bir dakika ııonra Tekirdağlı ise, benim de Kara Aliniıa Antalyaya gidecek 

İtalya sol içi ikinci golü yaptı. lta}yanm ele ıırrtını kolaylılda yere getirdiğimiz, Mo&:. (BaJtarafı 1 inci aayfada) ı~ 
müteeHiı, ne yapacaii>m ooıuyor. bu salibiyet oayn• A ... ı..,yayr ppıtmad>, la Ariffe uzun nzun •PaşbktM1 aonra hli~· 'likte Antalyaya gitmeleri ku'°"'Jıl 
Firongi geç.irmemi1- takım iki saatlellbc:ri aösterdiii ha.ki- men galip ıayılmq. hatta aüreti seyredip muhtemeldir. fktısad Vekili de Mır 
Belsogu-kluğu çekmemit- miycti hir bozmamı§. İtalya müdafaası ti- dönenlerin idd:ialuma göre, onuD Molla d N ·ıı· f b !L jp~ 

~.. hattı üzerin e azı ı a rıKası ıl Yalnız fazla tütün kullanıyar ve çok. deta tek kale oynanan manzarayı son da· Arife galip sayılıaa. benim pa.ıar günü Ka- nı ve Keçibur1u Kükürt fabrikasıııı 
kahve içiyor, işi de yorucudur. kikaya kadar mağlup bir takım gibi mu- ra Aliye mağlup ıayılıııımdan bile haksız. 

kik edecektir. Bir ay deniz banyosu, günde iki defa hafaza etmiı ise de, talih insana gülmez, mış .~ 
ynpma•m• tenbih eııim ve ıln;ılorini hole hiç yaver olmazsa Avu.ıuıynnm ha· 

0

Neticede. b.,. konufap (50) füanın im.et lnönü Salacık pliı;;;;;ııı~ 
lı:amc;ılıyan yorgunluğu bu suretle geç· şına ge'tcn akıbetten kurtulamaz. yirmi be§ lirasını, berabere kalan pehli- Başbakan ismet İnönü dün , J 
ti. Bir saat kadar b;, zaman ;,,;nde hi!ôf. vanlaı payla,m>olaı. Ve T ekfrdoğh, geri hariciye vekili Tevfik Rü"ü I ~ I 
iktidarsızlık ve gevşekliğini de ainir • ııız yalnız tek kale oynayan Avusturya kalan yirmi b~ liranın, on lirasını mağlup duğu halde saat 13,30 da Sa 8 Jc1'ıı' 
leıi b .. leyici kuvvetli s>da ve seıom • büyük hlr ıaliliMz6ğe nğBm.,.ır.. hakkı veı;p on b .. lirn•m• alım • Onu da jına gelmiş, yarım saat kabnıŞİ'J'İ~ 
lada tedavi elHm. Köyüne sitti Şimdi Tuınuvanm baomdan oonuna knda• hene verip, on panunz geri dönmü,. Halhu ve deniz banyosu yapmıştır· I ~ 
mektup yazıyor ve erkekliğini, gençli- mücadele ede ede en düz.gün oyunlarla ki ben. onun beğenmediği buradaki gürq- bulunanlar Başvekili tezahürat a 
ii;n; ıekıaı kaumd>ğm> söylüyoı ve le· finali oynayan takun, iki saatlik oyundan ten elli IUa aldun. Hem de mağlUp sayıl· şılarnışlardır. birfı')I' 
şekkür ediyor. sonra, sahayı 2 . 1 mağlup terketmi o- clığım halde. Halbuki burada hala: Başbakan plajda gençlerleb.h&ıJI 
(*) Bu nottan k.,ip oaklayonoz, Y• • limpôyaı birinci!;ğ;nde, hiç de hakla olmı- - Ben lzmiıe Pll• kazanmağa mecbw- resim çıkarmışlar, halkla h.?' ' ~ 
but bir albüme y&plfbnp kollekaiyon yan İtalyaya, büyük .bir :ufCl' kazandır- olduğum için gittim! diyor. Ve hala da b I l t n dörclu bef 
yapınız. Sıkınh zamaıunızda bu notlar mı§tır. meydan okumaktan aıkılmıyor. Ben onun· u unmuş ar: saa o 1 1 dır. 
bir doktor gibi imdadınıza yelİfebilir. Omer Be.im la &Üreı etmeie tenezzül etıniyeceiimi söy- sandalla plaıdan ayn mış ar 
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Kahramanllk, aşk, heyecan ve macera 

ORSANIN KIZI 
Yazan: Kadlrcan Kafh 

Son Posta'nın tarihi tefrikası 
Hayreddin Beye haber verilince: yor, fakat hiç bir şey yapamıyor. 
- Zaten böyle olduğu belli... Ne Gemilere emrediyor: 

diyeceklerini de amiralın kafasının - · .Bütün toplarla, aralıksız ateş e-

Numara: 50 
- Fakat, dost, düşman ayrı değil 

ki ... Hep bir arada ve boğaz boğaza ... 
GülleTerim'iz bizim askerlerimizi de 

İçinde imişim gibi bilirim. Lakin ge • diniz .. 
hp kendi a~zlarile de söylesinler! ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Diyor. ı Kan ve ateş içindeki İspanyada 

vuracak!... (Arkası var) 

Elçi, Hayreddin Beyden kaleyi tes-

linı etmesini istiyor. nihayet gaz harbi de başladı . 
Hayreddin Bey bu sözleri alaylı a-

laylı gülümsiyerek karşılıyor: (Baıtarafı 1 İnci sayfada) maktadır. 
- Anlaşılıyor ki senin amiralın da olunduğunu silah ve mitralyözlerinin Valensiyenin vaziyeti de iyi değildir. 

diğerlerinden daha akıllı değildir. Yok- ~lınd1ğını bildiı1'iyorlar. Hükumet ise Banıelon' da Komünistler, Madridde Milia· 
•a bana bu budalaca haberi yollamaz- aksini iddia etmekte ve adadaki Pal- ler vaziyete hakimdirler. Milisler çeşit çe
dı. Git ona söyle, «sizlere Cezayir ka- ma şehri ile adanın sair aksamını iş • ',,it silahlarla müc~h~ezdirl~~- Disipli~ ;e 
lesini değil, dişinize bir taş bile ver .. gal etmek üzre olduğunu söylemekte- silah bakımından asıler, Milisl.ere f~ı~tı~-

d' ler. Bu da onların Madride gırmelerı ıhh· tnezeın .. )) ır. . . 'malini kuvvetlendirmektedir. Fakat Mi· 
Elçiler yüz geri gidiyorlar. Muharebenın en fazla ehemmıyet- •lisler harikulade bir cesaretle harp ediyor· 
Amiral bu cevabı öğrendiği zaman le devam ettiği saha şimali garbideki 

1 d' ar. ~lerini sıkıyor: Sen Sebastiyen'dir. Şehir mukavemet ' Fransız hududu üzerindeki köye dü-
- Bana ve bütün fspanyol kuman- etmektedir. İspanya zırhlısının mer - şen bombaların Fok.er markasını taşıyan 

danlarına hakaret etmeyi ona göste - milerinden hiç biri şehirin kalesine isa- bir tayyareden atıldığı, hükumetin elinde 
:teceğim. Onun da sonu kardeşlerine bet etmemiştir. Susuzluk yüzünden şe- ,böyle bir tayyare bulunmadığı tesbit edil-
benziyecektir. hirde tifo hastalığının da tahribata ,miştir. 

Gemiler, kaleye asker dökmiye baş- bGl~acı.~ enlaşıl~or. Şehirden atılan , Beynelmilel Vaziyet 
lıyor. bir mermi, amirante zırhlısına isabet , Beynelmilel siyasi vaziyete gelince Al-

Toplar da indiriliyor ve kalenin kar- etmiştir. Bombardıman durmadığı tak- manya hükumeti, Fransarun 
1
adem_i ~üdB~-

ıı • k J k I · ·ı· d' d h. d k' A · k J 'd hale teklifini iki prtla kabu etmiıtır. ı-.,ısına metrısTer azı ara yer eştırı ı • ır e şe ır e ı rısto rat ar ı am e- . . . Al .
1 

il . . 
Yo d'I k · nncıaı: man tayyare ı e tayyarec erının 

r, 1 ece tJr, ' . ,ı_• • • s·1~L ••h' t ' } · l · · . . . f iadesı, ~ıncısı: ı cuı ve mu ımma ıma e· Adakaledekı spanyollar da sandal· Asılerın Merıda tarıkıle spanyanın ·den devletlerin iki tarafa silah ve mühim· 
!ara binerek ]iman tarafından Cezayiri garbı ile cenubu arasında muvasala - mat vermemeyi taahhüt etmeleri. 
~orlamağa hazırlanıyorlar. Donanma yı tesise muvaffak olduklarına dair Almanya, İspanyaya hariçten gönüllü 
top ateşi açacak şekilde vaziyet alıyor. henüz bir haber alınamamıştır. Bugün °yazılmasına da aleyhtar bulunmaktadır. 

Hayreddin Beyin yanında altı yüz burada bir muharebe vukubulmuş ise ' ispanya hükumeti altı Alman tayyare-
'fürk levendi var. Cezayirli ve Endü- de hangi tarafın kazandığı anlaşılma,.. sinfo beıini iade etmiş yalnız birini müsa
lüıı]ülerden yirmi bin kişi de silahlan- mıştır. , dere eylemiştir. Bunun iadesini temin için 
lllıştır. Kendilerini lspanyol esaretin- Asiler Kartacena'da da isyan çık • dostane teşebbüsler vukubulmuııtur. 
den, Telemsan sultanının ahmakça tığını da haber vermektedirler. İtalyanın vaziyeti henüz anlaşılamamııı 
idar · d k k M d 'd' · l' d k' G d bulunuyor Vukubulan teşebbüsler netice-esın en urtaran, o zamana a • a rı ın şıma ın e ı ua arama . 

1 1 
• A .

1 1 
h' d 

1 
d
dar hiç görmedikleri hak ve adalet cephesinde hükumet kuvvetleri ilk de- sındbe ta yanı~ ası erd da ey ıkn e akçıtaa:ı 

a · · · 1 mat uat neşrıyatını ur urma no " 
. ıresınde .idare eden, şehri zengın eş- fa olarak göz yaşı dökdürücü gazler 'üzerinde ısrardan vazgeçeceği anlaşılmak· 

tiren Hayreddin Beyi sahiden sevi • kullanmışlardır. Burada askeri hare • 'tadır. 
Y~rlar ve onun emrinde canla başla dö- kat yeniden başlamış bulunuyor. Hü- · En nihayet ftalya tarafından verile
vurek istiyorlar. kumet asileri imdat kuvvetleri alma- 'cck cevabın ademi müdahaleyi, ihtirazi 
k spanyol donanmasının karaya as - dan püskürtmek niyetindedir. ' kayıtlarla kabul mahiyetinde olacağı te-

er Ve top çıkarması iki gün sürüyor. Burgoz'daki asilerde hükumet tay- 0min olunuyor. 
Hayreddin Bey yirmi bin yerliden yarclerinin gaz saçtığını söylüyor, fa. 

1 

Londra 19 (Hususi) - İspanyada dö-
~ .~inini ve altı yüz Tür~~en üç yü- kat bunların zehirli olup olmadığı h.!ik- ,vüşen iki taraftan birine yardım ederek 

unu kalede alakoyuyor. Oıger on beş kında bir iddiada bulunmuyorlar. A • Avrupanın iki cepheye ayrılmasına ve bu 
bin Cezayirli ile üç yüz Türkü seyyar silerin Madrid hükumetini milletler 

1

iki cephe arasında bir harbin kopmasına 
bir fırka halinde kalenin dışarısında cemiyeti nezdinde protesto edeceği ·sebep olacak siyasi buhran, biraz hafifle-
bırakmıştır. haber verilmektedir. m•ı ise de bütün tehlike bertaraf olmamış· 

SeyYar fırka üç alaya taksim edil- Bir gazeteci daha İspanyadan çıka- tır. Sebep, İtalyanın ademi müdahale tek-
tnişti ve bunlardan her birine bir Türk rak Cebelüttarıka gelmiş ve sansürden ,lifine henüz cevalp vermemiş olmbasbıdıkr. 
Yokl k d d' d • ] A w • 'kA Bununla beraber talyanın da ceva ı e • aş uman a e ıyor u. geçmıyen ma umat vermege ım an ·

1 
k d' • 

Bu fırkanın vazifesi Hayreddin Be· bulmuştur. Bu gazete haberinde Mad· · enmAel te ır. b' k ti 
1 }'İn . f k'l manyanın ır ta un şar ar a cevap Vereceği bir işaret üzerıne span - rid hükumetinin Valensiyeye na ı vermesine vıukabil İtalyanın henüz cevap 

{
0

1Iara arkadan saldırmaktı. Bu sırada için ha2Jırlandığın\ ve üç tayyarenin vermemesi iki memleketin elele yürüme
.~le<len de bir hücum yapılacağı için hükumet erkanını taşımak üzere em- diklerini, İspanya işinde ikisi arasında fi
cıuŞtnan iki ateş arasında kalacaktı. re amade tutulduğunu söylemiştir. 'kir birliği bulunmadığını ispat etmi§. bu da 
l Üçüncü gün f spanyol askerleri ka- Her gün Madridden üç tren hareket et- Avrupanın Jspanya yüzünden bir harbe 
eye hücuma başlıyorlar. mekte, fakat nereye gidecekleri tre - sürüklenmesine karşı gelmek fırsatının he· 

l<ale dışarısında bekliyen Türk ve nin hareketi anına kadar gizli tutul • nüz kaybolmadığını göstermiştir. 
~2:ayirli askerler sabırsızlık ediyor -

r. 

I ~ayreddin Beyin kalenin büyük ku
esınden vereceği isareti beklemeden 

Yaşayan .. 1 .. ' o u. 

1 Hikaye Sonsuz bir gülüş.. J L, _ _..__ __ _ 
Lübnan hikayesi Nakleden: Faile Bercmen 
Köyün en çapkın kwydı .. Sık sık aııık 1 Bu meseleden sonra kadın daha ziyadd 

değiştirir ve sevdiklerinin hiç binle ev • çığırından çıkmıştı.. Fakat bu sıralarda 
lenmezdi.. kocanın yüreğinde bir ~üphe filizlenmeğo 

Güzeldi.. İri parlak siyah gözleri, be • yüz tuttu: ve karısını gözden uzak bulun• 
yaz ve penbe teni, dik ve gergin bir vücu· durmamağa başladı .. Onu sıkıştırdı ve ev• 
du vardı.. den çıkmamak mecburiyetinde tuttu .. 

Köyde hiç kimse Bedianın bir gün ev • Lakin böyle bir sıkılık altına girmek bu 
lenebileceğini ummuyor ve zannetmiyor· ateş tabiatli genç ve güzel kadının İ§İno 
du .. Bu kadar dedikodusu yapılan ·ve adı hiç gelmezdi .. Ne çare ki kıskanç koca o .. 
çıkan bir kızı zevceliğe kim kabul ede • nu zabtı rapt altına almıştı .. 
cekti) Fakat hadiseler bunun aksini gös . Bedia bu hal karşısında düşünceye dal .. 
terdi ve bir gün köyün en aklı başında dı; ve çabuk bir çare buldu .. Aşıklarını, ko. 
delikanlılanndan Hanna Bediaya tutul . cası derin bir uykudayken geç saat eve al· 
du. mağa başladı. Son sevgilisi, yakışıklı, iq 

Genç kız, köyün bu en uslu ve aklı ba· kemikli, güçlü kuvvetli bir şofördü. Genç 
şındaki deli~anlısının aklını başından aldı.. kadın bu delikanlıya müthiş tutulmuştu .. 
Delikanlıyı, vücudundan, dudaklarından Onu, kocası öbür odada mışıl mışıl u " 
bol bol cömertlik ederek karşıladı ve tes· yurken içeri alıyor ve saatlerce beraber ka-
hir etti.. lıyorlardı .. 

Bir gün, herkes şaşırdı.. Hanna ile Be· * 
dianın evlenecekleri, bir matem haberi gİ· Hanna bir akşamüstü eve yorgun v• 
bi yayıldı.. hasta geldi .. Ertesi günü işine gidemedi. A· 

Evlendiler.. teşi birdenbire kırk bire çıkmıştı .. Zaval-. 
Günler geçti.. ilk aylar sakin ve tat . 1ı delikanlı §UUrsuz bir halde yatağında u .. 

lıydı.. zandı kaldı .. 
Fakat gitgide Bedia yerinde duramıyor Hummaya tutulmuştu .. 

ve için için yanıyordu.. Bu da çok aürme· Ertesi gece, Hanna yatağında ateıle111 
di; nihayet onu yakan ateşi söndüremiye· içinde kıvranırken evin içinde bir fısıltı; 
rek kocasını aldatmağa başladı.. bir konuşma duydu.. Hararetten yanıyor • 

Bu vaziyet, köyün ileri gelenlerini, ih - du .. Öyleyken can çekişir gibi yatağından 
tiyarlarını fena halde kızdırıyor ve sıı:ı • kalktı; ve öbür odaya geçti. 
yordu.. Fakat birdenbire gözlerine inanamadı .• 

Köyün eski çapkın km ve şimdi koca • Beyni büsbütün karı§tı. Karısı yarı çıplalc 
sını aldatan Bedia hakkındaki dedikodu bir halde, zevkten çılgınlaşmış olarak ip-. 
yeniden canlandı. büyüdü: .kının yanında oturuyordu .. 

((Genç kadın ırmak kenarlarında, işret , Zavallı adamın gözleri kanlandı. Bü ~ 
masaları başında aşıklarile zevk.ediyor • tün vücudu titrem eğe başladı: ve kendin( 
muş..» 

Hanna bunlar -
dan haberdar de -
ğildi: erkenden işi -
ne gidiyor; ve ak · 
ııam bütün yorgun• 
luklarını karısının 
ılık koJlarında din • 
diriyordu .. 

Yarınki nushamızda : 
tutamıyarak o yarı 

ölü halile kansının; 
sevgilisine hücun( 
etti. Fakat şoför ev .. 
vel davranaraJıt 
Hannanın kafası 4 

na müthiıı bir yum• 
ruk indirdi. 

Canlı bomba 
Yazan: Kadircan Ka/lı 

Köyden, kimse cesaret edip te zavallı 

adama bir şey söyliyemiyordu.. Böylece 
kadın kocasının bu cehaletinden daha zi • 
yade istifade ederek işi büsbütün azıttı ... 

* Hanna bir gün işinden erken döndü ... 
Kapıyı açıp içeri girince kansını bulama -
dı .. Canı sıkılmıştı. 

Evden çıktı ve bitişik komşuya giderek 
Bediayı sordu. 

Komşu kadın: 

- Bedia sabahtan çıktı.. dedi. Galiba 
gezmiye gitti ... 

Hanna canı büsbütün sıkkın bir halde 
tekrar eve döndü .. 

Güneş battı; karıaı meydanda yok .. 
Ortalık yavaş yavaş kararıyordu.. Adam· 
cağız meraklanmağa başladı .. 

Nihayet aramağa çıkacağı zaman ka • 
rısı çıkageldi. Saat dokuzdu .. 

Bedia kapıdan girer girmez hemen kol
lannı açarak kocasını kucakladı: öpmeğe 
başladı .. 

Sonra oturup bin dereden su getirerek 
Hannayı avutmağa çalıştı .. 

'Köyün en uslu delikanlısı, köyün en 
çapkın kızı ve şimdiki karısı Bedianın söz· 
!erine çabuk. kandı, 

Hasta adam yum ... 
,ruğun tesirile müthiş sarsıldı ve birdenbird 
hareketsiz olarak düştü ve bayıldı .. 

Yarım saat sonra gözlerini tekrar açın· 
,ca karısını gene o herifin yanında buldu. 

iki sevgili kocanın bu kadar çabuk u
yanacağını tahmin etmemişlerdi.. Hanna 
bu feci manzarayı tekrar gördü.. Beynin• 
de hala yediği yumruğun başdöndürücü a
ğırlığı vardı .. 

Eu manzarayı, bütün vücudunu humma 
ateşleri kaplamış bir halde gördü.. Genç 
karısını, iri aşığının kucağında gördü, ve 
güldü .. 
. Güldü.. Öyle acayip bir surette güldü 
ki iki sevgili bu kahkaha yağmuru altında 
donup kaldılar .. 

* Bu gülüş, bir inlemeyi andırıyordu. 
Bu gülüş, Alplann buzlu tepelerinde so

ğuktan donarak ölen ve son nefeslerini bir 
kahkaha, bir haylan,la veretı askerlerin 
bağrı§lna benziyordu. 

Genç adam, cesedinden ayrılan kesik bir 
başın o andaki gülüşile güldü .. 

Hanna, o vakittenberi, kah kıyıları dö
ven dalgaların gümbürtüsünü ve kah son• 
baharda ırmakların inleyişini andıran bir 
sesle fasılasız bir şekilde gülmektedir .. 

'aldırıyorlar. : 

Bunun üzerine Hayreddin Bey de 
~skerlerinin başında olarak kaleden fır

(Bqtarafı 1 inci sayfada) J line geçmiş, bu suretle de sahtekarlık 

mek üzere bu işi yapacağını vaadet • meydana çıkmış. takibata başlanmış, Kadıköy su şirketi satın alınıyor 
rniştir. Bunun üzerine de Onnik hu- Onnik, Şemseddin, Doktor Fevzi, dok- (Baıtarafı ı inci sayfada) tin şirketten 79,000 ve evkafın da 

ıyor. 

Yalın kılıç düşman askerlerinin içi· 
lle dalıyor, her an bir düşmanı yere •c . 

rıyor. 

k Hayreddin Beyin bu yılmazlığı as -
eri büsbütün coşturuyor. 

1 l Mı~aklar, baltalar, kılıçlar ve pa -
ı'1 ~r birbirine karışıyor, arasıra tüfek
let~n ve tabancaların boğuk gürültü -
erı Yükseliyor. 

Harp meydanı korkunç bir manzata .. 
gosteriyor. 

) ~Panyollar iki cendere arasında ka
a? bir yığın gibi ezildikçe eziJiyorlar, 
trıc:tk 

J:' Çc eriyorlar. K sonra bozgun başlıyor. 
Bçıyorlar. 

~d liayreddin Beyin kuvvetleri, onları 
"i 

1.ın adım kovalıyor, vuruyor, de -
,, tı}'or ve çiğneyip geçerek başkalarını 
"'re . I l serıyor ar. 
()) 

8Panyollar kıyıya yakın demirlemiş 
.:ı arı gemilere koşuyorlar. Arkaların'la Y .. 

J<.·ıgın yığın ölü ve yaralı kalıyor. 
l 'll'lsenin onlara baktığı yok. 

b\a 8Panyo) kumandanı bu korkunç 
fl2:ara karşısında tepiniyor, bağırı -

susi mukavele mahiyetinde bir ve- tor Asaf ile hadisede isimleri geçmek- nacağı tarihe kadar olan müddet zar- 25.000 lira alacakları vardır. Ancak, 
sika hazırlamış, bu vesikaya Şemsed- te olan dişçi Karabet, Maliye tahakkuk fındaki alacaklar da ayrıca hesap ve Su Şirketi bu borçlarına itiraz etnıek
dinin karısının imza koyması ka • memuru Şerif, Şemseddinin eniştesi tesbi tedilecektir. ledir. Bu yüzden çıkan ihtilaf da henüz 

rarlaştırı1mıştır. Fakat daha Şemsed - Ziya, sigorta kumpanyası tazminat Bundan başka şirketin gene beledi- halledilmemiştir. Çünkü şirketin borç
dinin refikası imza koymadan hadisede şubesi şefi Uçino yakalanmışlar ve 

yeye, belediye aidatı olarak eski sene- ları maliye müfettişleri tarafından ta· i~mi geçenler mukaveleye imza koy - -dün hakim huzuruna çıkarılmışlardır. lerden devrolunan 15.000 lira kadar hakkuk ettirildikten sonra icray3 mü· 
muşlardır. Bundan sonra Onnik işe Mahkemede Şemseddin kendisine daha borcu vardır. 

racaat olunmuş ve karar da alınmışsa başlamış evvela doktor A f isminde i& nat edilen suçu inkar etmiş, ş· k b 00. w • • bel d' da ~·ırket daha evvel ŞuArayı Devlete 
' · ~"lld" - .. d · B k . . "ld" d' 00. ır et u parayı eyecegını e ı- " 

birinden ŞemsQciclin1in °' ubgun~I .~ır l b-:- ehn k enl~ımdı 0 ubrtb~e ım, d' y- yeye bildirmiştir. Fakat Kadıköy müracaat ederek icranın karartnı 
bir ilmühaber a ınmış u ı mu • ~ ır ~a tc ~r ı~a ~ teşe ~8 etme ım, Su Şirketinin borcu bu kadarla kaima- durdurmağa muvaffak olmu~ • 
haber hükumet doktoru Fevziye fılvakı ben 2 hın lıraya sıgortalıyım, k d tur. Şimdi paraların tahsili için Şlıravi 

f d · · F k "dd · · d ld d b ma ta ır. 'J 
tasdik ettirilmiş, nü us aıresın • a at mu etımı 0 urma an. u pa- Çünkü vergi borcu olarak hükume- Devletin nihai kararı beklenmektedir. 
den maliyeden de lazım rayı almayı aklımdan geçirmedım. On-
gelen muameleler bitirilmiş, evrak te- nik benim sigortalı olduğumu öğren -
kemmül ettikten sonra paranın tedi - miş ve bu parayı ele geçirmek için böy
yesine karar alınmak üzere Parise gön· le bir desise kurmuş demektir, demiştir. 
derilmiştir . Onnik ise: 

Fakat henüz Şemseddinin sigorta - Şemseddin bana eniştesi Ziya ile 

b d ]. · lması icap eden refikası Di - birlikte geldi· anlaştık, bir mukavele 
e e ını a B Şe dd' . f'k 

d k veleye imza koymamı~., bu hazırladım. unu mse mm re ı a-
ar mu a T d l k Ç" k.. 'k' 

d d Onnik sigorta kumpanyala - sı Didar a imza ayaca ti. un u ı ı 
ara a a 1 k b' l' b' 
rında dolaşırken bir gün nasılsa Şem· bin Jiray.ı o a aca. ve ın ırasını. ıze 
seddin ile karşılıklı tanzim ettiklerini verecektı. _F~kat ımza~amadı. Bız ~e 
iddia ettiği mukavele mahiyetindeki muameleyı ıkm~l :tmış bulunduk .. 0-

'k d" ·· ·· t'' lüm raporunu dışçı Karabet vasıtasıyle vesı ayı uşurmuş ur. .. A 
B 'k Milli Ressürans memur- doktor Asaf tan aldık, hukumet dokto· 

u vesı a d'k · d'k "f 
Iarından Göknil isminde bir gencin e- ru Fevziye tas ı ettır ı , nu us mu-

amelesini ben Ankaradaki kütükten 
yaptırttım. Evrakı da Uçinoya verdim. 

Bir aralık mukaveleyi düşürmüşüm, iş 
meydana çıktı, demiştir. 

Doktor Asaf: 
- Bana hükumet doktoru Fevzi 

den bir tavsiye getirildi. Bu tavsiyeyi 
dişçi Karabet getirmişti. Ben de (ilüın 
raporunu verdim, diye itiraf da bulun-

muştur. 

Diğer şahıslar kendilerine isnat edi
lenleri inkar etmişlerdir. Uçino kendi 
eline getirilen evrakın kanuni muame-

lesi tekemmül etmiş olduğunu, bina
enaleyh sahte olduğunu farkedemedi • 
ğini, bunun için sigortadaki muamele
yi tekemmül ettirdiğini söylemiştir. 

Hakim huzuruna sevkedilen suçlu -
!ardan Onnik ile doktor Asaf hakkın• 
daki tahkikatın mevkufen, diğerleri • 
nin gayri mevkuf olarak yapılmasına 
karar vermiş ve Onnikle doktor Asafı 
tevkif ederek tevkifhaneye göndt'rmiş-
tir. 

Müddeiumumilik tahkikata devam 
etmektedir. 
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CiBAli ZiNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romam: 45 -----

- Arkadaş .. Görüyorsun ya?... Bu domuzu söyletmenin imkanı yok. 
0

l3iz: hepimiz, zabıta memuruyuz. Ar- Siz, burada kalın. Ben gideyim, bir ke
tık, sen de elimizdesin. Şu andan iti • şif yapayım. 
baren Kaptan Mihaloviç, Petd Çor - Üçü birden itiraz etmişlerdi: 
bacı, Papaviç .. Ve bütün arkada~ların - Hayır. 
kaçtılar. Seni, bizim elimize bıraktı • - Olmaz. 
~ar. Eğer, sözümüzü dinler ;yapacağı- - Böyle, tehlikeli yerlerde ayrılmak 
,tnız işte bize yardım edersen, seni az İyi bir şey değildir. 
bir ceza ile kurtarırız.. Yok eğer, da- Gavur Mehm~ - Fakat bir baskı
ba hala onların gayretini güder ve bize na uğrarsak, hep beraber uğrıyacağız. 
güçlük gösterirsen, seni götürür, köp- - İyi ya ... 
rü başına. asarız. - Hep beraber, mukavemet ede -

Budala Hırvat, bu sözleri dikkatle rız. 

dinledi. Bir kaç dakika sükUt etti. Ve Vaziyet, münakaşaya mütehammil 
ıonra, ahmaklığını gösteren garip bir değildi. Şayet, kapının öbür tarafında 
ifade ile cevap verdi. adam var da, birdenbire çıkacak olur-

- Olmaz. Size yardım etmem. sa, derhal görüleceklerdi. Onun için 
- Niçin?... Gavur Mehmet lakırdıyı uzatmamış: 
- Çünkü ben .. Ölünciye kadar on- - Pekala.. yürüyelim. 

Jardan ayrılmıyacağıma, doksan do - Demişti. Ve yola devam etmişler • 
kuz aziz üzerine yemin ettim. di. 

- Canım!.. Sen bu yemini, doksan Kırk elli adım yürüdükten sonra, de-
dokuz aziz üzerine ettin; değil mi?. mir kapının önüne gelmişlerdi. 

E Gavur Mehmet, başını çevirmiş: - vet. 
- Bu yemini bozmanın bir kolayı - Çahuk şu herifin ağzını tıkayın. 

Olabilir ki bağırır, çağırır. Başımıza iş 
açar. Ben de, kapıyı muayene edeyim. 

var. 
- Nedir? .. 
- Bundan sonra da bizden ayrıl • Dedikten sonra ,kapıya ilerlemiş -

d h ti. 
mıyacağına bir aziz üzerine a a ye- Gavur Mehmet, demir kapıyı ara • 
rnin edersin; ettiğin yemin, yüz olur. lık bulmuştu ... Buna hiç taaccüp et -

_ Yüz olursa, ne olur?.. memişti: 

- Ne olacak? .. Yemin bozulur. - Bizim Hırvat, buradan çıktıktan 
\ Budala Hırvat, bir kaç dakika daha sonra kapamıya lüzum görmemiş ... 
~ükfıt etti ve tekrar düşündükten son- Demişti. Ve sonra vücudunu yan 
ra, cevap verdi: çevirerek sessizce kapıdan içeri gir • 

- Hayır .. Bu teklifi kabul etmem. miş, etrafı dikkatle dinlemişti. Her ta· 
Bir azizin hatırı için doksan dokuz a- raf, derin bir sükunet içinde idı. Ga -
zizi gücendirip te günaha giremem. vur Mehmet, yakında, hiç bir insan 
Sonra bana bütün Hırvatlar lanet eder- bulunmadı~ına kanaat getirmişti. 0-
ler. Yemin ettiği arkadaşlarına karşı nun için elindeki fenerin kapağını aç
kahpelik etmiş derler. mış; camdan sızan sarımtrak ışığı, et-

Gavur Mehmedin, bütün israrları rafına gezdirmişti. 
boşa gitti. Bu inatçı adamın fikrini, Kapının iç tarafında yol • küçük bir 
saplanmış olduğu noktadan bir türlü sahanlık gibi - beş altı adım daha de
çeviremedi. vam ediyor, ondan sonra on on beş 

Ve, o zaman arkadaşlarına döne - basamaktan ibaret bir merdiven geli-
rek: yordu. Bu merdiveni yine bir küçük 

- Bu adamdan bize hayır yok. Ken- sahanlık takip ediyor; bu sahanlığın 
di işimizi kendimiz görmeye mecbu • sonunda da bir kapı görünüyor .:lu. 

Gavur Mehmet, başını kapıdan dıruz. 
Dedi. şarı çıkarmış: 

Hırvatı, yattıgı yerden kaldırdılar. - Gelin 1.. 
Önlerine kattılar. Dehliz kapısından Diye homurdanmıştı. 
içeri daldılar. İlerlemeye başladıiar. Ötekiler geçerken, kapı rezeleri Ü· 

Gavur Mehmet, önde gidiyor. ara zerinde kaymış; hafifce hırıldamıştı. 
sıra elindeki feneri ileri doğru tutarak Deli Kerim, elindeki tabancanın ucu
uzayıp giden bu dar ve karaniık yolu nu, Hırvatın ense köküne dayamıştı. 
tetkik ediyordu. Ayaklarının uçlarına basa basa, mer-

Yüz adımdan fazla yürüdükleri hal- divenlerden inmeye başlamışlardı. Ve .. 
de, yolun sonu görünmüyordu. Önde merdivenleri sessizce indikten sonra, 
giden Gavur Mehmet, sabırsızhk gös- merdivenin sol basamağı ile kapının a
teriyor: rasındaki küçük dehlizde toplanmışlar-

- Yahu!.. Bu, ne iş?, Galiba bu gi- dı. 

dişle cehennemin kapısına kadar gidip Gavur Mehmet, derhal kapıya atıl -
dayanacağız ... Mutlaka, eski adam • mış ;elindeki feneri, ileri doğru uzat • 
ların işleri güçleri yokmuş.. paraları mıştı. Fakat 0 anda, kulakların zarını 
çokmuş .. yeryüzünü bırakmışlar .. kös- yırtacak derecede sert bir demir gıcır -
tebek gibi toprağı oymuşlar .. Divan • tısı, 0 karanlık dehlizde korkunç akis-
yolu gibi yol yapmışlar. Jer yapmış .. dört zabıta memuru ile o 

Diye söyleniyordu. Hırvatın bastığı zemin, aşağıya doğru 
Ellerinde tabancaları bulunan Hüs • açılan bir kapak gibi, kaymıya başla -

nü beyle Deli Kerim efendi ve Eşekci mıştı. 
Salih, Hırvatı önlerine katmışlar, sa· 
bırsızlıkla ilerliyorlardı. 

(Arkası var) 

Yol, sağa doğru bükülmeye başla -
mıştı. Elli adım da böylece gittikten 
sonra, Gavur Mehmet birdenbire dur
muş, başını arkasına çevirerek: 

- Önümüzde bir kapı var. 
Diye homurdanmıştı. 
Şimdi aralarında, alçak sesle şöyle 

bir konuşma başlamıştı . 
Hüsnü bey - Durun arkadaşlar ... 

Mehmet 1.. Şu herife sor bakalım, bu 
kapı nedir. 

Gavur Mehmet - (Hırvata hita • 
ben) doksan dokuz azizin çarpacağın
dan hiç korkma, dostum. Şunun doğ
rusunu söyle. Bu kapı nerenin kapısı
dır. 

Hırvat , inat ile başını sallamış, ka· 
ba bir sesle cevap vermişti: 

- Size, hiç bir şey söylemem. Ben, 
kancık değilim . 

Gavur Mehmet, (Hüsnü beye) 

Uzu,ı tecrUbeJerin verdiği 

Fazıl çil ilacı 
slzi çH, leke ve sivilcelerden kur
tııı·ır. lınal nrnhnlli: Edirne, Kimya
ger Fazıl Sosyal U\boratuvarı. 
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İttihatçılar Devrinde 

~ UHALEFET 0r 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 

Son Poata•nın ıiyasi tefrikası : - 31 - Yazan: Zi,a Şllllir 

Hayal inkisan karşısında kalan yalnız Ali Kemal. değildi. Murat Bey de Mizan 
gazetesinde yazdığı bir yazıdan sonra, ayni vaziyete düşüvermişti 

Nitekim Ali Kemal Bey de bu yan- Lakin bu cevabı beklerken, müthiş 1 den evvel matbaaya tebliğine himmel 
lışlıkları düzeltmiş .. Huzuru şahaneye bir kasırgaya tutulmuştu. buyurulmasına intizar eylerim.] 
kabul olunmayıp, katibi hususilerden Birdenbire İstan'buldan, Selanik' • Cevap, haaaa... Buyurun, cevabı .• 
biri vasıtasile (mürüvveten) mazharı den, Manastır'dan .bir velvele kop • hem de, (Tanin) gazetesile .•• 
iltifat olduğunu söyledikten sonra; al- muş: heybetli gök gürültülerine ben- Mizan gazetesi sahip ve serınuhirriri 
dığı paranın da • 450 lira, değil - (iki ziyen tehditkar sesler duyulmuştu: Murat Beye 
yüz altmış lira) cıktan ibaret olduğunu - Vay 1.. Cemiyet, ha... Siz, bu Terakki ve İttihat cemiyetinin Der· 
ilave eylemişti... [İstitraden şunu da kelimeyi nasıl ağzınıza almaya cesaret saadetteki heyeti idaresi, bir heyeti 
arzedelim ki, Abdülhamidin kesirli pa· ediyorsunuz. Siz ki, vaktile verdiğiniz merkeziyeye merbuttur. Heyeti mer• 
ra vermek adeti olmadığı için, Ali Ke- sözü geri aldınız. Hem fstanbulda, keziyenin de tanınmaması, mqruttur ..• 
mal Beyin bu tashihi de ayrıca tashihe hem Paris'de cemiyeti dağıttınız. Son- Binaenaleyh, sizinle mülakat, pyri 
muhtaç idi.] ra da Abdülhamide el uzattınız ... Bü- mümkündür. 

Ali Kemal Bey, bu açık mektuptan tün bunlardan dolay, derin b.ir hicap T ebriei zimmet mazbatanızm itası• 
sonra, fena halde yüze gelmişti. ve nedamet içinde bir köşeye çekilme- nı • istifanızla, bundan sonraki ahval "' 
(lk~am) gazetesinde neşrettlği {Ba - niz lazım gelirken, daha hala {cemi • mümteni kılar. 
rışalım) başlıklı yazılarına, ve muhte- yet) in işlerine mi karışıyorsunuz. Sizin hakkınızda: heyeti merkeziye· 
lif vasıtalarla ettiği ricalara rağmen, nin reyi, şudur: 

Murat bey, bu tehdit tufanı karşı • 
artık {cemiyet) kapılarının kendisine l Heyet·, sizi, kat'iyyen efradı cemi • sında şaşırmıştı. Hem bunları söy i • 
açılmak ihtimali olmadığını hissetmiş- k h yetten tanımaz. Şube reisi sıfatile de .. yenlere müskit bir cevap verme , em 
ti. de mazideki hareketleri hakkında efka- ğil, hiç bir suretle cemiyet namına bir 

Halbuki; ilmine ve edebine mağrur harekette bulunmanıza müsaade göl "' 
O lan Ali Kemal Bey·, (ilim ve edep ço- rı umumiyeyi tenvir eylemek için ga- ] 

1 b. k k teremez ... rakııgw ı) ndan ço··ıe benzı·yen lstanbula zetesi e ·uzun ır açı me tup neşret - 0-~-Darbe, ağırdı. Murat bey, ea.Brı u• 
gelir gelmez, azametli bir çınar ağacı miş , bu mektupta gayet mütevaziane l 

bir lisan ile cemiyete geçen hizmetle • mumiye karşısında sarsı mıftı. g ibi kökleşerek o çorak çöl üzerine, ge- M b · · h L __ 

rinden bahsettikten sonra: urat ey, meşrutıyetı eru:aten niş mikyasta dal, budak salıvereceğini k . .. · 
h [ . .. bu dakikada·, cemiyeti muhte- ziyade kendine ya ın gôruyor; onu ıs· zannetmekte idi. Buna binaen, er h k · · b ·· k dil '-'' 

· h kk .. · dekı' fikir ti sal etme ıçın, ugun en erııu gün nice nice parlak yıldızlar doğan remenın, a ı acızanem 
meşrutiyet semasında kendisinin de mevkii, ne merkezde olduğunu tabii (kahramanı hürriyet) ilan edenler~e~ 
yeşil yeşil parlıyan bir kuyruklu yıldız bilemem . . Onu bilmek hakkı sariheme daha evvel mücadeleye atıldığını ılerı 
gibi karşılanmasını beklemekte idi. istinaden arz ve istida eylerim ki, son sürüyordu. 
Halbuki, mahdut ve muayyen bir züm- on bir senelik harekat ve sekenatı a • Fakat mesrutiyetten beklediği ümit, 
reden başka hiç kimseyi alakadar et- cizanem icabı mevkie ve iktizayi na- hiç beklenil:niyen bir darbe teklinde 
memişti ... Abdülhamit, müçtenip dav- mus ve' haysiyete muvafık olduğu, geliverince, Murat bey arbk böyle 
ranmış; beklediği derecede ehemmiyet nezdi ülyalarında tebeyyün ederek, 1 meşrutiyetin fayzinden • kendi hesabı• 
vermemişti. Artık Osmanlı hudutla • ihsan buyurulacak tebriei zimmet maz- na - ümidini kesmiş: o günlere ait ~ .. 
r•nın her köşesine aslan postunu seren hatasını nasıl hüsnü kabule mail ve lan hatıralarını, şöylece teabit eylemıf" 
ittihat ve Terakki cemiyeti ise, tam hahişker isem, nizamatı hususiyei ce- ti: 
manasile dirsek çevirmişti ... İşte Ali miyet, ve adabı umumiyei memleket [ ... Cumartesi günü, 80kaim halini 
Kemal Bey bu menfi vaziyetler karşı- ahkamına muvafık olarak, cemiyetce beğenmedim. İstibdadın köhne anbarı· 
Sında kalır kalmaz; epeyce düşünmüş, l d ~_]· b'h na dolmu~ olan farelerin; anban terk verilecek hüküm er en, ve aaı tev ı • T 

şöyle bir karar ittihaz etmişti: lerden bed'ile en ağırına kadar bil • ile, yeni kurulmakta olan (hüniye~ 
- Mademki beni kendi muhitleri· cümle mücazatı dahi ayni teslimiyet ile kasrı) na hicret ettiklerini.. ve yenı 

ne ve kendi alemlerine sokmuyorlar; kabul edeceğimi peşinen beyan ede _ meJkenlerde, kırmızı kurdeleler, ve 
ben de kendime ayrı bir muhit, ayrı rek, vakit ve mahalli mülakat mü • son {gam) da avaze ile ahenk inkıli-
bir alem yaratırım. beyyin olacak cevabı kerimanelerinin, hı ihlal ettiklerini müşahede ettim. 

* yarınki cuma günü saat onu geçmez - (Arkua ~> 
e-v-

Bu hayal inkisarı karşısında kalan, Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
yalnız Ali Kemal Bey değildi. Abdül- d 
nail olarak (Mizan) gazetesini tek -
hamidin beş yüz altın lira ihsanına Nafı·a Bakanlıgv ın an: 
rar çıkarmıya başlıyan (Murat Bey) 1 _Eksiltmeye konulan i!: Ankarada Cebeci Musiki öjretmea 
de hiç ümit etmediği halde, ayni vazi- okuluna ilave olarak yapılacak olan çalııma odaları ve jimn•w1rha· 
yete düşüvermişti. l 1 ı· 86 k tur 

ne İn!aatının keıif bede i 2446 ıra uru§ • 
M~rutiyetin ilanından sonra, eğer 

2 
_ Bu ite ait ıartnameler ve evrak §Unlardır. 

Murat Bey bir köşeye çekilip te sessiz 
a - Eksiltme •artnamesi. sadasız oturmuş olsa idi; hiç şüphe • : 

siz ki bu zatı parmağına dolamak, ce- , b - Mukavele projesi . . ·. • 
miyetin aklından bile geçmiyecekti. c _. Haziran 1936 tarihli bayındırlık itleri g~nel J&rtlıaıDeSL 
Fakat Murat Bey: - kendi de söylediği d _ Hususi prtname (Fenni ıartname). 
gibi, Kafkasyalılara mahsus olan bir e _ Keıif cetveli. 
mücadele iştihasile - ortaya atılmış; f _ Proje. ukahil' de 
Mizan gazetesinin ilk nüshasında, ce- ' lstiyenler bu ıartnameleri ve evrakı 122 kurut bedel m ID 

miyetin sinirlerine dokunacak bir ya- Yapı İfleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. .. .. 
zı neşretmişti. 3 - Eksiltme 3-9-1936 tarihinde Perıembe gunu saat (16) ela Aıı· 

Bir {açık mektup) tan ibaret olan karada Yapı İtleri eksiltme odasında yapılacaktır. 
bu yazıda, Murat Bey memleketin u- 4 _Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
mumi manzarasını tenkit ediyor; ve 1 · 1835 

S - Eksiltmeye girebilmek için istekli erın hülasatan şöyle demek istiyordu: f 
lira muftkkat 
bundan bqka tem'ınat vermesi, eksiltme prtnamesindeki evsa ı ve - İnkılabın ilk günlerindenberi, so- 1,.. d 

- dak' ikalan haiz olup göıtermeıi azını ır. kakların halini hiç beğenmiyorum. Bil- atagı ı ves · f. V kiletindeO 
hassa (cemiyet namına) bir çok ha - Bu bu··yüklükte bir yapıyı yapabileceğine daır Na ıa e 

fifmeşreplikler yapıldığını goruyo .. ahnmıf yapı müteahhitliği vesikası. • 
rum ... {Cemiyeti muhtereme) nin şa· 6 _Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı aaatten ~it 
nile telif olunamıyan bu küçüklükler- saat evveline kadar Eksiltme komisyonu reisliğine mak~uz m~hı • 
den, şu neticeyi çıkarıyorum. Demek tinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nib~.Y~~ 3 :: 
ki İstanbulda, cemiyete mensup hiç maddede yazılı saate kadar gelmiı olması ve dıı zarfın mubur m 
!cimse yok. İstibdadın şiddeti, hüku • ile iyice kapatılmış bulunmaaı lazımdır. 
metin merkezinde, şu koca şehirde, Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (462) (430) 
kimseyi bırakmamış ... Şu halde, ( ce • 
miyet nakledilinceye kadar, ortada dö
nen ve dolaşan bu rezaletleri, - cemiyet 
namına • menetmek lazım... Fakat, 
bunu kim yapacak? .. 

Murat Bey, bu suale karşı her ta
raftan seller gibi: 

- Sizi.. 
Cevabının boşanacağını ümit edi -

fOl'dU. 

_ __.,, 

:::::::::::=;::::::::::~~~------1 
ı İstanbul Belediyesi llıinlan _ 

K w " gesatıP"' 
H · 51 lira 85 kuruş tahmin olunan ve araagaç. mue e 
epsıne h l " bası balta v 

daki hurda saç soba ve sarı kapu lav a arı çop ~-r~. t 13 dell 
buna benzer eşya mahallinde 20 / 8 / 936 Perşembe gui: sa~ o giiJI 
14 kadar satılmak üzere açık arttırmaya kon~lmuştur. (~e:liler(496) 
orada bulunacak memuruna müracaat etmelerı. • 



SON POSTA 

Türkiye Cumhuriyeti 
Uyuşturucu Maddeler 
İNHİSARINDAN: 

______ B_A_D_Y_o __ ~ır--~--------------------·· Vekaletlerin ve resmi 

Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsulü bulunduran 
tüccarlar idaremizin deposu veya mali'ımah haricinde kalmış mev· 
cutıarını t beyanname ile idaremize bildirmek mecburiyetindedirler. 

Bu beyannameleri almak için tüccann İstanbulda idaremize 
Anadoluda 1936, mahsulü için tesellüm merkezi olarak ilin edilen 
Ziraat Bankası veya şube sanôldarına müracaatları liz:.mdır. 
Beyannamelerin en geç 1 Eylill 1 36 Sah günü akşamına kadar 
doldurularak alındıkları yerlere iade edilmesi lüzumu tebliğ 
~lunur. Aksi haUe ileride verilecek kararl'lrda beyannameye 
ıdhal edilmeyen af yonlar hiç bir şekilde nazan itibare alm-
nuyacakhr. (396) 

Bu Akşamki Program 
ISTANBUL 

18: Opera parçaları (plak). 19: Ha • 
herler. 19, 1 5: Muhtelif plaklar, 20: Tenor 
De Marki. Piyano refakatile, 20, 30: Stüd
yo orkestraları, 21, 30: Son haberler. 

Saat 22 den eonra Anadolu aiansının 

gazetelere mahsus havadis ıervisi verile • 
cektir. 

BOKREŞ 
1 3.40-15: Ha.herler ve plak konseri, 

19: Radyo orkestrası, 20: Konferans, 
20,20: Konserin devamı, 20,55: Posta ku· 
tusu, 21, 1 O: Keman solo, 2 1,40: Aktüa • 
lite. 21,45: Plak konseri, 22, 1 O: Şarkılar, 

22,30: Haberler, 22,45: Küçük radyo or· 
kestrası, 23,45: Fransızca haberler. 

1 

BELCRAT 
• .,a 20,50: Halk §arkıları, 21,30: Mizahi 
.... neşriyat, 22,30: Plak konseri, 23: Haber• 

B«?ton arme köprü 
inşaatı eksiltme ilanı 

Nafia Vekaleti şose ve köprüler reisliğinden 
.it ~nguldak vilayetinde Zonguldak • Devrek yolu üzerinde «26000» lira air ~delli Devrek betonarme köprüsü inp.atınm kapalı zarf usulile ek· 
lii~eaı 31/8/936 Pazartesi günü saat 16 da Nafia Vekaleti Sote ve Köp-

er Reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
hi::ailtnıe f&rlnameai ve buna mütefcrri diğer evrak « 130» kurut muka • 
tı de ~fe ve Köprüler \Reisliğinden alınabileceği gibi isteyenler bu f&l'l· 
~elerı Zonguldak Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek görebilirler. 

ht Uv~kat teminat «1950» liradır .Eksiltmeye girmek isteyenlerin ~esmi 
hitJ~enın 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteah • 
._~ık ~yet vesikaıım haiz olmaları, Müteahhit bizzat Mühendis olmadığı 
lbl..~-~ır mühendisle beraber bu İfe giremediği takdirde asgari yirmi metre 
~da betonarme bir köprü yapmlf olduğuna dair vesika ibraz etmesi 

c._ l;:lif ·mektuplannm 31 /8/9'36 Pazartesi günü saat 15 e kadar Ankara • 
-- fe ve Köprüler Reisliğine verilmesi Jizımdır. e<377» «295» 

ı:ııı 

' 
Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şinıdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

S. ncl Ketlda 11 EylUI 933 dadır. 

Büyük ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

ııı..._ (20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

~'~----~------------------' .. Kayseri Tayyare Fabrikası Direk-
~orlüğünden : 
~ayyare Fabrikasına birinci sınıf olmak üzere tesviyeci ve tornacı 
~ uatalan imtihanla alınacaktır. lmtiban1ar Kayseri tayyare f&bri -
~ ~ Japılacaktır. Ve imtihanda muvaffak olacak usta ifcilere dereceleri· 
~ ~3 : 5) liraya kadar yevmiye verilecektir. Müracaat ve imtihan A· 
.....__~yetine kadar devam edecektir. (191) 

Nafia -Vekiletinden: 

ler, 2 3,20: Orkestra konseri. 
BUDAPEŞTE 

, 19,55: Çigan musikisi refakatile Ma • 
car tarkıları, 20,50: Tarihi skeç, 22: Ha
berler, 22,30: Plak konseri, 23,30: İngi • 

1 
lizce konferans, 2 3, 5 O: Radyo salon or • 
kestrası. 

MOSKOVA 
20: Rimski • Korıakov, Glazunov, Liya

, dovun piyano • şarkı eserlerinden (bariton 
ile), 20,45: Halk şarkıları ve dansları, 
,2 l, 15: İstenen parçalardan konser, 22: 
Çekçe neşriyat, 23,05: İngilizce neşriyat, 

24: Almanca neşriyat. 
VARŞOVA 

1 
21: Plak, 21,30: Muhtelif yerlerden rö· , 

portajlar, 21,45: Haberler, 22: Şopenin 

eserlerinden konser, 23: Haberler, 23,30: 
Spor, 23,35: Plak, 24: Dans musikisi. 

VİYANA 
20,30: Akşam musiJüsi, 21,45: Mizahi 

n~riyat. 22: Eğlenceli radyo piyesi (Ach
tung, Kurve), 23: Haberler, 23, I O: Senfo· 
nik konser. 23,25: Viyana musikisi. 

20 Ağuıtos P«fembe 
lSTANBUL 

. 18: Dans musikisi (plak). 19: Ha • 
herler, 19, 1 5: Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi 
konferans: Dr. Jbrahim Zati Öget tara • 
Jından, 20,30: Stüdyo orkestraTan, 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. , ..... . 
JUVANTIN K ANZUK 

Saç boyaları 

~ ~)dın demiryolu üzerinde 67+200 ve 274+000 mcı kilometreler· 
'-~ oc•ldanndan çıkanlank nakil ve vaıonlara tahmil eclilecek Kumral ve siyah olarak sabit 
'-lı ~ bin metre mikip balutm icra edilen münak•1aıında talip ve tabit renk verir. Ter ve yıkan-
"'-i'ftr etınediğinden me.zkir baliıtlar kapalı zarf usulile ayn ayrı malda çıkmaz. Yegane zararsız 

1 
den nıünakaıaya konuhnuıtur. ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

)olJ - • Münakasa 7 /9/19"l6 tarihinde saat on beıte Vekalet Demir • 1NG1Ltz KANZUK ECZANESİ 
~ e.r ınıaat dairesindeki arttırma, ekıiltme komiıyonunda yapıla • ..._ Beyoğlu - İstanbul 

br. ~---------------' ~ ; . ~u ocaklardan çıkanlacak on be,er bin metre mikap balutin 

3 
ırının muhammen bedeli (21750) liradır. 

4 
- Mnakkat teminattan her birinin (1631,25) liradır. 

it,._ - Mukavele projesi, bayındırlık itleri ıenel prtnamesi ve müna· 
.._'Ult .-rtnamesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı (55) kurut 

S t.hilinde demiryollar inıaat dairesinden verilmektedir. 

ihr - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 No. lı kanun mucibince 
a~;;•na mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5/936 tarih ve 
te

11 
~0• lı Resmi Ceridede ilan edilen talimatnameye göre Vekalet· 

lt,
11 

a ınıı oldukları müteahhitlik vesikasile teklif zarflarını mezkur 
de ~;n tarifatı dairesinde hazırlıyarak 7 /9/1936 tarihinde ıaat 14 
~le.i 

1 
.. ar ınakbuz mukabilinde demiryollar İn§aat dairesine tevdi et • 

...... ~dır. (461) (431) 

tstanb 1 K··ıt·· o· k ·· ı·· v •• d v u u ur ıre tor ugun en : 
~: ve Orta okullarda ve yeni açılacak Fatih, Süleymaniye, 
~L. Pdaıa, Bakırköy, Üsküdar Orta okullannda 20 I Ağustos/ 936 

ııın e 'tib ~llN b6 n ı aren namzet talebe kaydına başlanacak ve Eylô.l içinde 
~hi d tünleme ve olğunluk imtihanlan yapılacak ve 1/8. T eırin/936 
~ n ede derslere baılanacakbr. Kaydolunacak talebenin semtlerin-

._ Jaba Okul Direktörlüklerine Bq vunnalanm bildiririm. 
"504,, 

CiLDiNiZi 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
lüzumu olan gıdayı verece
ğini zannediyorsanız bu tec
rübe size pek pahalıya mal 
olttbileceğini derhatır edi· 
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadur sadık kalamaz 

' 

Zayi Diploma 
Lozan Üniversitesinden 1912 sene

sinde almış olduğum lı'izik ve Tnbiiyat 
lisansı diplomam kazaen yanmış bu
lunduğundan yenisini tedarik ettiğimi 
ilEln eylerim. All Nadir 

Dr. A.KATIEL 
(A. KUTIEL) 

Kara köy Topçular caddeü No. 33 

dairelerin nazarı dikkatine: 
Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi muamelah "Türk Maarifi 

Cem~yeti Resmi İl~ İşleri Bürosu limited Şirketi,, ne devredilmiş 
o!~ugundan Resmi ilanlar Türk Limited Şirketinin Ankara mümes
sılı bul~an Bay Bilal Akba'nın vazifesi de "Türk Maarif Cemiyeti 
Resmi llan işleri Bürosu Limited Şirketi,, Ankara Şubesine devr 
edilmiştir. 

Resmi ilanlar Türk Limited Şirketine aid bilcümle mathitatın 
ta~sili v~ muamelabn tedviri A:ıkara Şubesince yapılacakbr. Key· 
fıyet alakadarların malümu olmak üzere ilan olunur. "451,, 

1 inhisarlar u. Müdürlüğünden: _J 
Şartnamesi mucibince 1150 ton Rekompoze kömür 9/IX/936 tarihine 

rastlayan Ça.r,anba günü saat 15 de pazarlıkla sabn alınacaktır. lsteldile, 
rin tartnameaini görmek üzere bergün ve pazarlık için de tayin olunan gün 
ve saatte o/o 7 ,S güvenme paralariyle birlikte Kabat&fda lnhiaarlar levazım 
ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komiayonuna müraca • 
atlan. ((483u -

ve Ticaret 

Mektebi 
Tam devreli Lise • Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzarı sınıf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktlr. 
Kayıd muamelesi 1 Eylülden itibaren hergüo saat 8 den 12 ye kadar 

nüfüs tezkeresi, aşı kağıdı, ~ıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tasdikna· 
diploması ile yapılır. Fazla tafsilat için mektebe 

44941 • 44942 ye telefon edilmesi. 

-----------------------·--··--
~------------------------------------------------------0 evlet Lemiryolları ve Limanları liletms Umum idarııi ill1111r1 

Devlet Demiryollarında 
10 kişilik gruplara 

mahsus tenzilat 
1/9/936 tarihinden itibaren en aşağı on kifilik ücret vermek prtilc ve 

aidit dönüt •uretile seyahat edecek yolculara, seyahat edecekleri mıntakada 
umumi bünf erit yolcular için cari olan tenzilli aidit tarifeleri üzerinden 
% 50 tenzilat yapılacaktır. Bundan batka grup bileti ücretinden, grupta bu· 
lunacak her yirmi bir yolcuya mukabil bir yolcu ücreti tenzil edilmek sur~ 
tile ayrıca tenzilat yapılacaktır. u468» «436» 

* * Kepek nakliyatına mahsus 
Tenzilli kepek tarifesinin deniz kenarı iıwyonlanna aic:I olan % 30 ten

zilli ücretleri ayni f&rllarla Bandırma ve İz.mir, Basmahane, Ka.rtıyaka, Al
aancak, Kemer dahil istuyonlanna yapılacak nakliyata da te,mil edilmif • 
tir. 

Fazla tafailit için iatuyonlara müracaat edilmelidir. 

* * 
«435« 

lmıi muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 5/10/1936 
Pazartesi gibıii hizalannda gösterilen saatlarda Ankarada idare bina• 
sında ayn ayn ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler. lıizalanda gösterilen muvakkat teminat· 
lar ile kanunun tayin ettiği veaikalan, resmi gazetenin 7 /5/1936 tarih 
ve 3297 numaralı nüahuında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve teklif mektuplarını aynı gftn listik malzeme için 
saat 14- 30 ve dinamo ka)'lflan için saat 14 • 45 fe kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri llzımdır. 

Bu işe ait prtnameler Haydarpqa Tesellüm ve Sevk Şefliğinde 
ve Ankara Malzeme dairesinde paruız olarak dağıtılmaktadır. 

ismi 

Muhtelif cins listik malzeme. 

Muhtelif eb' atta 431 O metre bezli 
kauçuktan mamw vagon dinamo 
kayışı. 

Muabmmen 
bedeli 
Lira 

23500 

13116 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

1762.50 

983.70 

(502) 

Eksiltme 
sa atı 

15. 30 

ıs - 45 

1 Emllk ve Eytam Bankası llinları 1 

Kiralık Kereste Fabrikası 
Esas No. sı Mevkii ve Nev'i Depozito 

C. 17 Galatada Azapkapıda Şehit Mehmet Pata mahal-
lesi Kalafat yeri caddesi 6, 8. 10, 12 numaralı fabrika 225 • lira 

Mevkii yukarıda yazılı fabrika bir, yahut üç sene müddetle kiralan· 
mak üzere açık arttırmağa konulmuıtur. 

ihale, 31/8/936 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü 1aat 10 d• 
yapılacaktır. 

Taliplerin ıubemize müracaatları. ( 400) 



12 Saıfa 

Kayseri Tayyare F abri
kası Direktörlüğünden: 

1 - Bu aene fabrikamıza birinci anıf teaviyeci ve kaportacı uatalan 
imtihanla abnacakhr. 

1 - imtihanlar Kayseri Tayyare Fabrikamda yapılacak ve muvaffak 
olanlara derecesine göre 3 : S lira yevmiye verilecektir. 

1 - istekli olanlann qağıdaki veaailde beraber Eylfıl 936 nihayetine 
kadar her gGn istid'a ile Fabrika Direktörlüğüne müracaat 

SON POSTA: 

Paslanmaz • 
:l',nı 

HASA 
TIRAS BIÇAGI 

Dünyada mevcud bnttın braş bıçaklannm muUak en mOkemmelidlr. 

100 defa tıraş eder. Hasan braş maklneslle birlikte 
Hasan braş bıçağı senelerce su içinde kalsa kat'iyen paslanmaz. Tıraş olun· 

duldan sonra temlzlemeğe hiç lnzum yoktur. Aksini ispat edene 

1000 lira verilir. 
ihtar: Yumuşak sakalı olanlar paslanmaz Hasan bra~ bıçağını birkaç dakl· 
ka kaynar su içinde bıraktıktan sonra braş olmalıdır. Çok keskin çok 
hassas olup bir dakikada huzur ve rahatla insanı tıraş eder. Ve perdah 
olmağa hacet bırakmaz. Adedi 6, 10 adedi 50 kuruşa. · · 

H•-• depoauı latanbul, Aakara, Beroll• 

• Aimtol 19 

Pasl.uımu 

• a ı a • 
TIRAŞ MAKINASI 

Adedi 100 kunt 
8 A 8 A • 
TIRAŞ FIRÇASI 

B A 1 A • 
TIRAŞ PUDRASI 

20 - 30 - 40 kunt 

B A 8 A • 
Tıraş sabunu ve krw' 

B A 8 A • 
TIRAŞ KOLONYASI 

ODEON 
DOYÇE ORIENT BANK 

Dreadner S.nk fub• .. 
Merkeıi: BerliD 

Tllrlclg•ıl•lcl ,.6.l•rlı 

Galat. • latanbul • la111lr 
Depo.uı 1.L l'ıitün Gümriliii 

* H.r tarlil hnb 1,l * 

Yeni doldurulan pliklar 
BAY AN MUZAFFER 

Nr 270089. Knrdlll Hicazkar şarkı - OONDOZE MATEM 
• Hicu • - HiCRANINI ÇEK 

BAYAN BiRSEN 
Nr. 270090 Tan.go = ~~Evo~1~~~ Ce1:uzıt N. Oelll 

etmeleri. &on Posta Matbaa•• Z A R A L 1 .H A L 1 L S 6 Y L E R 
A. - Tiirk olmak ve ecnebi bir kadınla evli bulunmamak. 
'e. - Ahlikı, durumu ivi olduöıın• dair Emniyet Direktörln- Neşriyat • Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

ı- •- 1 A. Ekrem UŞAKLI01L ifbıden veıika ıetirmek. s. Ragıp EMEÇ 
C. - Sathk raporu. SAHIPL•Rla H. LOtm DÖRD0NC0 
D. - Nufua ciizdanı ve bon ıemsleri sureti musaddakuı. K. Yusuf SERTEL 

... _:L:_-....:O~ç~·~d~et~veaı::::'k~a~w~t~otr~ah~·-------------"4_s_ıo~,,;.....----------------------

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

.HER· AYl_N · BIRiNDE · PA~ANI~ ··fAlU'Y~RIDli 

ADAPAZAAI 

TURK TiCARET BANKASi 

N 270092 Frzuram havası - KARU BAÖLARI KARANLIK BASTf 
r. Siverek şarkısı - ÇUBUÖU ASMA YARiM 

' BAY H. FAHRi 
N 270091 Ra8t psel kano ile - GOYNOllO AŞKA su •• 

r. Saba gazel keman ile - KALBiMDE YAŞAR 
...... çık1111f11r • 

Fazla izahat için ı 2ve18 numaralı ll4ve kataloglarımw bayilerden llteJlall, 

VENÜS ESANSLAR 

SÜMER BANK 
Kayseri Bez Fabrikasının 

• 
1 likleri 

Yerli Ma lar Pazarlannda-· sabhyor 
Sllmer Bank Kaywt bez fabrikaaımn imal -ettiği 12- 14 _,. 

16 numara iplild• la8k6metçe teabit olmum fiatlarla ~ 
hariç) pazarlanm1zda cloirudan doğruya fabrikaYrlere 

maktadır. • ... 
ihtiyacı olanlana lipariflerini kaydettirmek tızere..;t 

Vakıf banda 17 -18 numarada Yerli Mallar P.-rlan idaıS 
mlracut etmeleri. 


