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:italya~ İspanyol asilerine ·"KORKUYA MÜSTENİT BİR 
17 tayyare göndermiş! SiYASET BİLMİYORUZ '" 

Fransızlar" Roma dikkat etsin, Meclisin tarihi içtimaında 
aieşle ognıgorl,, diyorlar ismet lnönünün tar.ihi nutku 

----------------------
Dünya Sosyalist ve "Son Posta,, Meclis Yeni Boğazlar mukavelesinl 
Faşistleri karşı karşıya! Y:_J:..,~:':."w": _Y- ittifakla kabul etti 
~ • ı b •• t •• (Y • lA ' danllltl plıtıfut111 yNWi yılJö • 
'ISıı·er U un vıma l lSpqngagı nimünü ülralı eJiyor. s. ~; Başvekil "Yeni vergi düşünmüyoruz, 

siyasetimiz bazı vergileri indirmeğe 
mütemayildir n diyor 

1 J k 1 h ••k A f • b .. ••k yd iprUinde, olıayucıılarına lıG-
Qıal ıarını, u ume ın ugu diaelerin en aadılı tercümanlıfı-

zayiat verdiaini söı,/ünorlar nı ila etmelıle lıasandıiı rai6eti 
t; · ~ t:I p,.den P,.e arttırmaia rmıoal • içtimada Hariciye Velcill bir natalda mıılcaoelegi 

anlattı, birçok hatipler heyecanlı hitabeler irat 
ettiler, Atatürke teşekkür, hükfimete itimat olanda 

~silerin aldıklan Valinsiya meşhur Valinsiya değil, lalı olan gazetemiz, ta illı aayı • 
•ki af d k ' har h 1 aındanberi kendi kendine çiz • 
l tar a at İ mu ebeye azır anıyor mif oldağrı dürüat mealelıten bir 

an bile ayrılmamııtır. 
Bu kanaatin verdiği vicdan 

hazzile yedinci yılına giren Son 
Poata yazı ailui olıuyacalarının 
her zamanki kıymetli teoeccüh
lerinclen batlıa mülıôlat belcle • 
miyerek lilıir hizmetlerine de -
oam edecelıtir. 

Ankara, 31 (Tele
fonla) - Meclis bu 
gün fevkalade toplan· 
tııının ikinci ve mü
him celsesini saat 14 
de Abdülhalik Renda
nın riyasetinde aktet• 
ti. 

Öğleden sonra 
___________ _. Meclis önünde büyük. 

Son Dakika _ bir kalabalık göze çar· 
- pıyordu. 

1 
Bahçe kapısının j • 

.... -.:....w'.,. .. ın BD!J-..... ~. ki tarafını binlerce ,........ .,~ •.ı doldu ....... 
a ~eti Sir•n meb-

Bir lapanyol şehrinde ho.kdmetin Mllfa kuvvetleri &silerin bir 
zırhlı otomobiline ateş ederlerken 

~ndra, 31 (Hususi) - Bütün Avrupa, iapanya ihtilali ve lapanyollara 
1'\ verilmesi meselesiyle mefguldür.Bu yüzden Fatfatlik ve Soıyaliatlik t .. 
IQ ftarı olanlar arasındaki zıddiyet gayet bariz bir ,ekil almakta ve her reii· 

e taraf~~r olanlar onun yardım ,&meaini istemektedirler. 
lngllez ve Fransızlar ne dizorlar? 

-!'rikerede hiltiın olan zihniyet fapan;:hükômetine kanun ve uaul da
nde mümkün olan her yardımm yapılmaudır. 
Cezayirde yere dtlfln taypreler 

Paria mahafili siyasiyeai ltelyanın Japanyol lailerine tayyareler ıöniler -
(0--3lkl ...... ) 

o 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Çanakkaleden döndü 

udu d a f elrar uıla~aa:e!::1ıy7~·r~~ 
Meclia zilleri çalmağa 

a Sker Yluv ıyor haıladı, az sonra bü-
tün meb'uılar yerle• 

-- rine oturdular. 

Eflfllce asileri ...... ,,, Localar ve gerek 
eamün yerleri bu tariht 

••pmaması lfln lulrar- cet.eyi dinlemeie ge· 
'111tırı 'an ...... u..,. .:l~n lenlerle tıklım bklım 
•~ 11 

lrl9An 1111 ismet lnonn Meclis kOrsOstınde 
aec• bitti dolmuttu. L " • • __ .J•L ı· •L __ ·ı Miıı· M-d f 6 T f'k tt.üıtü Araı siyah \,iı 11.oatüm •nın tıuuııu ayıruu1 ı e ı u a aa ve 

Londra 1 Ağustos (Huauai) - Al· • .ev ı
1 

. 1 ··niitlün •uundL 
0

Hariciye Encümenleri mazbatalan okua-
R eh · .. rind L. . __ Lert pynut. urnet no , , 

manyanın en n n uze eııı.ı .-.ıı 1m& c:.IM Açdı)-or du, bunun üzerine Hariciye Vekili T tl96k 
mıntakayı inal etmesinden sonra dört ay r_1__ la lmaz Montrö mukavele- (Devamı 1 O uncu sayfada) 

üdd 1 b L • '- ~ aça r açı 
m et e u mıntaııı.aya yenı u11.erl MY .. -----==--===:::::=-=ı-==============:=====ı::::::=:a 

~iyat yapmaması kararlattınlmlfb. Bugün Ak d • • k 
aece yarısı bu müddet nihayet bulmuıtur. en l z m 1 s a 1n1 
Gece yan11ndan ıonra ıelen haberler, AJ. 

manyanın Ren vadisine yeniden askeri ıev- hı• Z de kaldırdık 
kiyat yapbiaru bildirmektedir. 

. 
" Sen Ptsta ,, da yeni 

kaleadır flli ııırler 

şn 
Ômer Rıza Doinıl gm.. 

delik bir sit*1 açı7or 
O..r a ... o.anı 

bwrlaclea ...... s.. 
Poeta'da ,..aı w..-. 
delik bir llitaa ... ,-. 
Bu sütunda laepiaüala 
pek fek ........... o
lup ta ır~-· 
.. yer vereıaelllti..a. 
Ş ar k lleml ... , 
Şark memleketlerf. 
D i D hidiaeleriMea 
baUedecektir. O.
terli arbdq ..... 
kalemi bu balaiact. ~ 191a19ıa "8 lehlb1 aall• 
hiyet, belki de , .......... lr. ilk pzıaaı 
bup• 5 linei ..,,..._ Waetbıms. 

Kırk glnle llevrllem 
Bir iki .... bdu- ........ b1r C01Tafr1e1· 

mıs .. IMl.edlfials •••elııatl.n Mllldf ve 
tatlı Wr ....... alatıup ..... Jiııab,. 

Jııı .... 

H • · e Vekili dün Mecliste ltalyamn .......ıaki aftCIJ • k di • . b ... h bildi..... • 4allllıak mMeheclemne en sını ag . gmı 
llilber Tenliğini, lngiliz - ltalyan münasebetleriain 

de çok iyi bir yola girdiğini söyledi 
IJlnkG Meclis içtiınaancla Bolular IDU· ı 

kavt11e.....nıin tuciikini mUtealdp tekrar 

aöı alan 0.. itleri Bakanı Tevfik Riltti A· 
1111 f(I beynatta l.ulanmutturı 

- lnsiltere Hariciye Nazın fevkallde 
,igtima eden Aaemple

0

.de irad etmit ol • 
dulu nuhlkta Sanction"ların kaldmlmua 
-.rl oldujuna ileri sürmekle beraber in-

• ...... HiikOmetinin Akdeniz devletleri ile 
..-..kna 16 meı maddeaiDİn tatbikından 
mlt....allci ka111lıldı taahhiltlerine ipret 
etmit Ye «Sanction» ların kaldmlmaaına 

karar verilse dahi bu taahhütlerin lnailtere 
tarafıJan hitama enniyerek bunu takip 
.edecek olan müphemiyet devreainde de-
yam edeceğini kaydetmiı ve bu beyana
. tın. lnsiltere hük6metince hadisata teva
fak eltili takdir olunduiu müddetçe. ttılİ· 
rini muhafaza edeceiini ilbe etmiftir. Bu 
Myanat 4taha eYVel lqitere Avam Kama• 
,raaacla ifade edilmit Ye hiik6metimize 

~1!:"·~· cıc hUk6metinin l.erbanp bir 
~ Y• bir -miltHere üzeriaa J'•-

&.1r-. ...... ı• IMa hir tarefla taahhücll Jai
_...: tılllııım.-[11 . ...Wir ,,. kn.._it ve Wlnau• 

.................. tilı ............ . 



2 Sayfa 

Köy ve Devlet. 

·---- Yazan: F. R. Atay -

T ürk köyünün kalkınma davası ile 
uğraşmak üzere iç işler Bakan

lığında yeni bir teşkilat kurulmuştur. 
Bu haberi yalnız sevinçle karşılamak 
değil, selamlamak isteriz. Halkçı cu -
muriyetin, ta ilk zamanlardanberi, köy
cülüğe ne kadar ehemmiyet vermekte 
olduğunu biliyoruz. Köy kanunu re -
jimin ilk çağlarında neşrolunmuştur. 

Birkaç şehir istisna olunursa, bizde 
kasabalar dahi, her türhi artları ile, 
büyükçe köyler telakki olunabilir. Şu 
halde halkçı cumuriyetin dörtte üç 
vatandaşı köyde oturmaktadır. Onlar 
yaşayışlan, gecinişleri, teknikleri ve 
ahlakları ile garplılaşmadıkça, hayali
mizin Türkiyesi vücud bulamaz. 

Köy kanunu neşro!unduğu vakit. 
devletçilik vasfımızı açıkça ilan etme
miştik. Şimdi devletçi olduğumuzu 
öğrenenler arasında, devletçiliği eko
nomik müdahalelerden daha geniş ma
nada anlıyanlar o kadar çok değildir. 
Maddi manevi nerede bir kalkınma da· 
vası varsa, terbiyeci, veya kılavuz, ve
ya müdahaleci muallim, çiftçi, hekim 
ve belediyeci olarak devlet orada his • 
solunacaktır. Ankara etrafındaki köy
leri dolaşınız: Büyük merkez, hiç bi • 
rine örnek olmamıştır ve esasen ola -
maz. En akıllımız, kendi başımıza ken
di bahçemizi yapabilir miyiz? Oku • 
mak, görmek, hatta bol bol nasihat al
mak, en basit aşı tekniğini veya toprak 
tesviyesini fidanlarımız üstünde tat -
bik etmekliğimize kafi midir~ Köy 
mdc.arıizmasının her vidasını oynat -
mak için bir hilen lazımdır. Köy kanu· 
nunun arzu ettiği veya köy kanunun
da bulunmayıp ta bizim istediğimiz 
şeylerin tatbik olunabilmesi için yap
masını bilenlere ihtiyaç vardır. imdi 
böyle mütehassısların bir kısmını bile 
nncak belediyelerimizden bir kısmı ça
Jıştırabilmektedirler. Böyle bir :nütehas 
sı8 - Kılavuzlar şebekesini büyük veya 
küçük bir bölge köylerinin hepsi için 
birden ancak devlet kullanabilir. On • 
ların güç, bitircmiyccek1eri veya akıl 
erdiremiyecekleri işler için de devlet 
cihazının kendisi vardır. 

Köylerin kalkınmıya başlayıp baş· 
lamadığı, hatta tren veya otomobil 
sür'ati içinden, hayat ve tabiatın deği
ğişip değişmediği ile ölçülebilir. Eks -
preste uyandıktan sonra daima Sincan 
köyüne bakınız: şu veya bu meselesi· 
ni nerede ve nasıl halledersek edelim, 
İdeal Tiirkiyenin asıl meselesi orada
dır. -
Biliyor Musunuz? 

1 - Yunanistanı Osmanlı ordularile 
f ethcden kimdir1 • 

2 - Kazıklı Voyvodaya niçin bu isim 
verilmiıtiı) Asıl ismi nedir). 

3 - Osmanlıların Balkanları istilaıında 
karıılaıtıkları en büyük rakip kimdir ve 
kaç defa bu yüzden mağlup olmu:lardır) 

.f - Darvin kimdir) 

(Cevaplan Yarın) 

* Dünkü suallerin cevapları : 

1 - Bclgrad ilk defa olarak Osrmınlı 
padiıahı Fatih Mehmet tarnfındnn rnuha -
ıara edilmiı ve Oımanlı ordusunun boz -
ıunluğu ile ncticelenmiotir. 

2 - Püro sigara içen kadınlar cenubi 
Amcrikada Şako kadınlarıdır. 

3 - Tütünün mcn§ci Çindir. Bilüh re 
Amerikaya geçmio, onra dıı Portckizde 
görülerek biitün Avrupayo yııyılmııtır. 

4 - Kadınından çocuğuna kadar pipo 
içen halk Asyamn cenubundaki Bengale 
körfezinin jçinde bulunan Andaman edaları 
halkıdır. 

5 - Pipo jlk defa olarak yer yüzünde 
tarihten evvel lsviçrede Jura dağlarında o
turan halk taralandan kullanılmııtır. 

Cihan harbinde Kanada da A\rl'Upaya asker cöndermiı, 

Fransız cephesinde müttefiklen1e birlikte harp ebnİ§ti. 
dikilmcıi hakikaten büyük ve milli bir bi.dise oldu. 

Bir Je bizim Çanakkalede §ehit baaktağunız on binlerce 
vatan çocuğu için diktiiimiz küçük abideyi düıünün. Kanada
lıların iibidesini görünce insanın içinden ıayri ihtiyari bir vİc· 
dan azabı yükseliyor ve bize vuifem.izi ' ihtar ediyor. 

Geç~n hafta bu ölülerin ruhun harp meydanında ( yukar

da ki resimde görüldüğü Uze.re) dünyanın en büyük harp abi· 

desi denilecek bir abide yaptırdılar. Bu abidenin açılına mera· 

siminde bulunmak üzere asker ıönderdiler. f ngiliz kralı bizzat 

Fransaya ıiderek açılma merasimini kendisi yaptı. Abidenin 

Mcmlcke~ için ölmesini bilmek Türle çocuiunun en büyük 
meziyetlerinden biridir, fakat öldükten aonra onu unutmak da 
en büyük kusuru. 

( S Ö~Z~~A __ R_A~S;;_..;,;,;l.....;-N_.;;;...;;D~A=-----) 
Rir keçinin kulağını •-----------* Sinema yıldızları 
Kesen• n• Ceza verilir? HERGüN BiR FIKRA Ve hegetşinas Kopernik 

F ransada Rochefoıt civarında bir 
köylü komşusuna kızdığı için onun 
keçisini yakalamış ve kulaklarını kes
meğe baş1amış. Komşusu bunun Üze
rine mahkemeye müracaat etmi~ ve 
mahkeme de maznunu iki ay hapse 
mahkum etmiş. Mahkum bu karan 
temyiz etmiş, fakat, temyiz mahkeme· 
si 17!)1 den kalma ve ilgn edilmesi u
nutulmuş bir nizamnameyi ileri süre
rek kararı tasdik etmiştir. 

DUnyanın en bUyUk aıacı 
Nebatatçılar, dünyanın en büyük 

ağacından bahsederlerken daima Bao
bab ağacını ileri sürerler. Halbuki, ne
batatçılar, Amerikada yeni bir ağaç 
keşfetmişlerdir .. 

Bu ağacın ismi, düny~nın en büyük 
hayvanı olan Mamuttan iktibas edil
miş ve Mamutpini tesmiye olunmu~ -
tur. 

Kat yaparken •• 
Bundan kırk sene evve); 

mektebinde idik. 
m halle 

Hocamız o)an yobaz, bir gün, bütün 
bir ders saatini bizlere cennetin nimet· 
!erini anlatmağa hasretmİ§tİ. 

Sonunda, bütün ıınıfa hi:apla sordu: 
- Hepiniz de cennetlik olmak, ora· 

ya gitmek ist r misiniz ? 
Her çocuk: 
- Evet! diye bağırdı. Yalnız bekçi

nin oğlu Y &far: 
- Hayır! cevabını verince, boca ta

accüp etti, ve: 
- Neden? diye ıordu. 
Y aıar da, aklı sıra cemile yapmlf ol-

1 
mak isin, ıırıtarak: 

- Ben sizden ayrılmam hocafendi ! 
dedi. ·- . Relal Cumhur namzedinin 

muvaffaklretalzllGI 

Bir kaç gün 
evvel Pariste halk 
meşhur bir terzi 
mağazası önün -
de birikmiş, her • 
kes, başını yu • 
karı kaldırmış, 
bakınıyormuş. 
Meraklılar ne O• 

luyoruz diye et • 
raflarına soruş -
tururken şoförün 
biri: 

- Marlen Ditrih terzide 43 dakika-
dır prova yapıyor. Halk da burada bi
rikmiş gittikçe artıyor, demiş ve son -
ra şu ilmi kaideyi öne sürmiiş: 

- Meşhur heyetşinas Kopernik de
miş ki, bir yıldızın kuvveti ona bakan
ların miktarı ile ölçülür. Terzi dük -
kanının önü ağzına kadar doldu. Ast· 
ronomi alimi bu kadar mebzul hayran 
görmemiştir. Artık ilmi kanunlara na·· 
zaran da Marlen Ditrih yıldızların en 
büyüğü ve en güzelidir 1 
....... . . . . . . . . ·---- ......... ~ .. __... 

Amerikada Reisi Cumhur intihaba
tı yaklaştığı için memleket hararetli 
bir siyasi faaliyete sahne olmaktadır. 
Ruzvclte muhalif olarak ortaya çıkan 
Şarl Cougblin intihap dairesinde kili~ 
seye koyduğu bir telsizle her gün nu
tuklar neşrederken, kilise yanıverıniş
tir. 

nun için kilise yandı.n derneğe ba~la • 
mışlar ve bu hadise Reisı Cümhur 

Dindar olan halk ((Cougblin'in ileri namzedinin işlerini hayli altüst etmiş
geri söylemesine Allah razı olmadı. Q. tir . 

Kılağuz kargalar 

Talu 

A rada sırada dedikodular duyuluyor: 

Filin yerdeki bilmem ne şirketiniııı 

iki türlü defter tutup, hükiimetin zararınıı 

vergi kaçakçılığı yaptığı haber alınmı:

Alakadar makam tahkikat yapıyormu~. 

Böyle bir havadis duyulur duyulmaz, ak· 

la ilk gelen ıey, toprağında misafir oldu • 

ğu, sayesinde para kazandığı bir mcmleke· 

tin hem misafirperverliğini, hem de cm• 
• niyetini suiistimal eden firmayı ayıplamakı 

tel'in etmektir. 

Halbuki bu işin içyüzü, bize o hükün1• 

lcri verdiren zevahirden bin kat dnha çir• 
kin, bin kat daha elimdir. 

Filvaki, böyle bir sahtekarlığı ika eden 

müessese suçludur. Bu, münakaşa bile gö• 

tümıez. Fak at onu l)ı.ı suçu işlem eğe te~vi~ 

eden olmuştur. Bu, ve yahut ki bunlı:ır, bil 

hain müşvikler :kimlerdir) Üzerinde du· 
rulacak asıl nokta işte burasıdır. 

Yabancı sermayedar burada bir ııirket 

kurup ta iş görmeğe geldiği zaman, def • 

terleri üzerinde sahtekarlık edip te devlet; 
ızrar etmeyi ekseriya hayalindn bile geçir 

mez. Fakat, buraya adımını atar atınaı 

öyle bir hataya düşer ki, arknsı çorap sö• 

küğü gibi işliyerck, kendisini nihayet uçu• 
ruma sürükler. 

Bu hata da şudur: Bu memlekette bff 
zümre vardır ki, her gelen yanacı iş ada• 

mının önüne düşerek, ona kılağuzluk et 

meyi adeta inhisar altına almııtır. Bu züm• 

re, Türklüğün hususiyetlerinden çok def, 
bihaber ve bu yüzden, kuşkulu olarak Tür 

kiyedc iş hayatına atılan yabancıların te ' 
reddütlerini, ıüphelerini, suizanlarını isti•• 

mar eder. Onlara bu memleketi kötü, bıl 
halkı cahil, hilekar, bu hükumeti ve me ' 

murlarını ucuz. pahalı, fakat her halde ıa• 
tın alınır bir kabiliyette göıterir. Türklü1' 

camiasında yalnız kendisi dürüst, yalnıt: 

kendisi muktedir, hayırhah ve iggüzardır• 

Ve hatta, bütün bu ısebeplerdcn dolayıdı1 

ki, mazlum ve mağdur yaşamaktadır. 

Budala frenk buna inanır. Bilmez ki1 

bu kılağuz kargalar eğer hükunıetçe istifı' 
dam edilmemiıler, edilmiyorlar ise, burıtı 

asla layık olmadıkları içindir. , 

Derken, şirket kurulur, faaliyete geçer· 
Kılağuz kargalar, o şirketin yüksek mevki-

lerine hep kendi adamlarını geçirirler. Mu' 
hnsebcci, veznedar, şube müdürü hep on• 

lardandır. Bu yurdun öz evlatlarından bit 
tekini bile şirkete yanaştırmazlar. Şayet bİ' 
tisi ağır basacak olsa, direktörün karşısın' 
clikilir, ve İspanyolcaya kaçan kötü bit 
frenkçe ile: 

- Türklere itimat caiz değildir.. Piş ' 
man olursunuz! derler ve o damın yüıll' 
ne tirkctin kapısını kapattırırlar. 

lıte bu kılağı,ız kargalardır ki, önüıı' 
düıtükleri firmayı rüşvete, sahtekarlığa, dıJ" 
lavereye alıştırırlar. 

- Bu memlekette dalaveresiz İ§ görül• 
mezl 

Düsturunu kopası dillerine dolamışlol" 
dır. Tekrarlıya tekrarlıya, cnni frengi de 
kandırırlar ve günün birinde foya meydan• 
çıkıncıya kadar, şirkete enva kepazcli~' 

J 
lcr yaptırırlar. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

1 Hiç bir kanun, hiç bir emir bu muril'1 

ruhlu tufeylileri, ecnebi oirketlerdcn uza~· 
la§tırmağa muvaffak ola.mamıştır. 

l 

Muı muhabirimiz yaeyor: 
cıGcçcn kı§ Suluhan kazasının Valir kö ünden Mehmet O· 

dmda bh:isi bir dere kenarında çıi altında kalmıı, köylüsü öl
dü aanarak ümidi kesm" terdi. 

İlkbaharda Lnrlar eridiği zaman o"ldü sanılan Mclımel evi
ne çıkagelmif, köylünün meraklı sorgularını da cevapsız bı
rakmı§tır. Fakat bir müddet sonra Mebnıedin evine teneke te
neke bal 'aııdığı naıa.n dikk,ti celbetmİJ, nihayet kendisi aı· 
kıttırıJmıştır. O zaman Mehmet fU hikayeyi anlatmııtır: 

Ben çığ altıha düıtüğüm znmnn birdenbire geniş bir ku

yunun içine gİnnİJ bulundum. Çığ bu koyunun ağzını tııma

men kapannftı •• Ben on dakika sonra yanımda bir homurtu 

i~ttim. Korkuyordum. Yanıma bir ayı yaklaıtı ve beni okıa· 

maya ba~ladı. Elini a_ğzıma uzattı ve harcketl~pyle tabanını 

yalamrunı İsledi. Ayıdan korktuğum için istediğini yaptım, 

yaladım. Bu tabanı yaladıkça açlığım ve susuzluğum gidiyor· 
du. Bu hal karlar eriyinceye kadar devam etti. Nihayet karlar 
eridi, ayı ininin ağzını kapayan tıı§ ve toprakları pençelerile 
çekere!: inL-ı ağzını açtı. Ben de dı§lln çıkıp evime geldim. 

Ayının bana yaptığı iyiliğe ltarıı da bir koyun kestim, yüz-. 
clüm vo sırtlayıp ayının inine götürdüm, bıraktım. 

20 gün sonra tekrar bir koyun kestim. Gene götürdüm. Fa~ 
kat bu sefer ayı ininde yok~u. Bekledim. Y'ımıi dakika sonra 
ayı geldi, tekrar bir koyun götürdüğümü cörünce eliyle bana 
i:taret ederek çağırdı. Kendisini takip ettim, beni ormana gÖ· 
türdü. Bir ceviz ağacının yanında durdu, kulağını dayayarak 
ağacı dinledi. Banıı da dinlememi İ§aret etti, ben de dinledim. 
Ağacın içi uğulduyordu. Anladam ki ayı benim ikramıma ge
ne ikramla mukabele etmiı, bana ıayet zengin bir bal haxineıi 
göıtermişti. Geldim, kardeıimi aldım: Ağacı yardık ve ballan 
çıkarmağa ba§ladım. İtte taııdığım ballar bunlardır.» 

1~ TER iNAN iSTE: iNAN .'vl Al 
s 

... .. 

Hala, en mühim şirketlerde, en müh1ıı' 
mevkiler bunların elindedir. Ve onun jçiıı' 
dir ki hükumetle bu şirketler arasında fflii 
tekobiJ emniyet ve itimat bir türlü teessiil 
edemez. 

Anl~şılıyor ki, yabancıların bu hakikı.111 

anlzımaları için, başlarına, bu defa lzrııir' 
de olduğu gibi bir feHiket gelmcşi, bir ıe' 
zalct çıkmnsı lazım. 

Ancak o zamandır ki: <ıKılağuz ),'.il~ 
gn olanın burnu pislikten çıkmaz!» yol 
Türk darbı meselinin hikmeti knfnlar•11

: 

dank diyecek.. diyecek amma, bade h' 
rnbil Basra 1. 
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~rıe e Akdeniz kıyısındaki j 
komşularımız Lokarnoculann hak l"k 

Romay göre Ha 
son taarruzu nası 

eşlerin 
oldu? 

Röyter Ajansı ise İtalyanların şehirler Dışında 
vaziyete hakim olmadıklarını bildiriyor 

Kapitülasyonlar meselesi
nin çetin mÜ1:akerelere yol 
açacağı tahmin ediliyor 

Şarki Akdeniz kıyısında yurdu ~ topl bl A em l .. . . . an arı ve vrupa sulhu 
muza bıtışık olan memleketler • .. 

baştan başa hareket içindedir. 1 ngılız dış işleri nazırı Eden 'in A • 
Şarki Akdenizde ilk komşumuz 0 • vam Kamarasında, siyasi vaziyet 

lan Lübnan ve Suriye, Fransa cumu- ?akkında son söylediği nutuktan an • 
riyeti ile manda sistemine son verecek, ıaşılıyor ki, şimdiye kadar Avrupamn 
bu yurdun istiklalini tanıyacak bir it- üstüne kara bir bulut gibi çöken sıkın· 

Roma, 31 (Hususi) - Habeşli
lerin 28 temmuz günü Adisababa
ya karşı yaptıkları taarruza dair 
İtalyan menabii tarafından bir 
hayli malumat verilmektedir. Bu 
malumata göre Habeş kuvvetlerine 
Ras Kassanın oğlu kumanda edi
yordu. Bu kuvvetler Adisababanın 
cenubundaki ağaçlıklar arasında 
birleşmişler ve ~.;fak ~ökerken 
taarruza geçmiştir. Habeşli müte
arrızlar Adisababa halkının da 
kendilerine iltihak etmelerini bek
liyordu. Fakat şehir halki süku
netini muhafaza ettikten başka 
~as Hailo gibi Haile Selasiyenin 
şahsi düşmanı olan Raslar İtal
yanlara iltihak etmişlerdir. Habeş-
liler 1000 maktül , mecruh ve 
?Sir vermişlerdir. Dessi Metrepo
Lisi Ahuna Petres de esirler arasın
dadır. 

İtalyanların zayiatı ehemmi
yetsizdir. Aciisababa bugün tnbii 
hale avdet etmiştir. 

Mütaarnzlara kumanda eden 
Ras Kassanın da mecruh cii:ştüğü 
söylenmektedir. 

londra, 31 (Hususi) - Roy -
ter ajansı Italyan menabiinin Adi
sababa önünde vukubulan Habeş 
taarruzu dolayısile şu müJ.1hazayı 
ileri sürmektedir.I 

"Bu haberler İtalyanların yağ· 
mur mevsımı dolayisile şehirler 
içinde kaldıklarını, şehirler dış1tıda 
vaziyete hakim olmadıkları hak
kındaki iddiaları teyit etmektedir. ,., 

Londra 30 (Hususi) - Hariciye 
müsteşarı Lord Kronbom Avam 
kamarasında, İngilte:·enin Habe
şlsta'lın ilhakını tanimadığmı söy
lemiştir. 

İtalya, lspanyol asilerine 17 tayyare 
göndermiş! 

(Bllf tarafı 1 inci sayfada) 
mesiyle son derece alakadar olmuştur. Mesele bu akşam mecl:ste görüşül
müş, hariciye nazırı Delbos F ransanın bitaraflığını muhafaza edeceğini 
söylemiştir. ;o; 

Cezayirde yere düşen ve asil~r; , mitralyoz ve mühimmat ta:?ıdıkları anla ~ 
şılan üç ltalyan tayyaresine benziyen 1 ·1 tavyarenin evvelce ayni şekilde 
asilere gönderildiği anlaşılmaktadır. 

Roma ne diyor ? 

Kahire, 31 (A. A.) 
ajansından: 

Havas 

Resmi rr ahafil, Sudan mese
lesinde bir itilaf yapılmak üzere 
olduğunu beyan etmektedir. Bu 
mahafil, İngiliz murahhaslarının 
büyük bir anlaşma zihniyeti gös
termekte olduklarını ehemmiyetle 
kaydetmekte \•e Sudan meselesi 
halledilir edilmez kapitülasyonlar 
meselesinin görüşüleceğini ilave 
eylemektedirler. 

Aynı mahafi!, çetin müzake
relere yol açması muhtemel olan 
kapitülasyonlar meselesi hakkında 
tahminlerde bulunmaktan çekin
mekteciiı ler. 

11 inci Olimpiyad 
Bugün açılıyor 
Beı lin, 31 ( Hususi ) - Yarın 

Almanya devlet şefi Eer HiUer 
on birinci olimFiya~ı aça
caktır. İlk müsabakalar öbürgün 
başlayacaktır. Berlin tamamiyle 
hazırlanmıştır. Ve tam manasile 
bayram yapmaktadır. 

Mukaddes alevi taşıyan meşale 
Alman toprağına girmiş bulunu
yor. Kcşucular meşaleyi Berline 
getirmektedirler. 

Romanın resmi mahafili iki tarafa da hiç bir yardım yapılmadığını söy- Son takımlar da Berline mu-
lemekt d h A h" ı h · 1 l vasalat etmiş ve merasimle kar-e ve yar ımın ususı ma ıyette o ması i tıma ini i eri :>Ürmektediı. 

Tnyyareler Alfa Romeo markasını taşıyor. Birinci tayyareJekilerden biri şılanmışlardır. 
ölmüş, ikisi teda'1! altına alınmıştır. İkinci tayyare hasara uğramadan yere Olimpiyat omitesi başkanı 
.inmiştir. Tayyareler.in her birinde dörder mitralyöz, birer bomba cihazı yunan veliahdı prens Paol hususi 
bulunuyordu. Mitralyözlere mahsus mühimmat taşıyan bir tayyare garbe bir tayyare ile buraya gelmiştir. 
doğru uçmuştur. Olimpiyat hava müsabakası, 

~ansiz gazeteler~nin neşriyatı Alman Dagenburg tarafından ka
zanılmışhr. 

Paris, 31 (Hususi) - İspanyanın Fas mıntakasına giden ftalyan tayya - B. Göbels bu sabah beynel-
relerinin Fransız toprağı üzerinde uğradıklan kaza, Fransız gazeteleri ta-
rafından ehemmiyetle mevzuu bahsolmaktadır. milel ?li~~iyat sergisinin açılma 
' Enteransijan gazetesi diyor ki: c<Roma tayyarelerin, kendi tarafından gön- merasımını yapmıştır. . . 
derildiğini kabul etmiyor. O halde bunları hususi ~ahıslar mı gönderdi~ Fa- v~m. ettiğini dostane bir liaa~ .Jle. ıfade et· 
kat Sinyor Musolinı· bunu men t ı· k ·· .. b" . d b .. d k mıştır. Bu dostluk muahedesının ıcaplarına e me ı, yo sa gunun ırın e u yuz en ço . . . -
mühim hadiseler vuku bulur.>> Türkıye tarafından da aynı vechıle baglı 

E .. d h · 1 . . bulunulduğu malumunuzdur. 
nteransııan a a sonra vaktıyle ngılızler tarafından Habesistana mü- o·w f t ·1 h · · 

h• ·ı · · · ıger tara tan ngı tere arıcıye na7ı-
ımmat verı mesının Romada nasıl kar"ılandıg~ını hatırlatmakta.dır b' ı ·ı_ ·~· tk d A._ • T • rının ıraz e'\'Ve zuı•rettıgım nu un a ~· 

T emps gazetesı bu münasebetle yazdığı yazıda Faşist İtalyanın akıl ve deniz münasebatında salah husule geldiği 
~ıiret sahibi olduğuna inanmak istiyor ve büyük harptenberi bu hadise- ayrıca tasrih edilmiı olmasına ve iki gün 
~en daha nazik bir hadise vuku bulmadığını hatırlattıktan sonra «hadise 

1

evvel görü~tüğüm İtalya büyük elçisinden 
tehlikelidir. Fakat hüküm vermeden evvel biraz beklemek lazım» diyor. )talya - lngiltere münasebetlerinin çok iyi 

Dahili harpta son vaziyet bir yola girmiş olduğunun öğrenilmesine 
.göre Türkiye tarafından İngiltereye tek ta-

Londra, 31 (Hususi) - İspanyada dahili harp devam ediyor. Muhare- , raflı olarak verildiğini arzettiğim taahhüt· 
beler bilhassa Saragossa, Sen Sebastiyen ve Madrid civarında vuku bulu- !erin artık devamına mahal kalmamı~tır. 
Y.or. iki taraftan hiç biri henüz kat'i bir zafer kazanamamıştır. Fakat boğus- Cumhuriyet hükumetinin bu fikir v~ kana· 
malar eksik olmıyor. ' ,atını yüksek hey'ctinize arzedcrim. 

A- 'l Val · h · · 'ki · · "dd" d' l d b h" 1\1 d İngiltere Hariciye Nazırına Tefekkür sı er ensıye şe rını zaptettı erını ı ıa e ıyor arsa a u şe ır ' a -· Normal bir vaziyetin avdeti arzusu 
rid için hayati kıymeti haiz olan Valensiye değildir. ispanyada bu işmi ta- ile yapılan bu beyanatım İngiltere ile ara-
şıyan üç şehir vardır ve asiler tarafından zaptolunan ehemmiyetsiz bir ka- mızdaki samimi itimatkar do!!tluk müna· 
sabadır · scbetlerinc asla dokunmaz. Her iki mem• 

tifak muahedesini müzakere ediyorlar. tının hakiki sebebi, Almanya ile Fran· 
Bu Çe{lit müzakereler, müsavi olmıyan sa arasındaki münaferet olmuştur. Bu 
her iki taraf arasındaki ıniizakereler münafereti ortadan kaldırmak için e • 
gibi bir hayli uzamakla beraber sonun- sas itibarile iki taraftan hiç birinin e • 
da Fransa ve Suriye arasında lngiltere saslı bir surette gayret göstermemiş ol
- frak muahedesine benziyen bir mua- ması da, vaziyetin bu şekle girmesin• 
hedenin imzala~ması bekleniyor. de başlıca amildir. Eskiden Lokarno'· 

Suriyeye bitişik olan Filistin, aylar- da anlaşmış olan devletler arasında 
danberi lıummalı bir mücadele geçir- şimdi tekrar yapılmasına gayret edi -
mekte ve bu mücadeleye devam et _ len ikinci bir anlaşma teşebbüsü göste
mektedir. riyor ki, bu hususta sarfedilen mesai· 

Mücadele, bir taraftan Araplarla Si- nin başlıca sebebi, bu sıkıntıyı kaldır
yonistler, bir taraftan da Araplarla maya matuf bulunuyor. Daha doğru • 
mandater devlet olan lngiltere arasın- su Alman ile Fransız arasında öteden· 
dadır. beri devam eden anlaşmazlık ıçın 

Araplar, memleketlerinde ekseriyet bu toplantı, bir hakemler içtimaı sayı· 
teşkil ettikleri halde gunun birinde labilir. Nitekim Loid Corcun, ayni A· 
ınüsteskil l:>ir akalliyet vaziyetine düş- vam Kamarası celsesinde iradettiği nu· 
mekten, yurtlarının toprağına sahip i- tukta dediği gibi eğer 19~1 yılında 
ken Siyonistlerin kuvvetli sermayesl Almanyanın 100 bin kişilik ordusuna 
karşısında topraklarım elden çıkarıp mukabil diğer devletler milyon1arca in~ 
başka bir yurda göçmeğe mecbur ol • sanı silah altında tutmakta israr gös
maktan, hulasa, yersiz. yurtsuz kal - termemiş olsalardı, vaziyetin gidişi 
maktan korkarak ayaklanmışlar, mu- bambaşka olurdu. Nitekim Çekoslo . 
haceret akınının durdurulması, hakla- vakyanın· yarım milyon, Polonyanm 
rının tanınması için mücade!eye giriş- iki, F ransanın 4 milyon harbe hazır si· 
mişlerdir. Bu yüzden bütün Filistinde Iahlı kuvveti vardı. Maamafi Lokar • 
faaliyet durmuş, hayat felce uğramış nocu devletlerin toplanıp aralarında 
bulunuyôr. şu Yeya bu kararı vermeleri, Avrupı 

Mücadelenin sonu ne olacağı henüz sulhunu kurtarmaya kafi değildir. Av· 
belli değil. rupa sulhunu kurtarması mümkün o • 

Filistine bitişik olar. Mısır, mukad- lan şey, Cemiyeti Akvamın istikbalde 
deratını tayin edecek bir muahcdenin alacağı şekildir. Eğer bu cemiyet eski· 
en mühim noktasını müzakere ile meş- den olduğu gibi bir kukla halinde hıra 
gul. Daha önce, muahedenin askeri kılacak ise, yavaş yavaş ihmal-t uğrı! 
maddeleri konuşulup kararlaştırılmış, yacak ve bir gün gelecek, artık kimscı 
Mısır modern bir müdafaa kuvvetine onun semtine uğramaz olacak ' 
sahip oluncıya kadar müdafaa işlerin- tır. Yok eğer gunun ihtiyaç • 
de lngiltereye dayanmayı kabul etmiş- larına mukabe]e edebilecek 3U • 

tir. rette esas statüsü tadil edilecek~ 

Bugün, iki taraf Sudan meselesini se, o zaman mesele kalmıyacaktır. Yok 
konuşuyorlar. Sudanın artık en mü • eğer sureta ve zahiri bir tadil ile iktif8ı 
him komşusu, İtalyan tabiiyetine ge- olunacak ise, mukadder harp, er BC9 
çen Habeşistan olduğu için İngiltere patlak verecektir. Günün başlıca m~ 
ile Mısır, Sudanı müdafaa işinde elele selelerinden biri de, işte bu statünüj 
vermek mecburiyetini hissetmekte ve alacağı şekle vabeste bulunmakta 
bu yüzden iki tarafın Sudan meselesi- dır· - Seliın Ragıp 
ni de bir tesviye suretine bağlamaları 
beklenmektedir. 

Sudan meselesinden sonra iki taraf 
arasında kapitülasyonlar, düyunu u
mumiye meseleleri; maliye ve adliye
de çalışan ecnebi müst~rlar ve me -
murların çıkarılmaları, emniyeti umu
miyenin mühim bir şubesi olan Avru
palılar şubesinin ilgası meseleleri, Mı· 
sır ordusunda ve zabıtasında çalışan 
yabancı zabitlerin tasfiyesi meselesi ko
nuşulacaktır. 

Bu bakımdan lngiltere • Mısır mu • 
ahedesi ve ittifakının müzakeresi bir 
müddet daha devam edecektir. 

İngiltere Rusgaya, 
10 milyon liralık 
Kredi açtı 

Londra, 31 ( A. A.) - Runci .. 
mann Avam kamarasında beya· 
natta bulnnarak Sovyctlerin İngi· 
liz sanayiinden mübayaatta bulun· 
malarını teshil için l O milyon 
lngiliz liralık bir kredi açılmlJ 
olduğunu bildirmiıtir. Sovyetlerin 
yapacakları siparişler meyanına 
harb malzemesi dahil değildir. 

lzmirde bunaltlcı sıcaklar 
İzmir, 31 (A.A.) - Şehrimizde 

bir kaç gündenberi sıcaklar his
sedilir derecede bunaltıcıdır. Bugüı. 

hararet gölgede 36 yı bulmuştur. 

General Mola'nın Madridden yirmi beş mil mesafede bulunduğu, hükumet Iekct arasında bugün çok dostane müna
kuvvetlerinin Saragossa civarında 1000 maktül ve mecruh verdikleri, hü- sebct mevcuttur. Bütün bu hadiseler cana· 
kumet kuvvetlerinden geride kalanların kaçtıkları, bütün şimali İspanya - sında işlerin hep anla§ma yoluna girmesi 
nın asilere geçtiği, asiler mahafili tarafından haber verilmektedir. ,için lngiltcre hariciye nazırının gö lcrdiği 

Biz, bu sütunda, bir taraftan Akde
niz kıyısındaki bu komşularımızın ge
çirdikleri hadiseleri, attıkları adımla

rı; diğer taraftan Orta. Şarktaki kom
şu ve dost memleketlerin ve daha öte
deki ~ark yurtlarının, bilhassa bizimle 
alakası olan muhitlerin vaziyetlerine ~ ~~k~İ~~·;;-;.~~(bi;i~kişa ı 

••• büyük kiyaseti ve sarfcttiği emekleri hür A k den i z m i s a k 1 n 1 ~~~~ kaydetmeyi çok zevkli bir vazife bi-

ve hareketlerini takip ve izaha çalışa- fın başlangıcı gibi görünen hadiseleri 
cağız. de layık oldukları değerle karsılamak-1 

Maksat, dünyanın bu büyük kıs - tır. Ömer Rıza D~ğrul : 

bi z de kaldırdık l ______ ~i_k_i _a_h_b_a_p_ç_a_v __ u_ş_la_r _______ I' 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) munuzdur. Hülasası Akdeniz vaziyeti üze· 

\'alin icabına göre tarafımızdan takdir e- ,rinde ltalya hükumetinin Türkiye, Yugos· 
dilmek suretiyle tcminatımızın İngiltere ,lavya ve Yunan hükumetlerine vcrmİ'i ol· 
hükumeti tarafından hiç bir arzu i1:har e- duğu çok dostane teminat İngiltere hüku· 
dilmed iği halde bir taraflı olarak devam metince kaydedilerek bu vaziyete nazaran 
~ttiğini bildirmiştir. ,Akdeniz üzerinde İngiltere hükumetince 

İtalyanın Dostane teminata üzerine vcrilmi§ olan tek taraflı teminatın idame· 
Tcmmuwn 2 7 inci günü ziyaretime gc- sıne mahal kalmadığıdır. 

len lngiltcrc büyük elçisi lngiltere hariciye ' 
nazırının ayni günde Avam Kamaraı:ı ko İtalya İle Münıucbatunız 

llıitcsirıde yapacağını tasarladığı beyana· Filhakika halya hükumeti Ankaradaki 
:~n bu hususa taalluk eden kısmından ma- ,büyük elçisi vasıtasilc hariciycnizc İtalya· 
urnat verdi. Bu beyanat yapılmış v~ Ana- nın aramızda mevcut dostluk muahedesi 

dolu ajcınsı nc§retmiı olduğu cihetle malu· icaplariyle kendini bağlı addetmekte de-
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ANONiM TÜRK 
SiGORTA ŞiRKETi 

-~ 

Sigorta Tekniğinin modern esaslar1 Uzerine kurulmuş en 
itimad edebileceğiniz sigortadar 

1 Ağustos 936 dan itibaren 
Yeni postahane karşısında Bliyllk Kınaeıyan haınnda faaliyete geçmiştir 

Sigortaya aid her müşkülünüz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz 

• Atatürk köprüsü 

ŞEBİB BABIBLEBI Unkapanı köprüsünün sökül
mesi iti tamamen ikmal edilmiş 
ve Eyüp önündeki küçiik adaya 
götürülmüştür. 

Ankara - lstanbul arasmda 
y•.mi bir hat 

Adapazarı • Düzce - Bolu - Ge
rede ve Çerkqten geçmek üzere 

iki inhisar memuru 
Mahkum oldu 

inhisarlar idaresi memurlann• 
dan Y uauf inhisar levazım anba
nndan bir miktar sigara kağıdı 
çalarak bunları hariçte Şerafet
tinin de yardımiyle satmağa baş
lanuşbr. Hakkı isminde bir muh· 
birin ihbarı üzerine Yusuf ve 
Şerafettin cürmümeşhut halinde 
yakalanmışlardır. Yusufun üze
rinde S50, evinde de 200 defter 
sigara kAğıdı bulunmUflur. Bir 
müddettenberi 9 uncu ihtısas 
mahkeme.inde devam eden bu 
iki kaçakçının duruşman hitam 
'balmut ve Yusuf 6 ay hapse 196 
U.. 88 kanat pua cezamaa Şe
nfettin de 3 AJ hapR Tle ha ka
dar da para cezasıııa mahk6m 
eclilmiflerdir. -----
... Tayyara llaftasl 

. -. .. 
30 Afustoatan 5 Eyl61e kad• 

clevam eclecek olan taJ7111'e hay
ramı jçia Tlirk Hava Kurumu 
pbeleri bilyük bir faaliyetle ça
~ta ve haftanın proıramım 
hazırlamaktadırlar. Şubeler bay
nmm her günü ~n hulunduğa 
-«ia --..ni yerlerinde muhte
lif kD' eilenceleri, balolar, mtısa
mereler tertip edeceklerdir. Tay
yare haftasının bu sene proaramı 
diğer seneler projrmu nawan 
çok zenp olarak tertip edile
r.ektir. 

- Yani bir sigorta şirketi 
Adepaur Ticaret 8enka11 ile 

5ti Bak Ye Anadolu ligoıta fİrke
tİllİll 500 bin lira ..... ye ile 
mlfterekm telİa ettild.t Ankara 
ııiprta tirketinin hap lileden 
enel Y •ipaetaae kaquuidaki 
dairelİllde kiifat rumi yapılacak
ur. Merasime ıehrimizin batla 
ticaret milesıuelerinin ın6cl&rleıi 
.ıJam eclilmiflerdir. 

iki hırsız mahkOm oldu 
Düa llçliadl ceza malıkemai 

Kesaa Ye Arap RuiJı İ8mindeki 
iki •hlkalı lurıızı mahkum et-
miftir. 

Bu iki hı ı z şimdiye kadar 
yedi ev ıoymuşlardır. Suçlularda 
Kegam 4 sene 2 aya, Arap Ra

te 2 aeae 5 aya bapH mah
olmatlardır. ----
O.iz topı turnuvUI 

Jatanbul Su Sporlan Ajanlığından: 
2 Aiuatoa 9 36 pazaı ıüoü aaat on 

beşte Moda havuzunda Galatauray, Bey· 
koz, F ene~. 1. S. K.. Gü.,... klüplerile 
Kocaeli mıntak .. ı yüzücüleri aruında n 
topu turnuva11 baflayacaktaı. Bu nw; iki 
ıeri üzerine tertip edillıtf4tir. Bu kliiplerc 
MenMlp atl.tleria rou.yyen gün ve .. ua 
Moda yüzw ~ 1*1•.--... .. ı,. ......,,. .. 

Garip bir kadın 
Her mahkemeye gideni 
idam edilir sanıyormuş 

Şitlide oturan Bedriye evvelki 
gün belediye tarafından memleketi 
olan Bandırmaya gönderilen gene 

Bedriye isminde 17 yaşında bir kızı 
evlatlık olarak polisten almıştır. 
Bedriye daha ilk gecesi küpe ve 
bilezik gibi mücevher-1 ile 5 kat 
elbise çalarak kaçmıfbr. Polis 
vak'ayı haber alınca Bedriyeyi 
bir kaç saat içinde yakalamış ve 
enaları da uhibine iade etmiftir. 

Bedriye hakim huzuruna çıkarıl
dığı vakit bu işi Fatma nammda 
Wr bd111111 tepiki ile yaptıpıı 
söylemiştir. 

Heybeliadacla oturan Fatma he
men bulduruimut ve adliyeye tes
lim edilmiftir. 

Fatma bidayette sorulan bütün 
suallere cevap vermiyerek do.iz 
gım dkM etmi,tir. Kendüine 
korkulacak bil'fCy olmadığı da an
latılmıısa da Fatma ıene cevap 
vermemiştir. 

Bir netice alamıyacağuu anlayan 
hlkim Dihayet Bedriyenin tevkifine 
Fatmanın da aerbeat buakılmamna 
karar vermiftir. Bu karan duyan 
Fatma: 

- Şunu evvelce 9iyleeeaıize, 
beni ._... ptiiryorlar zannettim. 

• 

Az -- a&eaıktim. Korkumdan 
W lllyliyemedim, demiflir. Mejıer 
df bdm her mahkemeye pimi 
idam edilir zannecleraq. 

DOnkU kazalar 
Tophanede Kannca çıkmazın

da oturan Abbuın kansı Şükrii
ye evinde temizlik yaparken du
yarda uılı bulunan büyük camlı 
leYba bapnı CIP.fai6', boJP,1111an 
damarlan tehlikeli auret(e keail
miftir. Kadıa ha.taney' ~
mlflp'. 

• Kocamutaf•...-41 otur~ 
Mustafa Çarşıhatı cadd~~ 
geçerken arkumd.n g.elen 219Q 
numaralı otomobil kendi•İne çarp
mıf, muhtelif yerleriaden yuala-
1111fbr. 

• Beşikt.,ta Kılıçali maWle
ainde kunduracılık yapan 30 J•
flllda Ahmet, eliMeki kunclara 
biçağile kösele keeuken, elindeki 
bıçak birdenbb kaf_IDIJ :Ye- bl
bblia altınd.a hlikei nrette 
yar&lamıftır. ........,. kaldırıl...... 

Aliwt fendtk satışı 
t.t.hnlH .... ~ ~· ......... ,...,_ Hh: ~ ........... 

Deniz ticaret mektebi 
Talebelerinin tetkikleri 

Deniz Ticaret mektebi son 
sınıf talebeleri ameli bilgilerinin 
artması için 1 ) gün evvel balık
çılık enstitüsünün gemisi ile Ka
radenizde bir tetkik seyahatine 
çıkmışlardı. Tal ebeler dün lima
nımıza dönmüşlerdir. 

10 Ağustosta da aynı gemi 
ile Akdenizde bir tetkik seyaha
tine çıkacaklardır. 

Sigortalardaki tetkikat 
Fönika 'ff Türkiye milli sigor

ta şirketlerindeki hesababn tet
kikine devmn edilmektedir. T et· 
kikat 20 flin sonra bitmit olacak 
ve poliçe uhiplerinin 1*ivduat
l,Uupn )'ifade- ka~ al•~kleri 
~ _.. belli olaeakbr. 

Ağustosun 16 ıncı günü Ata
türk köprüsünün vaz'ı esas resmi 
yapılacaktır. Eski köprü de bir 
müddet sonra bazı yerleri tamir 
edildikten sonra Eyüp iskelesi ile 
Sütlüce iskelesi arasına kurula
caktır. 

Çocuk bahçeleri 
On beş mektepte açılmış olan 

ve tatil mevsimine inlıiaar eden 
çocuk bahçeleri büyük bir rağbet 
görmektedir. Belediye mekteplere 
oyuncak tedariki için 50 ıer lira 
gündermiştir. Bahçeler maarif 
sıhhiye müfettişleri tarafından 
kontrol edilmekte, bu suretle ço
cuk bahçelerinde oynayanların 
sıhhi vaziyetleri ile de alakadar 
olunmaktadır. Belediye Çarşamba 
da yapbrmağa karar verdiği ço
cuk bahçesinin inşuına bugln
lerde b.thracakbr. . 

Resim ve karjkatür sergisi 
lataabulda -40 fÜD 40 gece ten· 

likleri münasebetiyle fatival ko-
Galalasaray izcilerinin seyahati mitesi tarafından Güzel Sanatlar 

Akademisinde büyük bir resim ser-
Galatasaray izcileri ve muallimle • gisi açılacaktır. Sergidtt en eald 

rinden mürekkep ;30 kişilik bir kafile Tilrk sanatkirlannın eserleri de 
Olimpiyat dolayısile dün Berline ha· teşhir edilecektir. Ve bu suretle 
reket etmişlerdir. Tnrk resim tarihini gösterir bir 

Kafi salon hazırlanmış olacaktır. 
'leye Gazi Oamanpaşa mektebi Taksim Abidesi karf111Dda da 

müdürü Celil ve Galatcısaray lisesi bir karikatür 're mizah 1erpi 
müdür muavinlerinden Behlul riyaset açılacaktır. Bu .ergide memleketi• 
etmektedir. mizin tanınmış karikatüristlerinin 

Kafile askeri kamp dolay1aiyle bi- eaerleri tethir edilecektir. 
raz geç kalmıtbr. Seyahat bir buçuk -
ay •Ürecek. izciler hemen hemen bü- l~i mühendise işlen el çektiri idi 
tün Avrupeyı dolatacaklardır. Belediye makine ve sanayi ,.._ 

besi mühendialerinden Refet ve 
F etbiye İften el çekti.rilmiftir. 
Söylendiğine göre bu iki mühen
disin otobüslerin senelik muayenesi 
ifinde ihmalleri aıörülmiit ve ifa
deleri alınmıştır. 

Yeni llir ecnebi profesör 

- - ---
Soleymaniyede ortamektep 

Bir kaç yı) evvel Y OZ_fat civarında 
Ali,.rda asanatika hafriyata yapan Şi· 
kago Üniversitesi profesörlerinden 
M. V on der Oıten Ankara Üniversite
si Arkeoloji enstitüsü profesörlüğüne. 
tayin eclilmittir. 

Maarif Vekaleti tarafından Süley -
maniyede Bozdoğan kemerinde de bir 

~r-----------1 .. orta mektep açılması kararlaştırılmış 
Nöbef,-İ ve bu mektebin müdür v~'killiğine de 

Y Kumkapı orta mektebi müdürü Baha 
Eçzaneler tayin edi1mittir. Mektep 1 eylulde 
.-..~ ...,'9ıi w:uneler pnlardn-.: te_d_ri_sa_t_a_h_az_ı_rl_an_m_ı_ş_o_la~r-_. __ 
~ cill (•ı;Wciler: 
Ak.rayda: (Şeref) . Alemdarda: (A
İ Rıza) . Bakır köyünde: (Hilal). Be-

:;..Y&ZlU&: (AıAdor Vah ram) . Eminö • 
.nünde: (~, •til· fenerde: (Hü
eameddin) . karagümrfikte : (Kemal). 
Küçükpa~arda: (Necati). Samatyada: 
(T eofiloı). Jdızadebatında: (Üniver· 
ıite). 

Taksim bahçesinde 
tt.lk Opereti 

Bu akşam '21,45 da 

DENiZ HAVASI 
BOyük operet 

3 penle 
Pek yakında 

BABALIK 

İzmitle Çangın arasında yeni bir 
teren hattı yapılacağını yazmıştık 
bu hat yapıldığı takdirde Ankara· 
İstanbul tren yolculuğu yüz kilo
metre daha kısalmış olacaktır. 
Hattın yapılması esas itibariyle • 
takarrür etmiştir. Keşifleri ikmal 
edilmek üzeredir. 

Bir vagon yoldan çıktı 
Dün sabah Alpulluya gitmek 

üzere Sirkeciden hareket etmiş 
olan marşandiz Y edikuleden ge· 
çerken vagonun biri yoldan çık
mıştır. Tren derhal durdurulmak 
suretiyle büyük bir kazanın önü 
alınmış, vagon da saat 12 de yola 
konulmuştur. 

Yeni paralar 
Bronz 10 kurutluklann ı'ta...-. 

dan toplattınlmauna baflanilnur 
br. Şimdiye kader 5 ten Broaz 
10 kuruş-luk toplatbnlm11tır. E~ki 
nikel 25 tiklerden de tednülde 
pekaz kalmlfbr. e-t. da azami 
bir iki ay zarfında ortada kaldırı 
lacakbr. 

Nikel 10 - 5 ve 1 kmutluklann 
basılmasına dnam eclilmektedir. 
Bunlardan ı milyoa lirahk kadar 
Msılmlfbr.. J O parahklann da 15-
20 pn 10nra baalınaau baı .. 
!anacaktır. Kalıplan hazırlar 
mlfbr. 

Kermes w testini 
40 gün 40 gece sürecek olan lata 

~ul şenlikleri 8 ağustosta Kızılay Kel' 
mesi ile başlamaktadır. 8 ağuatos gün 
saat 11 de Taksim bahçesinde beyne~ 
milel bebek seraisi de açılacaktır . - --.. ....... 
serginin açıllf töreni 40 gün 10 gcc 
eğlenceleri ile beraber Vali Muhiddi 
Ü•tündağ tarafından yapılacaktır. 
........ ID9 M.w9<~ e"lle e 1 ....... .. e • .................... 4 1 1 .... .,.,,,.,,-

TAK V l M 

Rumt sene 
1852 -Temmuz 

19 

SABAH 
8. D. 
9 

' 
29 
{)6 

ACUSTOS 

1 
Resmi aeno 

1i#36 

CUMARTESi 

-lbzır 
88 

lMSAK 
Cem. evel S. D. 

12 7 25 
2 f>() 

ö !1-;-lkiRdl 

:::. u. s. ı u. 
~. • 52 8 49 
z. 1:! 20 us 16 

Ak.-ın Y nlsı 
o . D. S. U. 
1~ 1 49 
H1 27 21 19 

Beyoflu cila ı 'in ' ' ilet- r 
C.latada: (H•ri.a Hüınü). Haıköy . 
ele: (Ni.eim A,eeo). ICaaımpaşacla: (Mü
enet). Merkez uhiyede: (Oelli Su -
e: Kinyoli). Şiflide~ (Na~an) . 

' lstanbul Gümrükleri Sa;N lşleri Müdürlüğünden: 
18 Ap.toa 936 fÜDÜ kapalı zarf uaulile 65650 kilo toz şekel 

•blacaktır. Almak iateyeQlerin Mnnakasa gazetesinin 'lKJ/71936 ..... 

Tabimde: (Umonciyaıı). 

o.ww .. , Kıı61 a, " AdaMd..a.r: 
~: (Mubz). "'-"Wide: 
(Yuaıl). Kadıköy M11ıva)r.lüthaeede: 

CSıafde1J. Kadıköy Söp'l~e~: 
(0.man Hal~). ö'.klidat 6ibo -
~: (lttn..t) . 

n..laaamdaki ilinmıızı okumaları ilia ohmar. ( 39 ) 
- -
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğündeııı 

Fen Fakllteei Riyuj1e Ye ,Nletji Doçentlilderi açıktır. ~ 
30/Eylll/9a6· tiirihinde yapdacalrtır. Do,eat olmak ....... __. 
iltcklilerin m&racaatJan. •43ss. 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Sinema yıldızı olmak 
istiyen genç kızlar 

~khisarda aile kızlarını kandırarak tuluat sahnelerine 
çıkaran ve şehir şehir dolaşbran bir adam yakalandı 
Akhisar 30 ( Hususi ) - Burada danları sahte imiş. 

~nelerde çalışan ve artist, yıldız ve iki genç kızın ailesinin fzmirde zabı
~;re old~ğunu söyliy~n İsmail Müştak taya müracaati üzerine, İzmir zabıtası 
lil nda bır genç, fzmırde tanınmış bir acele telgrafla keyfiyeti Akhisar zabı-

enin iki kızını kandırarak: tasına bildirmiş ve İsmail Müştak iki 
.. - cc Sizleri sinema yıldızı yapaca- genç kızla birlikte yakalanmıştır. Kız
~llı, Creta Garbo gibi parlıyan birer lar bugün babalarına teslim edilmişler

Kızılcahamam da 
Hudut ihtilaflarının tetkiki 

yüzünden tapu dairesi 
kapalı kalıyor 

Kızılcahamam (Hususi) - Bura • 
claki üç şifa kaynağının mevcudiyeti 
Kızılcahamama büyük bir ehemmiyet 
verilmeye yegane saik olmuştur. 

Her sene tedricen yapılan imar faa
liyeti .Kızılcahamamı çok asri bir kaza 
merkezi haline getirmiştir. Sıcak ban
yolar buraya gelen hastalara çok kısa 
bir zamanda şifa vermektedir. ldız olacaksınız. Siz de bu kabiliyet dir. 

~dırn. d:miş ve Akhisara kadar sü- İsmail Müştak zabıtaya verdiği ifa- Kızılcahamamda doktor bulunduğu 

Sayfa 

. Aband gölünde bir aile. 
kampı kuruluyor 

5 

ltı lemıştır. Kendisinde bir rejisör kıy- dede, genç kızların ısrar ve arzularile halde bügüne kadar bir diş hekiminin Aband ıölün den bir manzara 
keti tevehüm eden İsmail Müştik, Ak- onları turnesine iştirak ettirdiğini söy- y~kluğ~ bur~ hal~ını uzak l:azalardaki Bolu (Hususi) - Son günlerde 8,!: edilmiyecek bir güzelliğe ve manzara· 
~:1&arda Blolulu Salibin tiyatrosunda bu lemiQtir B k b'l k 1 · dış hekımlerıne gıtmeğe icbar etmekte caklar ı.ıiddetlendi. Şehir halkı bunaltıcı ya maliktir. Deniz seviyesinden ) ;{()Q 
"I k Y • una mu a ı ız ar cazıp I Y 

e ızlarını sahneye çıkararak iki ge- vaitlerle aldatıldıklarını ilP.ri sürmek- ve ~u sebep e bir çok para sarfına rnec- sıcaklardan kurtulmak için köylere, metre yükseklikte bulunan Aband gö-
~lı~tı~mıştı~ .. Fakat bunların zabı- tedirler. burıyet hasıl olmakta idi. Fakat on gün yaylalara ve çamhklara akın etmekte - lünün etrafı yemyeşil çam ağaçlarile 
1. huvıyetlermm aranması ihtima- M k f b I 1 .1 f k' b' evvel kazamıza bir diş hekimi de gel- dir. kaplanmıştır. 
ın· ev u u unan smaı a ır ır ar- . I 

:.ı 1 de gözönünde tutarak her iki kıza t' t ld .. b d . d' k d mış ve ça ışmaya başlamıstır. Etrafı çamlarla ve güzel manzara • Qa b ıs o ugunu, aşın an şım ıye a ar · 
~ .irer h~viyet cüzdanı tedarik et - bin bir varta geçtiğini da sözlerine ila- Kızılcahamam geniş bir eraziye ma- larla çevrilmiş olan memleketimizde 

Ştır. İddıaya göre bu hüviyet cüz- ve etmektedir. lik ve 4 nahiyeden mürekkep büyük yaz geçirmeğe mahsus o kadar güzel 
---------.-~--------- bir kazadır. Burada en fazla göze çar- o kadar temiz havalı yerler v~rdır. ki 

lr. . Bigada arazi tahriri ı lzmirde bir muhtelis mahkOm pan tapunun faaliyetidir. K zılcaha - yazın en sıcak ve en bunaltıcı gunlerm-
e ı ~ .B~ga (Hususi) - Tahrir ve arazi Oldu marn köylerinde tarla mesahalan, de buralarda adeta serinlikten iişünür. 

al }' ()ll'ıısyonu reisliğine tayin edilen Zi- . " . mahkeme kararile keşifler, taksimler Çamlar ve göller ülkesi olan' Bolu -

Gölün iki tarafında namütenahi u· 
zayan çamlıkta temiz ve çok iyi su 
membaları vardır. Gölün suyu tatlı ve 
billur gibidir. 22 metre derinliği oldu· 
ğu halde adeta dibindeki çakılları say
mak mümkündür. Gölde pek mebzul 
Mercan balıkları vardır. Gölün hangi 
köşesinden suya bakılacak olsa hey • 
betli bir çamın gölgesi görünür. 

~ Şehrimize gelmiş, henüz vazifeye 1 f~mır 30 (Hus.u~ı! - Zımm.et ve ihti- ve hudut münazaaları her gi.in görülen nun hangi tarafına gidilse muhakkak 
' şlaınadan Sinop mıntakası arazi ya- ]astan suçlu ~ı~ılı m~hasebeı hususiye meselelerdendir. Bu sebeple tapu me- güzel bir çamlığa ve temiz bir su mem· 
~ll'ıı .müfettişliğine tayin edilerek bu ·ı memuru Nacı ıle fzmır muhasebei hu- murları her ayın üçte birini kaza mer- bama tesadüf edilir. 

k t~an ayrılmıştır. susiye başkatibi Hilmi, merkez me - kezinde diğer üçte ikisini de köylerde Bir haftalık sıcağın ezginliğini gi -
iş ~o 1' ~rir işlerinin geri kalmaması için/ rn~r .. ~~avini Süleyman, D~k~li mal - geçirmektedirler. f şte bu sebepten do- dermek için pazar günleri şehre yakın 

ltt llıısyon azasından bir zat tek basına I muduru Ahmet, sandık emım Ahmet layi tapu ve kadastro idaresinden kayit olan çamlıklar bütün şehir halkı ile 
~ ~aşlıyarak Helvacı mıntakası~da 1 ve Ahmet Hamdinin ağır cezada de - çıkarmak, alım satım yapmak müm - dolar. Sabahın altısından itibaren oto-
\ tır işine başlamıştır. v~m etn_ıe~te olan muhakemeleri te- kün olamamaktadır. Evvelce işlere büsler bilhassa şehrin şimal tarafın -

Boludan Abanda kadar olan yolun 
bir kısmı otomobil işleyemiyecek ka -
dar bozuk ve sarptır. Bu yolun mun
tazam şekilde yapılmasına bir müddet 
evvel başlanmışsa da henüz inşaat bit· 
memiştir. Bigada havalar düzeldi mızlenmıştır. muntazam bir surette bakılmakta iken da olan Çakmaklar çamlığına şehir hal-

~ Şimdiye kadar yağmurların deva - Süleyman Nacinin zimmet ve' ihti- şimdi tapu dairesi günler hatta hafta· kını taşır. Çamlığın temiz kokusu ve 
~lldan göz açamamış olan halk bir las suretiyle 169-15 lirayı zimmetine larca kapalı bulunmaktadır. saf havası içinde geçen bir gün bir haf-
\'e f~adır a_rtık yaz hayatına kavuşmuş ~e_çirdiği sa~it olduğundan. altı yıl ve talık yorgunluğu tamamen dinlendi -

Böyle olmasına rağmen kalabalık 
kafileler halinde şehirden buraya gi • 
denler çoktur. .. a· ll'lurnıyetle bağlara göç etmişler - ıkı ay hapsıne ve 16945 lıra para ce- lzmitte ııtma mücadeleai rır. 

•rH zasın~, ayrıc.a zimmetine geçirdiği pa· Ve S işi Bolunun 30 kilometre cenubu gar-
ter .avafarın uzun müddet fena gidişi rayı o?emesıne ve bC:f Y?l amme hiz.. U bisinde Aband denilen bir çamlık ve 

Ağustos içinde burada ayrıca bir de 
aile kampı kurulacaktır. Şimdiden bir 
çok aileler bu kampa iştirak için mü ~ 
teşebbislere müracaat etmektedirler. l' Çı ıneyvaların bozulmasına sebebi- metlerınden mahrumıyetıne karar ve- İzmit (HuaUBi) - lzmit sıtma mü- bir göl vardır ki burası misline tesadüf 

~t vermişse de buna mukabil seLze rilmiştir . caclele heyeti gerek bataklıkları kurut-
i k bol o1muştur. Dikili malmüdürü Ahmedin vazife- ma, gerek kinin dağıtma ve gerekse 
1 

' Çem· k k b . "k sini ihmal suretiyle bu suça sebebiyet sivrisinek hasıl eden yerleri dezenfekte 
Çe . iŞ eze te 88 ZBClh verdiği neticesine varıldığından yiiz etme işlerine büyük bir ehemmiyet ver-

Sakarya üzerinde yeni köprü 

~t d ~ışkezek (Hususi) · - Yüksek lira para cezasına mahkum edilmiştir. mektedir. 
IQl.l agın kayalıkları arasında kurul - Diğer suçlular beraet etmişlerdir. Bugün İzmitte Ekskavatör makine-! 
ta ' olan kasabamızın havası ve suyu !erinden yalnız bir tane vardır Bu yıl 
L._ l'et nefistir. Sebze ve meyva civar Me si de )n h 1 . ı· bu aletlerden 4 tane daha getirtilecek-
~alardan çok evvel yetişir. Toprak- r n a SU vazıye I tir. Bu aletle Dipsiz bataklığından Sa· 
tÜllıız .. çok münbittir. Etraf yaşlı ağaç, Mersin (Hususi) - Bu y.l} Tal'susa panca gölüne açılan kanal daha çabuk 
ba_t bag ve bahçelerle süslü olup kasa- bereketli yağmurlar yağmış, arpa ve imkal edilecektir. Büyük Derbent ha· 

Çok h b' buğday mahsulü muayyen müddetten kl ~ d k 1 h · \qıl oş ır manzaraya maliktir. So- ta ıgının a urutu masına e emmı· 
ıc ar d d E 1 k çok evvel alın mı•, tır. Ekilen pamukların l d ed'l k d' f · t... ar ır. ver erpiçten ve taş- yete evam ı me te ır. zmıtte sıt-
~ ~ap 1 K' k il J bir kısmı henüz yeı::il oldug~ undan çift- h 1 .. d k l ot. P. a ı ır. ıremit U anı maz. Y ma asta ıgı a pe aza mış ve /O O ya 
l:ıı. Urası eskiden mühim bir İpekcilik çiler daha yağmur beklemektedirler. kadar düşmüştür. 
L_e!ke~i idi. Bol ve ceviz ağaçlıkları Her sene olduğu gibi bazı yerlerde 

·• ~ar " d 1 d · f d 1 kökkurusu hastalığı görülmüş ise de .. 1141> gu~ ut ar an ısti a e i e önemli 
~ ~tte ıhracat yapılırdı. Fakat bu iş hastalık endişe verecek kadar tehlikeli 
~un h h .. .. .. 1 k değildir. 

Cij1·ı. emen emen sonmuştur. pe • 

Su sa.atlan iti 

l ıc ~ • b h Geçen hafta içinde 200,000 kilo pa-~:>- ~nı aştan i ya edilirse Çemiş • 
· • ıı_~k ıktısaden kalkınacak ve imarı muk satılmıştır. Ancak yüzde onu fab-

l !la ç b k k 1 ) ki k ıikalara dağıtılmıştır. Mahsulün yüzde 

İzmitte şehre getirilen Paşa S"uyunun 
ihtiyaca kafi gelmemesi üzerine bele
diye meclisi, bir kararla abonelere su 
saati takmak mecburiyetini ihdas et
mişti. 14 bin saat getirtilmiş ve yerle
rine takılmış ise de bu da ihtiyaca kafi 
gelmemiştir. 

r 

"'""k a u ve o ay ı a müm ün o-
1ı tır. doksanı ihracatçılare verildiği için telep 

~ eyva ve sebze ihracatı kasabaya fazla ve piyasa sağlamdır. 
l'ıl J)ata bırakmakta ve yetiştiriciler lıer 

Çoğalmaktadır. Karamanda yeni bir değirmen 

~~hya -hapisanesinde kavga 
~k~ahya (Hususi) - Hapisanede 
~t ~ Urnlar arasında bir kavga çıkmış 
'4ltt ç rnahkum ağır surette yaralan
~ ır. Kütahya cümhuriyet müddei
lıt llrtıisi hadisenin tahkikine baslamıs-. . . 

Karaman (Hususi) - Belediyenin 
elektrik fabrikası yanına yaptırmakta 
olduğu un değirmeninin inşaatı bitmiş 
açılma töreni yapılmıştır. 

Tazyikli su taharrisine devam edil
mektedir. Sondaj işleri pek yakında 
bitecek, Karaman ağustos nihayetine 
doğru bol suya kavuşmuş olacaktır. 

------
Yanda iki nakliyatçı öldürüldü 
Van (Hususi) - Tüccar mallarını 

nakletmekte olan Vanlı Paşo, ve Gü
müşhaneli Halil adlarındaki meka -
reci meçhul şahıslar tar~fından iple 
boğularak öldürülmüşlerdir. Hayvan 
ve eşyaların bir kısmı aşırılmış. cena· 
zeleri de dereye atılmıştır. Katiller 
şiddetle aranmaktadır. 

Pazar Ola Hasan B. 

lıiJ;:- . li•aan Beyciğim 1 
'iirn İapanyollar .. 

Şen ve tüh dan.özleri.. 

j 
. . . Saz. mehtap alamlerini 1 . . . Buaiin ne oldu da. 

aevea, zevk düfkünü bir ~ bu kadar alevlendiler ~ 

Adapazarı (Hususi) - Sakarya ü
zerinde ve Bolu yolunda yaptırılmakta 
olan beton köprünün inşaatı ilerlemek
tedir. Köprün ün bitmesine sekiz ay 
kalmıştır. Martta köprünün açılış tö -
reni yapılacaktır. 

Bu köprü üç gözlüdür. Her bir göz 
arasında ~~;) metre aralık olup köprü 
nün boyu 1 Oô metre, genişliği 7 met
reyi bulmaktadır. 

Köprünün iki tarafında 115 şer san· 
timlik öirer yaya yo1u vardır. 

Alakadarlar köprüye bir mikdar da· 

böyle Hasan Bey - Ate§İn tidde
tine bakılıraa, f spanyol hümma· 
aına tutulmui olacaklar galiba J 

ha amele lazım olduğunu söylemekte· 
dirler. 

Köprünün Adapazarı tarafına bir uc: 

rıhtım yaptırılarak köprü nehrin akın· 
tısının tahribatından kurtarılacaktır. 

Cenupta yakalanan kaçakçllar 
Malatyadan yazılıyor: 

Kahtalı yedi kişilik müsellah bir ka· 
çakçı kafilesiyle Kahta çevresinde jan· 

darmalarımızın yaptığı bir müsademe
de biri yaralı ve altısı sağ olmak üzere 

yedi kaçakçı, yedi yük kaçak eşya, üç 
merkep ,dört at, ve üç mavzer elde e
dilmiş, suçlular mahalli C. Md. U. Ji. 
ğine ve eşyalar da mahalli inhisar ida
resine teslim olunmuştur . 

Kaçakçılara yardım ve yataklık e
denler hakkında da takibata girişil · 
miştir. 

Karamanda harman faaliyeti 
Karaman (Hususi) - Havalar iyi 

gotmektedir. Harman faaliyeti artmış· 
tır. On beş yirmi güne kadar mahsul 
toplanmış olacakhr. Bu sene kavun 
mahsulü pek boldur. 1 f> ağustosta ilk 
parti kavun Adanaya sevkedilmiş ola
caktır. Çiftçi memnundur, 



6 Sayfa 

Amerikada kocalannı 
Öldüren kadınlar 
Gittikçe çoğalıyor 

....... ..,....,,~=====<"======~-=== 
Hükumet tiddetli tedbirler almafa mecbur oldu, Jfirller 
katil kadınlara artık eıkili ıibi mtiıamaha ıöıtcrmiyor 

Amerikanan bilhatM Okl~omA ül. 4 

ke'1nd~ ka<hnl&rm k~ruonnA kıı.ıpf 
ayrılmak iıtodikç• t~banc~lAıını ç_ek " 
tiklori ve kocalarını vurduklan ,wuı. 
rnektedir. Jüri heyetleri\ kadınluın. 
koc~rmı ıılu ıtk vurdı.ıklafln\ aö.ıün· 
ce ceza vermok mecburiyetini hiNet .. 
ıni~. 

Jiiri, daha öne~. k"dtnlar h~kkmd~ 
çok merhametli davranıyor, onları ce· 
zadan kurtarmak için bahaneler axayıp 
buluyor, hulasa kendilerini himaye e
diyor ve bir erkeği ö]düren kadını, bir 
kadını ö]düren erkekten ayırt ediyor
du. 

Fakat bu himayenin kadınlari azdır
dığını gören Jüri heyetleri nihayet akıl
lanm baflanna toplamak lüzumunu 
hiaaetmi~ ve cani kadınlar ile cani er
kekler arasında fark olmaması IAzım 
geldiğini anlama.ğa başlamı~lardu. 

Ağustoı ı 

T ahtakaledeki Gardenbar 
Vestiyere küf eler, boyacı sandıkları 

ve b~lık tablaları bırakılıyor 
Dışarıda müıteriler itina ile hilzırlanıyorlar; karpuzcu seyyar berbere bir karp 
vererek traş ohıyor, berber kundura boyacısına bir traşa karşılık potinlerini boyatıyol 

Yazan: N•cl 8ad111lah · 
Cesen sün YQlYmu keııen bir arka.. ~----------------------4' 

daf: 
- Azizim, dedi, e~er b izim beledi

~ 1stanbula seyyah getirmenin yolu
nu bulabi1iree, ben liman hamalları e
line düfmÜ~ seyy~hlardan beter ola -
yıml 

Ben, İstanbula seyyah getirtme i
tinde şaltiliiyet sahihi alsam, g lecek 
~fileleri gezdirmeye ne taksi, ne de 
te.ı<:iiman yeterdi. ... 

Mctakla sordum: · 
- Ne yapardın, mesela) 
O bana uzatbğı ve dudaklarına ili~ 

tircliği cigaralan ateşledikten sonra, 
takaya g~ez bir ciddiyetle anlattı : 

- Tercümanlarımız, körün değneği 
gibi, muayyf;n yerleri bellemişlerdir. 
Peşlerine taktıkları seyyah fan cami elan onlardan birinin ayağına basmış-, çocuklariyle dolu .. 
cami dolafhnrlar. Sonra, sıra müze]e- hm. Levhada «Bar» programı yazı1ı: 

da bitti mi, ver elini Kapahçarşı. . . rilmiş yatağından don göm1ekle doğ - Cazband: Dans. 
Bu meyanda Oklahoma mahkeme • 

Jeri son günlerde karşılaştıkları üç 
dört davada katil kadınları merhamet
ıizce mahkum etmişlerdir. 

re ve Yerebatan sarayına gelir. Onlar O, kaldırımın tam orta yerine ae- Cambaz: Kemilai:ı Fatma. ~ 

lstanbulu, bu hiç değişmiyen proğ- rulmuş, ve tıpkı evinin yatak odasına • iki Perde tiyatro: Nifantafı züp 
KoC4.Sim öldQrenlerden biadam~itton ramın çizgileri içinde dolaşan bir sey _ girmiş bir hırsıza çıkışır gibi bağırıyor- n. 

D ] h. · · · M-..J B · yah tasavvur et... du: Komildeı- mucizesi Salih - arlca ava arın ırmcısı (."am rıtton yet bir gün kahvaltı esnasında cinayet """ 
namında birine aitti. Mabm Brit _ vuku buldu. Ve kadın kocasına, ge- Mutasavvıf insanlara, dünyevi gü· - Uyuyan adamı yılan bile Eok- lan tarafından •• 
ton'un kocası zengindi ve bir takım ita- ne arkasından, iki kurtun attı ve der- nahlarının vicdan azabını duyuran maz yahu. Çocuklar, kemiksiz Fatmanın le 
dınlarla eğ]cniyordu. Kadın bu yüzden hal yere aerdi. camiler . . · içinde tarihin kabus verici insan ayağını atarken, ağzını de - haya asıh resmindeki iki bükltim 
kocasına ceza vermek ve kendisinden filmi seyrolunan rütuhetli, loş müze- ğiJ, göziini! açar... line bakıp konufuyorlar: 
intikam almak istedi. Bi~ gün Britton Hadiseye evvela zabıta, sonra adliye ler ... Arkada~rm ona: - Hiç kemiksizmif kadın .. 
telefon başında konuşuyordu. Kadın vaz'ıyet etti. Kadın, kocasının sarho~ Ve ruhlara diri diri gömülmenin - Kusura bakma kardeşim t dedi. - Kemiksiz insan da olurmuymof 

olduğunu, kendisini dövdüğünü, bu kasvetini veren o mezar gibi çar~ı... Arkadaşın gözü bir parça zayıftır.. - Olur tabii f Senin gibi etsizi ol kocasının arkuına geçerek ate, etti. T • 

1 b Yüzden kendisini müdafaa'-·a mecbur Bir çok saatlerini, bu yürek karar - Ve heni kolumdan çekip uzaklaRtı· yor da, kemiksizi niçin olmasın~ Kocası te cfonu ıraJup kaçmak iste • J T 

oördüg-ünü, kocasını nasıl vurdug ... unu tıcı dekorların içinde geçiren bir sey- rırlren güldü: Arkadaşım kolumdan çekiyor, ,,ı diyse de kadın kendisini takip etti .., e 
hatırlamadıg"' ını, hadisenin nasıl vuku yahta uyanacak bedbin intıhaı dü!'l, ü - - Yazlığa çıkmıflar!.. Kaldırım - - Onları bırak CJa, buraya bak 1 di1 atct etme.itte devam etti. Ye nihayet 

Britton öldü. bulduğunu, tabancayı nasıl ele geçit _ nün. lar, burah1arm aayfiyesidir. Sıcaklar yor. 
d•w • · t tiw • sıl çekt' -· · bilmecl'W' Halbuki artık, Avrupalılarda, Ame- ha9ınca, böyle 90kaklarda yatarlar. Ve Cösteu!i_ği tarafa dönüyorum: ~ 

Mese1c adliyeye intikal etti. ~a·~.•· ~- 11 na ıgmı ıgı· rikalılarda, camilere, müzelere, anti • muhakkaktır ki senden, benden, h~t- adam küfesinin üstUne otu9'1u~ bir ;ı: 
Jürinin ekseriyeti kadını bırakmak m soy ı. kalara karşı eski rağbet, eski alaka, ta Yatklüptc balayını geçiren çiftler • zümcüyü tıraf ediyor. Bir kundur 

fikrindeydi. Fakat akalliyet, rnuhake-- Fakat tahkikat meseleyi az çok ay- eski tecessüs kalmadı. den rahat uyur1ar. Çünkü kaldırım bir seyyar aabcının yırtık pabuçlar 
menin yenilenmaini temin etti. dınlathğı için netice de kadın cezadan Ve onlar, gittikleri yerlerin müze· hem püfür püfür eter, hem ne tahta • boyıyor. Arkadaşım: 

Kadını Amerikanın en meşhur dört kurtu]amadı. lerinden abidelerinden evvel, bugün- kurusu, ne sivrisinek, ne de pire var- - Burada, diyor, (<mühadcleıı os 
avukatı müdafaa ediyorlanh. Buna Diğer hı.di8e1er de az çok bu mahi • kü hususiyetlerini görmek istiyorlar. dır. Bir yatsan, bir daha kalkmak iıte- lü vardır: Mesel& ~u gördfiğün ku11 
rağmen neticede mahkUm oldu ve ko - yettedir. Kachnlann hepsi de ansızın a- Halbuki, aeyyahlaıı gezdiren terc:ü- mezain. duracı, o seyyar satıcının pabuçlar 
casmı öldürmek yüzünden cezaya ui- kıllannı kaybettiklerini, ne yaptıkları- manlar, İstanhulu, gezdirdikleri sey • Fakat, tabii een bunu yapaınazıın .. iki karpuz mukabilinde boyıyor. O 
rayan ilk bdm elmak fÖluetini kazan. nı bilmedikJerini, neticede kocalannı yah1ardan fazla tanımıyorlar. Ve fstan- Ve sivrisineklerin konterıeri tah • zümcü, sakaJlarını, üç salkım 
dı. ..._ yere 1erdiklerini eöylüyorlar. bulun gezilmiyc, görülmiye değer ta- takurularının hücumları, pirelerin te- mukabilinde kazıtıyor. 

Çok aeçmeden Doroti Hoater na.mine Fakat, Oklahoma Jürileri bdmlara raflarını bilmiyorlar. cavüzleri altında ecel terleri döke dö- Ve böylece, berber, boyacı, içe 
da bir bdın da kocaum öldünlü. Ko- ceza vermeğe batladıktan sonra bu hi- Daha fazla artmıf bir merakla tek- kc kıvranmak için üstelik. de apartı - aizlice içeceği rakının mezesini bedi 
camun Jud.hati, biraz içki içtikten diaelerin arkası almıyor. Kadınlar, ar- rar sordum: man kirası, elektrik, ıu, kapıcı parası vaya çıkarmı~ oluyor. 
ıonıa bvp aüıüJtü çıkarmakh. N.iba- tılı: sık aılı: akıllarını kaybetmiyorlar. - Sen olsan, nereleri gezdirirsin} verırsın. Üzümcü, karpuzcu da, tuvalet' 

. <;ÖNÜL iSLE·Rı 
Erkeğe 
• 
itimat 
Edilebilir mi? 
«Bir gençle aeviıiyorum. Fakat n -

kadaılanmdan duyduium, kitaplarda 
olnaduium 197la bende erkeklere karp 
zene kadar itimat bırakmadı. Müthiı 

kıakaDCUD. Bir sün beni bırakıp ha~ka-
mm aenceiini dütünmelr bile beni ra • 
bataJZ ediyor. Onu kendime daha ~ok 
ballamak, baokaaınr te'Ymeıine mani ol· 
mal içjn ne yapayım) Erkeğjn eöz)e • 
rine .inanmak doiru mudur)• 

Bandırma: Ben 

Siipbaiz ki - enete inantlmu. &. 
lael 'Yardır aamimSdir, .U,eti eYk....a.. 
tir, '"Sİii cidcliclir. e. erkeje ....... 
mal& İçİa aebep 7oktm. 

Fabl erkek Yarda' züppedir, bercai
dir. Her gün hir bdm deiittiıııııwkten 
~. Bö11esi.e de tabii inanmu • 

Sncliiiniz enejin bunlardan banai ti. 
pe memvp olduiuau bilmi7orum. Fak.at 
fİmdİden Jnsbnçbk göatermen.iz iyi a
!amel deiil. Bu, ıizin :ıaafuuza delilet 
eder ki, ilelebet aİzİ bedbaht eclebı1ir. 

K11kançlık ıevsi alametidir amma, fas
la ve manasız kıakançhk el'lıefi b .. tınr 
ve kaçırtır. Krslıanç1ılrta da nYkal had· 
di apnamalr linmdır. 

Henüa ....-i çaimclaunm. DU. lm
kaaçhia sebep yokken erkeii bpota • 
calı tarzda banket etmekte mana yok-
tur. 

* «23 yaşında bir oilurn. 20 yapnda 
.,. kızım var. ikisi de arada aırada arı
kaCf aşluını eYe davet ed&OrlıılrL Onlan 
memnun etmek bizim de hQfUmuza ai • 
diyor. Fakat oilumuzwı ukadaflarım 
kıZJmızla bir arada görmekten hoılan • 
mıyoruz. Kızımızı da bundan menediyo
)'oruz. Bunda bir mwuı ıörür müsü
nüz~ 

Bunwın bir areda H • ••len ..ı.
-ıu olabilir. Bu~ 3iliine pç
wık içia oilunuan dilrhtW ~ eve 
olar olmu arkad.,Jann. ~ 
tenbih edilebilir. O _.ede ....__ ıit
mi1en ıençlerin e,,._ ~ im • 
kia kalmaa. 

* Şehremininde M. A Z. E. t 
Size sabır tavaiJe ederim. Elbet ko • 

canız bir ıün İf bulur. Buıüiakü acıkb 
Haİyete bir niha7et verir. 

- - ·-' TEYZE 

O: Şimdi sorarım eana1 bir takım kai~ kesesine el sürmeden tamamlıyor! 
- Nereleri gezdirmezdim ki} dedi, delere esir Y•yan zenginleri sefa· Ve gülerek ilave ediyor: 

ve ilave etti: Jete imrendirecek olan böy.le bir man· - Dünyanın kurulduğu 
- Mesela, T ahtakaledeki Carden - zara, bir seyyahı müzeye konmuş, paı- da da böy]e yaparlarmı\11 

bar, her hangi bir seyyaht muhakkak ki h bir yeniçeri kalkanından fazla alaka- * 
Kapalıçartıdan çok fazla alikadar e- dar etmez mi? Az sonra on kuruş uverip bara 
der! Arkadaflm, cevap vermeme vakit renlerin arasında biz de katıldık .• 

Hayretfe: bırakmadan, kaldırım kenarına eğil - Seyyar satıcılar küfe]erini, hamsll 
- Tahtakaledeki Gardenbar mı ). miş bir adamı aöeteriyor ve: arkalık1arını, ·boyacılar sandıklarıfl 

demifim. - Bak. diyor, hazırlık başlamış 1 keJleciler tablalarını gard roba tıP 
O, cehlimle eğ]enir gibi: Kulpsuz küçük bir ibrikten dökülen vestiyere silindir şapkalarını, kürk ) 
- Eğer, dedi, gece ~in bir yere ve- suyu azami iktısada çalışarak ayakları- kalı paltolarını, ve ipekli boyun ' 

ri1mit bir eözün yokaa, aötüreyim Peni nı yıkayan adamcajıza bakıyor, soru· kılarını teslim eden bire:r kont, )o 
orayal.. yorum : prens edasiyle bırakıyorlarl 

• - Ne hazırlığı) Ve i'lerini bitirmiş bütiin esnaf1'1 
Tahtakaleye inmek. üzere Beyazıt - O, gene safça gülüyor: emeleler, peyle<lilderi İfç.İ kız]ari 

tan Uzunçartıya do~u yürüyoruz. Sa- - Ne hazırlıtı olacak) Görmüyor- birleferek dans yerinde acaip ve se 
at 20 ye .yakLl1,ıyor. Dostum: musun, bara gitmek için tuvalet yapı • değer bir cümbüte bathyorlar. . 

- Şimdi. diyor, gideceğimiz yeri yor 1 Ve ona hitap ediyor: Kenardaki duvarın üıtü. içeri gıt' 
aörünce ihtimal: - Bu aktam bahçede cambaz da cek duhuliyeyi bulamamıf fakir çin 

- Yahu, buraya da ıeyyah getiri - var mı) nelerle dolu. 
lir mil Diyeceksin. Beriki dönüyor, bir taraftan tıpkı, Onlar, hovarda esnafların sefah81 

Ben ayni filôıde deiilim. Valui içi- frakının kravabm bejlayan bir kont e- ni ( !) gözlerinden okunan yürekte 
ne ıireceğiniz muhitte ıefahat ıövdeyi dasiyle yan temizlenmit ayaklarım ku- bir imreniş]e seyrediyorlar. 
götürmektedir. Fakat ne çıkar bun- ruluyor, bir taraftan cevap veriyor: Arkadaşım: 
dan) Bugün yer yüzünde içine eefa • - Cambaz da var. amma, yer yok· - Duvarın üstündekilete, imreJle 
Jet gimıemit yer var mı ki) Ancak pliba. Geç oldu, çünkü! ler de var! diyor. 
yer yüzünün hiç bir kö,esinde, eefalet, Arkada,ım, u Herdeki seddi göt • Meğer, duvarda yer tutabilecek Jıf 
T ahtakaledeki kadar tirinletmcınittir . teriyor: dar güçlü kuvvetli veya boylu 

Dostumu dinlerken kunduram bir· - Görmüyor musun «Bam ı) •• , olmıyanlar da, içerisini seyredebile 
den yumuşak bir ciımc takıldı. Ve a- Pml pırıl yanıyor, gene bu aece.. re imreniyorlarmıtl 
yağunın dibinden yükıe!en bir IC9, be- Çok seçmeden, göaterdiii ışıklı Arkada~ım : . ~ 
ni o1duğum yere mıhladı: seddin önüne varıyoruz. -Nasıl, diyor, bun~arin Festi'18 

- Kör müıün be) . Kapının önündeki ajaca, yazıları belediyenin festivalinden daha cntr' 
Cöz]erimi yere dikince, ağzım hay- aolmu~ bir levha dayanmı~: san değil mi) . . 

retle açıldı: Kaldırıma serilmit ince in- TulOat kumpanyalarının kapılarıp- Sefaletin festivali beni o kadar ~ 1 
ce şi1telerde bir düzüneden faıla in- daki ilAnlardan ayırt olunamıyan hu ~ündürüyor ki, dostumun niiktı"91ıı 
ean yatıyordu. Ye ben farkına varma- levhanın önü. yarı çıplak kız ve erkek gülemiyorum 1 Naci SADULLAJ-1 



1 Ağustos SON P O ST~' 

İspanyadaki ihtilal ve dahili 
harpten intıbalar 

------:--

( spanyol kadmları 
niçin ve nasıl ı 
harbedıyorlar? 

... * * ------ı: 
İhtilalci kadınlar bilhassa rahibe-
lere düşman, asiler de taraftaf"' 
larının kadınlarını askere almak 

istediler amma muvaffak 
olamadılar 

Bir kadın asker erkek 
arkadaşlariyle beraber 

Son günlerde telgraflar mütemadf. 
~en kadınların ispanya ihtilalindeki rol-

t
lerinden bahsetmektedirler. Bugünün 
spanyol kadınları, bu bakimdan, 

l 789 da Fransız kadınlarının yaptık-: 
larmı tekrar ediyorlar. 

Bugün İspanyada çalışan kadınların 
hepsi, sağ - sol mücadelesine iştirak 
etmekte, bilhassa «Kıztl Karmenler» 
Unvanını alan komünist İspanyol ka
dınları bu savaşta adeta canla başla 
Uğraşmaktadırlar. 

Bu kadınların ilk rehberi on yedi ya
şında bulunan bir genç kızdı. Ayda 
lafvente adını taşıyan bu genç kız 
1934 de Ovyedo'da kiliselere karşı 
Vuku bulan bir taarruza iştirak etmiş, 
neticede vücudu kurşun yaralarından 
delik deşik olmuştu. 

Aydanın 19 yaşındaki hemşiresi bu· 
Rilnkü ispanyanın en meşhur hatiple
tindendir. 

Bu kadınlar, kendilerine ccHareket 
l<adınlarrn denilmesini isterler. Çünkü 
ispanyada kopan her hareketin başın· 
da görünilrler. 

_Bu kadınların en çok düşman ol -
au:kları sınıf, rahibelerdir. Bu düş • 
tnanlık o kadar yamandır ki, onların 

hemcinslerine neler yaptıklarını gör -
tncdikçe inanmak mümki.in değildir. 

1931 den evvel İspanyol kadınları 
ancak ev işleriyle meşgul olur, evle -

llir, yahut dini tarikatlerin birine gire· 
tek, bütün ömürlerini, manastırlarda 
&eçirirlerdi. 

I Kadınların ekserisi bu vaziyette idi
er ve hiç olmazsa yüzde 65 i okuma 
ta~rna bilıpezdi. 

İspanyol kadınları içinde fahrikalar
d,. Çalışanlar bir akalliyet teşkil ediyor, 
fakat bu akalliyet günden güne kaha· 
tı>'ordu. 

. Bugünün ihtilalci kadınları, bu fab
tıkada çalışan kadınlardan türemiş, 
tugünün 18 - 20 yaşlarındaki ihtilalci 
8Panyol kadınları da onları <irnck ta
tıırnışlardır. 

d Çünkü bugünün genç fspanyol ka
ınJarı, kafalarının tam teşekkül dev~ 

teaini ihtilal havası içinde geçirmişler 

İspanyol mıtrsleri Madrid Şimalindeki Guadanama geçidinde 

Hükdmet kuvvetleri Asilerden bir çok esirler alınış ve bunlan 
Madride sevk etmiştir 

Asilerin Madrid'e karşı yUrllyüşlerini durdurmak isteyen hllktlmet 
Guadannına geçidine ağır toplar koymuştur 

HUkO.met kuvvetleri tarafından Barselonada yakalanan Asiler taharri ediliyor 
ve ihtilale temessül etmişlerdir. lspan· Sollar, kadınlardan bu şekilde isti • 
yol kadınlarının, sol cepheye derhal fade ederek davalarını ilerlettikleri 
katılmalarının sebebi de budur. halde sağlar bu yoldaki teşebbüslerin • 

Kadınların silah taşıyarak sağlarla 

dövüşmeğe koşmalarının verdiği ilk 
netice, erkeklerin daha fazla hararet 
ve fedakarlıkla harbetmeleridir. 

Hükumeti destekleyen bütün hü -
kumete müzahir kuvvetlerin derhal 
seferber olmasını temin eden eJl ~nv • 
vetli amillerden biri de budur. 

de muvaffak olamamış ve kadınlardan 
istifade edememişlerdir. Çünkü sağ-
ların güvenebilecekleri kadın sınıfları 

ancak ev ve salon kadınlarıdır ve bun· 
ların silahlanıp cepheye koşmalar•na 
imkan yoktur. 

Bu ~zden ~ener al F rankonun ka
dınları daveti boşa gitmiştir. 

Sayfa 7 

Türk tarihinin altın yaprakları: 

Barbarosun hayatı 
Mldilli adasında yaşayan genç Barbaros, Akdenizi 

titreten korsan Barboros ve amiral Barbaros 
Yazan: Retad Ekrem Koçu 

- il - rJ ıahillerine taıırnak teok.Il ediyordu. Tunuı 
Cezayir gehrinden maada Türklerin e • , sahillerinde vq Ceı;be adasındaki bütün 

!inde bulunan bütün kalelerde isyan çıktı. .Türk korsanlan onunla beraber hareket e
Memleket eıırafından İbnülkadı isyanın ba- diyorlardı. Nihayet Cezayirliler Hızır Beyi 
şına geçti, etrafa: <cHızu Bey maktul düıı· davet ettiler. Üç yıl ıüren bir ayrılıktan 
tü, Her kande bir Türk buluna, tutup öl • sonra Cezayir Türk korsan beyliği yeni "' 
dürosiz. E»rası tutanın ve öldürenin ola!» den kuruldu. Ti emsen sultanı üç yıllık ver
dlye ha.herler saldı. Asiler büyük kuvvet • gi bedeli olarak 60,000 altın gönderdi ve 
lerle gelerek Cezayir şehrini muhasara et • Hızır Beyin emri ile hutbeyi Kanuni Sü
tller. Şehrin içinde de bir isyan çıkacağını leyman namına okuttu. Bu yıl içinde Hızır 
haber alan Hızır Bey elebaşıların hepsini Bey Cezayir limanının ağzındaki Ada ka
idam ettirdi. Kıg gelmişti, bir mütareke im- leyi de lspanyollann elinden aldı. Lima • 
zalandı. Hızır Bey bundan istifade ederek nın bir sahili ile Adakale arasında bir men· 
Cezayiri terketmeğe ve Cicelliyo gitmeğe ,direk yaptırarak onu karaya bağladı ve Ce
karar verdi. zayir limanını da çok emin bir hale koy • 

Huır '!ey Ce:zayiTİ terk ediyor: ,du. Bu in§aat üç yıl sürdü. Bu yıllar içinde 
Hızır Beyin adamlarından Aydın reis pek 

Hızır Beyin bu kararı ıehirde büyük bir 
çok yararlıklar gösterdi. teeuürle kaT§ılandı. Y oldaglarından Ana-

Hızır Bey onu 1 O gemi ile lstanbula ,dolu yalılarına dönmek iltiyenleri üç ge· • 
mi ile ana vatana gönderdi. Bütün harp ,gönderel\~k Süleymana olan bağlılığını ye

levazımını, mühimmat ve zahiresini de di
ğer gemilere yükledi. Sonra Cezayirlilerin 
ileri gelenlerini topladı, İhnülkadının şeh· 

niledi. 300 lspanyol esiri tarafından ta§I• 
nan kıymetli hediyeler takdim etti Cezayir 
,gemilerinin reisleri, ağaları, çavuşları ve 

.leventleri İstanbulda bir alay tertip ettiler. ri teslim almak Üzere göndermiş olduğu a-
dam orada idi. Hızır Bey, kendilerini Js • Aydın reis Süleyman tarafından kabul O· 

panyolların esaretinden kurtarrnı§ olduğu dildi. Leventler için kı§lalar, kaptanlar için 
bu nankör adamların önünde şehrin nnah- konaklar tayin edildi. Cezayir gemileri de 

t l l.b ··ık d 1 · · f l At tersaneye çekildi. Kanuni Süleyman Hı • ar arını nu a ının e çısıne ır attı. ı· İ 

b . k 1. · . T " k k . zır Beyi stanbula çağırarak imparatorlu-na ınere ımana gıtti. ur orsan gemı· • w • 

1 · C • · k d k h' h lk f gun bütün denız kuvvetlerini onun kuman· en ezayırı ter e er en şe ır a ını er· w 

fi · · d b k IJ B dası altında toplamaga karar vermişti. yat ve gan ıçın e ıra mıştı. :-ıızır ey J . • 
Cicellide parlak bir surette karşılandı. mparator Şarl • ken ıle Amıral 

1522, 1523, 1524 yılları: Andrea Dorya: 
Cicelliye varır varmaz 7 gemi ve 2000 İspanya kralı Şarl, 15 19 danberi beşin· 

korsan ile denize açıldı, Palermo açıkla - ci Şarl adı ile Almanya imparatoru intihap. 
Tında zahire yüklü 9 tüccar gemisi zaptet- edilmiş bulunuyordu. Şimal memleketleri 
ti, 700 de esir alarak döndü. Bir mahzen, ve Fransa müstesna, hemen bütün Avrupa 
efrat için bir kışla, esirler için de bir :zin- bu adamın idaresi altında toplanmıştı. Mi
dan yaptırdı. ikinci bir seferde birinde çu· ras olarak baba tarafından Avusturya. 
ha, öbüründe tuz hamulesi bulunan iki tüc- Flandr, Holanda, Artua, Frang • Konte 
car gemisi ile bir mayorka korsan gemisi memleketlerine. ana tarafından ispanya, 
yakaladı. İçinde bulunan 65 müslüman for- Sardonya, Sidi1ya, Napoli memleketlerile 
sayı esaretten kurtardı. 1524 yılında 15 yemi keşfedilmiş olan Amerika )ut'asına 
parçadan mürekkep bir filo ile İtalyanın sahip olmuştu. Üstelik Almanya impara • 
garp sahillerini dolaştı. J 4 günde 2 1 gemi torluğuna da intihap edilmişti. Şarkta ve 
zaptetti. Cerbe adasına gitti. Oradaki Türk Akdenizde Osmanlı imparatorluğunun, 
korsanlarının iltihakile filosunun kuvveti garpta Fransa kralının en kuvvetli düş • 
41 gemiye çıktı. mam idi. Beşinci Şarl -= Şarl-Kenin eline 

Hızır Bey Cezayiri tekrar :zapte- esir dü;ıen Fransa kralı birinci Fransuva. 
Kanuni Süleymandan imdat istedi. Gizli diyor: 
bir ittifak muahedesi mzalandı. Türk or-

1525 yılında Hızır Beyin en büyük 
faaliyetini, ispanyada hıristiyanlardan zu. 
lüm ve itkence gören müslümanları Afrika 

rı tık yazısı dünkü sayımızdadır. 

duları Macaristanı çiğneyerek Almanya im
paratorunun payitahtı olan Viyana kapıla· 
nna kadar dayandılar. 

(Arkası var) 

r Hayatta Gördüklerimiz 
Bilmem gördünüz mü~. Beyoğlunda 

bir yarım adam duvar diplerinde dile· 
nir. 

Bugün yerlerde sürüklenerek mah
keme salonuna girdi. 

Hakim önündeki evrakı tetkikle 
meıguldü. 

-Karım o:70» gündür meydanda 
yok. Batka bir adamla kaçtı, dedi. Dün 
akpm Yakacıkta yakalanmı~lar. Şimdi 
buraya gelecekler. 

Hakim cevap verdi: : 
- İyi ya. Sırası gelince ma!ık~m~l~ri 

görülür. 
- Onu biliyorum. 
- Peki istediğiniz). . -
- Küçük çocuğum da yanlannda· 

dır. ikametgahları belli değil. Çocuğu-

Baba sevgi~i 
mun bana verilmesini rica ediyorum. 

Biraz sonra, kadın çocuğun elinden 
tutmuıı, yabancı bir erkekle beraber içe· 
ri girdi. 

Suçlular daha yerlerine oturmadan: 
küçük yediği pandispanyayı fırlattı ve 

koşarak babasının boynuna atıldı. Hakim 
hüzünlü bir yüzle onlara bakıyordu. 

Anneai çocuğun kolundan çekti, fa• 
kat o, yaşından umulmıyaeak bir tala· 
katle; 

- Bırak beni, dedi. Babamı istiyo
rum. Herkesin verdiği paralarla bana 
ıeker alan babam. Babacığım. 

Diye küçük gönlünün büyük sada· 
katiyle tekrar tekrar babasının boynuna 
aarıldı. 

Muazzez FAiK 
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. yaplDJf gu ~ m~NUUye .ı __ ,_ aırLL8iilli ıuu ..-u r · 
olacaiını inkar kabil değildir; fakat ne 1a· bir bat •imr venyor. .... 8Pk her M9i tahkir •c tcanüze ma- llMÇbm 90llJ'a lfÖZÜDÜ telum dünya brlmf 'ft ba plin t...&k ali.inek BayıO' 
payım ki ben ona bir türlü JSJnamıyonma. Biliyorum Jti Ali Nihad·ın eseri, bmm ruz kalarak Yeniçeri kı§lasına götüriifmü~. şampiyonluğuna dikmiştir. Bu eaki didik B.kanJıima p;.deımiflir. Keşa' 

Ali Nilaad. pir Şeyhi'yi almı1o onun ha· zamanla mahdut, geçici zevklerimizden tis· oradan da Yedikulcye nakledilmişti. Ora- faIDPiyonrm meneceri J6mcliki di.inya partili bma sençlc:ıine aWze1 bir bini 
~atını, felaefeani (doiruau pek basit), sa· tündür; on 'betinci aeır Tiirk ce~yetiein da, henüz on lld:iz yaşında Te çok kuvvet· falDPyonu Braddokla dövüştürebil ........ edeftk Kqım .,... .....,. altın 
utini tetkik ediyor. ( 1) Hem de na•l bir düşünc:elcrinden duygularından hır kıSlllı· l" b 1 o. k d. · td a- t k . . M k B • h 1 ba • · kJ·· 
tetkik' O 'aı"n'n L!-'erm· t•..:nn· de '--'dı~. 1 '.f di B - ..._. ı u unan man en ısıne sa ıran or me ıçın a s ear ı azır amıya ş· oır up açmıştır. 

llUIDI ,._ MU e• Dl tahJi Ve taam e yor. tJ&Un 8101 ya • . . . . 
.c>zü, ka11, boyu aelere benzettiji, o maz· rırun da istifade edeceii bir hizmet ... Doiru kışıye k.arp uzun müddet mukavemet et· ı.m.,.ır. Kazan»H ~ aiçmeJ1lere 70 ef 

munle.n unai lran ,.Ulcrinden mlerek -.eya yol bize zevkimizin gösterdiği değil, onun mit •e JlriitHMtla 'broı,~ ~~ •b~ Mahm taraftarlan (200.000) de> • yaptırılmış ve; :>2 ev dahil yaptırma>" 
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( 1 ) Dr. Ali Nibad. htanbul Onivcr9İtelİ eanlarınclan olan Ali Nihad" a da elLette diiiPi p.tC'l'lllek -.re de blajam •e lıiı .,;. geçilmiyecek bir halde olan Uzunltöpri 
E.t.M1at F akilltcai •Metin Şeılai• künisü ıaripçe pzülr.ür • fa1tat devamla bir it ıö· ,...,. ... .-We .le ._ bılair- -.e .._ de Br~ ba te\Me tM. ~ ~- yolu da tamir edilmelretfir. 
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Mektebi iyi dsece ile bitiren 2 talebe hükumet 
nam ve hesabına deniz lisesinde, 7 talebe de 

deniz san'at mektebinde okutulacaklar 
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lı:olda köte batında Şancli Amaikalt orpnizatörler yarıya düşmüştür. Bu yıl yalnaz tof 

mermer sanduk.ala 'Ye demir ,......khkla b• zenci bollae yeni bir rakip arıyor - rak mahsullerinde de&il ha~aoatta 
kabir vardır ki «tekbir» i besteleyen bii· lar, bu rakiplerin Maks Bear, yahut bereket vardır. Köylü SC'Y~ içindedİ' 
yiik TiK& m·"l'i'riti=a:w kıi'.U. ıu.Dsi olmak Sharkey olması ihtimali kuvvetlidir. 
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Yeni Kadıköy iskelesi 

ı e tepten u yıl .f3 talebe mezun hır altın saatle, Ahmet de hır altm ka- 1 Ha la d d"" d.. ·· M h 
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. . . . . . o muıtur. ~an rın an or uncu e • J ~ mi 
o muştur ta hele d C J 1 J d J ] d skelenin dün aımrdıtymız rnr res - ı.ı · u e r en emı ve em e sevın ırı mış er ır. met tarafından, kendi arzuŞu ile esirciler ,.. 
Tu~gut _i•_minde ilt_isinan. ~~tehi_ ~e~- Mezun ta~ebe. di~lo~. ve ~~kafat lretlriidnr tayin eiı1mit ve ölünceye kadaı ~rriin. fiıı~i K8'.*köy is~elesin~n yerine ko~ulacak ~lem yeni -v:k 
kalade ıyı derece ıle bıtırdikleri ıçın alma dolayıaıylc tertıp edııen rnu•me- bu vazifede kalmıştır. f f 23 bacıf senetm- katlı i8kelenıa 111fl'Bb b1tınek uzeıedır. İskele eylulde y~rm~ ıc.n.rac d 
bütün masrafları devlet tarafından rede Kan Şe,mu adb piJeai muwaffa- de ids hm. Ölmez batelerinia içilNie • iskelenin M kahnd. doinaca köprüye çıkmak müml.i ~ 
*v~ odimek şartiylc Deniz Liee • ~ teDllil et•iflactir. - "Tekbir» ._ f8e1e1tÜI. 0. luıt pzillO Mliadedir. 
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Bugün Berlinde 
neler laca ? 

limpiyadlar için yapılan 
tesisat ve hazırlık ar 

Bizim gireceğimiz misa/Jalcalarla 
banlarm tarikleri 

8-lin -...~ ....... -- • .., .. ırza.eee ı.-..--. eatnela W. tı*I' :iir 
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'' 
"Korkuya müstenit 

Meclisin tarihi içtimaında smet in önünün 
bilmiyoruz! 
tarihi nutku 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) ber muharip herhangi bir devletin harp ıe- Bu neticeyi müteakip Baıbakan ismet 
·Rüttü Aras kürsüye çıkarak ıık aık. alkıı· finelerinin Boğazlardan geçmesi memnu O• lnönü tiddetli ve sürekli alluılar arasında 
~nan şu nutku okudu: lacaktır, ıu kadar ki, işbu mukavelename• kürsüye gelerek yeni mukavelenin Türki· 

tki Beyaz Kitap nin 25 inci maddesinin tatbikı ıümulüne ye bakımından olduğu kadar Milletler A-
Arkadaılarım, giren haller ve keza Akvam Cemiyeti mi· rası münasebetler bakımından da ifade et-
Boğazlar işi hakkında Kamutaya evvel· sakı çerçevesi dahilinde aktedilip mezkur mekte olduğu büyük manayı canlandıraıı 

ce takdim edilmiş olan Beyaz Kitap, ala· misakın 18 inci maddesi ahkamı mucibin· ve sık sık yaşa sesleri ve alkışlarla karııla· 
kadar devletlerle aramızda teati edilen no· ce tescil ve neşredilen ve Türkiyeyi bir mü· nan nutkunu söylemiş ve Meclisin itimadı· 
talan ihtiva ediyordu. Bu sabah takdim e- tekabil müzaheret muahedenamesi muci· na müracaat eylemiştir. 
<Ulen 2 numaralı Beyaz Kitap, Montrö kon- .hince, tecavüze düçar olan bir dev!ete ya· ismet lnönünün nutku 
feransı aleni celselerinin zabıtnamelerinin °pılacak müzaheret halleri bundan müstes· 
tercümeleridir. Bu iki vesika Boğazlar da- ,nadır.» Ankara, 31 (A.A.) - Başbakan İs-
"amızda bütün yurddaşlann istisnası öte• Türkiyeye Kartı Emniyet met İnönü Kamutayın bugünkü top -
Clenberi gösterdikleri alaka ve heyecanla Bu hükmün sarih manası Montrö mu- lantısında yeni Boğazlar mukavelesi -
müvazi olarak yüksek bey' etinizin çok ya- kavelenamesi akidlerinin Türkiye sulh ei- le ruznamede bulunan diğer kanun }a
kından takip ettiği bu itin safhalan üze· 

0

yasetine ve Türkiyenin dürüst hareketine yihalarının müzakere ve kabülünden 
rinde tafsilat arzetmekliğime lüzum bırak· emniyetleri demektir. Filhakika Montrö ıonra kürsüye gelerek şu nutku söyle-
mıyor. Gerek konferansta ilk müzakere e· 'mukavelenamesinin İ.8tisnasız olarak her mi,tir : 
pa11 kabul edilmiş olan teklif ettiğimiz pro• maddesini yalnız akitler için deiil. bütün Sayın arkadaşlar , 
J. suretleri ve gerek konferanı neticesin- ·devletler hakkında asla fark gözetmekai- Bugün Türk tarihinde ve siyaset ta-
de imza edilen ve bugün yüksek taıvibini- zin dürüstane tatbik edeceğimize dünyada rihinde mühim bir eseri tamamladınız. 
ze arzolunan Boğazlar mukavelenamesin· 

0

kimıenin ıüphesi olmasa gerektir. Yenf B. M. Meclisi büyük Türk milletine 
ı{ien birer nüsha dündenberi yüksek Mec· 

0

Türk.iyenin bütün mazili en adil ıahidim· k d h 
arşı eru te ettiği ağır vazifelerden 1t.imizin çok saygı değer azasının ellerin· dir. b 

de bulunmaktadır. Matbuata TeıekkUr ir mühimmini muvaffakıyetle bitir-
Cumhuriyet HükUnıetinin Şqmaz Siyaseti Bu işin baıından itibaren bizi ıyı an• mi~ olduğu için iftihar edebilir. 

Cumhuriyet Hükumetinin şaşmaz bir a· ladıklarını gösteren akid devletlere ve coğ- Arkadaşlar, yeni Boğazlar mukave-
zim ve kararla takip ettiği siyasetin ve bu rafi vaziyetlerden ve yahut bize ve Boğaz- lesi, Türkiyenin emniyetini ve haki -
~eaelede ibraz ettiği faaliyetin varılan bu lar mevzuuna taallUk etmiyen esbaptan miyetini milletler arasında teyit eden 
neticesi hakkında sarih fikir edinmiı ve dolayı konferansa iıtirak etmedikleri hal· güzel bir vesikadır. 
mukaveleyi aYn ayrı görmüı ve tetkik et- de matbuatlarile ve her hallerile davamızı Or. Aras bu vesika ile yalnız Tür • 
miı bulunuyorsunuz. Ayrıca mutad usulü· tutan ve neticesinden memnuniyet göste· tiyenin emniyeti için güzel bir hizmet 
mUz dairesinde tetkik için teşkil buyurdu- ren dost ve hayırhah bütün memleketlere ifa etmekle kalmadı, beynelmilel sulh 
'iunuz muhtelit büyük Encümenin raporu bu kürsüden teşekkürü en memnuniyet ve· davasının yorulmaz bir yolcusu oldu-
da §imdi okunacaktır. rici bir vazife olarak bu suretle şimdi hu-

,.._ ğunu bir kere daha isbat etti. «Bravo 
E,babı mucibe layihası Boğazlar mu· zurunuzda ifa ettikten sonra memleketimiz 

· k dd sesleri, alkıı:ılar». fiavelesini iyi hulasa etmiştir. Bu itibarla için çok hayırlı yeni bir ikbal mu a eme· T 

tnukavelenamenin tafsil!tına giri§mekten si olarak telakki ettiğim bu mukavelena• Yeni bir devir 
Jh'tiraz ederek belli baılı hususiyetleri üze· menin lfitfen ve müstaceliyetle tasvip edil· Arkadaşlar, beynelmilel muahede -
~nde durmakla iktifa edeceğim. Ancak da· ~esini Yüksek Hey' etinizden rica ederim. lerin her biri bir devrin ifadesidir. De-
'1a evvel Boğazlar meaeleei hakkında Mon· Hatiplerin Heyecanlı Nutukları nilebilir ki yeni Boğazlar mukavelesi 
trö konferansına varan son teıebbUsümil· Dıt işleri Bakanının ~utkundan sonra 923 tenberi yeni Türk devletinin siya-
~ rnenıei hakkında kısa malumat arzet- ,(20) kadar hatip kürsüye gelerek çok he· setini ve varlığıni gösteren bir vesika-
pıek isterim. yeeanlı nutuklar söylediler. Meb'uslardan dır. 
' Meselenin Kıaa Bir Tarihçesi ilk ıöz alan Mazhar Müfit olmuıtur. 

Büyük ıefimiz Atatürk, Lozan Boğaz• ' Hatipler, Montröde elde edilen muvaf· 
Jar mukavelenamesinin tadilinin ergeç bir fakiyetin her cepheden olan bUyUk ehem• 
zaruret olduğunu her vakit ihtar ederdi. miyetini tebarüz ettirerek, bütün 'eliler e
~emleketimizin müdafaası için hükumetle 

0

1erler gibi bu güzel eseri de Türk ulusuna 
rapılan askeri müzakerelerde Genel Kur· 'veren Atatürk üe onun verdiği direktifleri 
Wilay Başkanımız Mareşal Çakmak, Boğaz- 'ıaımaz bir isabetle tatbik eden 1.met İnö
Jarda gayri askeri halin muhzurlarını daima nüne karşı saygı ve minnetlerini ve Boğaz· 
ıŞ.leTi sürmüıtür. lngilterenin sabık Başvcki- 'tar mukavelesinin müzakerelerini o kadar 
ili M. Mac • Donald tarafından tahdidi tes· eüzel bir muvaffakiyetle neticelendirmiı 
l~at komisyonunda teklif edilen malum olan Dıı İşleri Bakanımız Tevfik Rüştü A· 
~roje hak.kında hükumetimizin mütaleala-

0

rasa kargı teşekkürlerini bildirmişler, yur
ıını ifade için Cenevredeki murahhasımız dun müdafaası için kanlarını akıtan büyük 
larafından irad edilecek nutkun esaslarını •ölüleri saygı ile yadetmiılerdir, 
burada arkadaşım Numan Menemencioğ- Dat lıleri Bakanının Tqekkürleri 
lu ile birlikte ihzar ederek ıefim ismet ln· Hatipler tarafından gösterilen bu sevgi 
~nünün tasvı"bine arzettiğim esnada idi ki ve takdir tezahürlerinden sonra tekrar 
Büyük Başvekilim artık Boğazlar mesele- ·küsüye gelen Dıg işleri Bakanı Tevfik Rüş· 
;1nin ortaya konması zamanı geldiğini ha· tü Aras, söz almıg olan hatiplerin Büyült 

Kudret ifade eden varlık 
Bu varlık, herşeyden evvel kudret 

ifade eder. «Bravo sesleri, alkışlar». 
Atatürk rejiminin Türk milletine bu 
kadar az bir zaman zarfında her saha-
da temin ettiği kuvvet, kudret ve iti
bar, beynelmilel bir sahada tasdik e
dilmiş oluyor. Dahill siyaset itibariyle 
bütün milletimizi yeniden itimat ve if
tihara garkedecek mühim bir hadise 
karşısındayız. «Alkışlar.» 

Arkadaşlar ,yeni Boğazlar mukave
lesi ile memnun olduğumuz diğer bir 
cihet de Türkiyeye, Tiirkiye siyaseti
ne, milletler arasında gösterilen yük -
sek itimattır. 

Kayıtsız ve f'U'tsız hakimiyet 
150 sene

0

denberi aciz ve zaif bir Os-

lar üzerinde eksik kalmış bir vazifesi 
olduğu kanaatinde idi. 

Mukavelenin imzasını bütün memle
ket gece yarısı olduğu halde açık mey
danlarda sabırsızlıkla bekledi. Neticeyi 
öğrendikten sonra, günlerce bayram 
yaptı. Büyük Millet Meclisinde hatip -
ler, Türk milletinin anlayışına ve his • 
!erine sadık tercüman olmuşlardır. 

Eminim ki bütün memleket bunları· 
öğrendiği zaman ayrıca gurur ve zevk 
hissedecektir. Yüreğinde duydukları -
nın, Büyük Millet Meclisinde söylen
miş olmasından bahtiyarltk duyacaktır. 

Vazifelerimizin ağırlığı 
Arkadaşlar, Türk milletinin siyase· 

tinin beynelmilel bir emniyet ltazanma
şı, üzerinde durulacak bir noktadır. 

Bu bize yalnız gurur ve bahtiyarlık ver
miyor, vazifelerimizin ağırlığını ve 
mes·uliyetleri de hatırlatıyor. 

Yeni Türkiyenin siyaseti 
Bizim, yeni Türkiyenin siyasetini 

anlamak için, onun zihniyetini de bil
mek lazımdır. Bizim zihniyetimiz, im· 
paratorluğun beynelmilel aleme malet
miş olduğu kanaatlardan büsbütün 
başkadır. Biz, beynelmilel beraberlik 
ve sulh hayatında çalışırken, geçmiş 
hatıralardan asla kin tutmuyor ve asla 
intikam takip etmiyoruz. 

«Acıklı ve kudretli» 
Arkad&flar, bunun kadar mühim o

lan bir fey daha vardır. Biz, korkuya 
müıtenit bir ıiyaset bilmiyoruz. 
«Sürekli ve şiddetli alkışlar, bravo ses

leri.» 
Biz zannediyoruz ki haysiyetli ve 

kudretli adamlar, birbiriyle iyi geçin .. 
mek yolunu insani hislerle bulabilirler. 
Bunun gibi, milletler de haysiyetli ve 
kudretli olarak sulh davasında beraber 
yürilmek çaresini bulabilirler. <'Bravo 
sesleri, alkı~lar.» Hukukan, Boğazlara 
kayıtsız hakim olduğumuz zaman, ya~ 
ni teslih etmiş olduğumuz bu zaman· 
da dahi söylüyorum ki, beynelmilel si
yasette müstakim sulhçu bir yol takip 
etmekten ayrılmıyacağız. «Alkışlarn. 

Bizim bu siyasetimizi hoş görenler 
bizimle beraber çalışmaktan istifade e
deceklerdir. Bizim bu siyasetimizden 
v.yrı bir siyaset takip edeceğimizi u -
manlar, elbette inkisara uğrayacaklar· 
dır. 

külfetler teklif edecek değiliz. 
Biz memleketin iyi bir iktısadi ve 

mali siyasetle elde edeceği tabii inki~ 
şafın diğer ihtiyaçlara olduğu gibi, or
dusunun ihtiyacına da kafi geleceği 
kanaatını muhafaza ediyoruz. Mali 
siyasetimiz bu noktai nazardan bir iki 
defa misalini gösterdiğimiz gibi, meY• 
cut vergilerden. bazılarını indirmeye 
mütemayildir. Bugünkü siyasetimiı 
budur. 

Beynelmilel vaziyet fevkalade bit 
mecburiyet göstermezse, bu takip et
tiğimiz mali siyasete devam edeceğiz. 

Elde edilen neticeler 
Arkadaşlar, Türk milleti huzurun

da konuşurken, ona hakikatleri oldu• 
ğu gibi söylemek lazımdır. Elde etti • 
ğimiz neticeler, şu kadar senelik ça 1 
lışmamız, ve icap ederse bütün varlı " 
ğımızı memleket için ortaya koyaca • 
ğımız zihniyetinin hasılasıdır. 

Büyük neticeler, alındığı andan i~ 
baren ilanihaye teminat altına alınmıf 
değildir. Milletler hayatında ilanihaye 
teminat veren nokta, milletin fasılas~ 
hayatiyet gösterecek olan iradesidir. 

Milletlerin hayatı, daha ziyade iler
lemek, daha ziyade çalışmak. ve daha 
kuvvetli olmak için mola bilmiyen, 
daimi bir ilerlemeden ibarettir. «Şida 
detli ve aürekli alkışlar. n 

On bet sene sonra Türkiye 
Göçmüş olan imparatorluktan sonr9 

kurulan yeni Tiirk devletinin zihniye
tinde hayatiyet, enerji, nefes almak 
kadar her gün lazım olan bir unsurdur. J 

Bunu Türk milletine söylemeliyiz. ' 
Bundan on beş sene sonra Türkiye

yi, bugünkü gibi değil, bundan on kat 
daha yüksek, daha kudretli, daha ileri 
bir hale verdırmağı hepimiz bir vazi~ 
bilmeli ve bunu herkese anlatmalıyıı. 

((Bütün varlığumzla çalıpcağız » 
Arkadaşlar, bütün millet bizi işiti ' 

yor, kendisinin Atatürk devrinde, ~: 
tatürk rejiminde, ona karşı gösterdığl 
bağlılık ve onun siyasetini takip et ', 
mek için gösterdiği dikkatle elde ettiğİ 
neticeden, ayni yollardan yürüyer~ 
daha büyük neticeler elde etmek içiıl 
bütün varlığımızla daima çalışacağıro•~ 
za söz veriyoruz. «Bravo sesleri, al

kışlar.)> 

ta emretmigtir. Bu direktif üzerinedir ki Şef ile kıymetli Ba§vekiline karşı yeni Bo· 
ariciyeniz bu işe de koyuldu, kıymetli ğazlar mukavelesi münasebetiyle şükranla· 
aşvekilimizin talimatını tam yerine getir· nnı ifade ederken şahsı hakkında da gös-

~
ek için hiç bir fırsatı fevtetmedi. Ondan terilen sempatiye teşekkür ederek .:!emiştir 

onraki safahat biraz evvel arzettiğim gibi ,ki: 
mamile malumunuz olmu11tur. «Beni lutfen yetiştiren ve gene lutfen 

Arkadaşlar, Boğazların hukukan si· 
lahsız bulunduğu şu kadar sene zarfın· 
da yapılabilecek olan bir çok şeylerin 
ihmal edildiğini farzetmezsini~. 

~anlı. imparatorluğu zaman~nda tür • Şimdiye kadar ki şartlar dahilinde 
~u şekıllerde mev~u~ ba?sedılen .. B~ • dahi eğer Türk vatanı tecavüze uğra
gazlar mukavelesının 9.~G da Turkıye sa idi müdafaa için bir çok hazırlıklar 
cumhuriyeti için bulunan şekli, Bo· yapılmıştır. Bir çok tertipler alın • 
ğazların Türk milletinin hakimiyetine 

Millet hayatında kuvvetli birlik ~ 

bu memleket bir tehlikeye uğrarsa br 
pimiz bir tek kİfi gibi bütün varlığı • 
mızla ortaya atılarak, memleketimizlO 
sınırlarında her suretle hazır buluna • 
cağımıza söz veriyoruz. <eSürekli al • 
kıpu.» 

Şimdi arkad~lar, bu uğurlu topl~~· 
tınızı bitirirken hükumete gösterdı~' 
niz teveccühü reylerinizle bildirmenJ" 
zi ve bu suretle hükumete, ağır mea'o• 
liyetler içinde, yeniden taze neş • e ,,,, 
hayat vermenizi isterim. «Alkışlar.» 

Mukavelenamenin Hususiyeti inanarak işe gönderen Büyük Şefim Ata· 
Şimdi Yüksek tetkikinize arzolunan bu türk' e ve gene l\ı.tfen beni hariciye işlerin· 

)nukavelenamenin esaslı bir hususiyeti mem de yanında bulunduran ve mes'uliyetine 
Jeketimizin yalnız ayrılmaz bir parçası de- iştirak ettiren Şefim ismet lnönüne bu kür· 
fİI, fakat ayrılmaz parçalarını birbirine süden ben de minnetlerimi arzederim. Ve 
bağlayan bu kıt'ası üzerinde tam hakimi- ·gene bu münasebetle huzurunuzda kıymet
yetimizin sade muslihane değil, çok dos- li mesai ve meziyetlerini söylemeği vazife 
.tane olarak teyid edilmiş olması ve mem· bildiğim murahhas arkadaşlarıma ve Mont
leketimizin müdafaasının istilzam ettiği rö konferansına iıtirak eden bütün hey' ete 
tahkim hakkının mukavelenamenin ımza- v• bu iıde bize neııriyatıyla yardım eden 
aile beraber tanınmış bulunmasıdır. Türk matbuatına da teşekkür etmeyi va· 

Limni Ve Samotre adaları zife bilirim.» 
1924 Lozan mukavelesile gayri askeri Yeni Mukavele İttifakla Kabul Edildi 

hale ifrağ edilmiş olan komşumuz ve dos · Tevfik Rüştü Arasın beyanahndan 
jumuz Yunanistana ait Limni ve Samotre sonra mukavelenin tasdikine ait kanun la· 
adalarına dair olan hüküm de Montrö mu- yihası okunmuş ve reye 'konularak 376 re· 
kavelesile kalkmış oluyor demektir ki bun- yin ittifakiyle alkışlarla kabul edilmı,tir. 
~an da ayrıca memnunuz. Atatürke Minnet Ve Şükran 

Bu münasebetle yeni Türkiye siyaseti- Bunu müteakip Atatürke Kamutayın 
nin bir vasfını da tekrar kaydetmek iste· minnet ve şükranlarını bildirilmesine ait tak 
'im: Kendimiz için iyi gördüğümüzü dost- rir okunmug ve kabul edilerek bu yiiksek 
Janmız için de iyi görmek ve hakkımızda vazifenin ifasına riyaset divanı memur edil
nareva telakki ettiğimiz her ıeyi yalnız 
~ostlarımız için değil, fakat hiç bir devlet 
Jlakkında temenni etmemek .. 

Muahedenin 19 uncu Maddesi 
Montrö mükavelenamesinin dünya 

tnatbuatında bir çok mürekkep dökülmesi· 
ne vesile veren bir hüküm de mukavelena
lnenin 19 uncu mas desinin 2 inci fıkrası. 
Clır. Huzurunuzda bunun da anladığımız 
fÜmul ve mahiyetini olduğu gibi arzetmek 
lilterim. 

Bu fıkrada deniliyor ki: 
cıMadde 19, fıkra 2 - Bununla bera-

miıtir. 

Bir Dakika Sükut 
Diğer bir takrirle de Çanakkale fehit

lerinin hatıralarını taziz için bir dakika sÜ· 
kut edilmiş ve Kamutaydan bir hey' etin 
Ankara şehitliğine, Sakarya ırmağına, in· 
onu ve Dumlupınar anıdlarına latan• 
bul şehitliğine ve en son da Ça· 
nakkale topraklan üzerinde kalan· 
(ara ulusun birer minnet çelengini 
götürmesi, Cumhuriyet ordusuna Kamuta
yın sevgi ve saygılarının bildirilmesi hak· 
kında tak.rirler alkıılarla kabul edilrniıtir. 

kayıtsız ve şartsız teslim edilmesidir. 
«Şiddetli alkışlar>>. Beynelmilel sulh 
için, Boğazlar üzerinde Türk milleti • 
nin hakimiyeti en emin çare olduğunu 
anlamak, beşeriyetin sulh hayatında 
bir tekamül telakki olunmalıdır. <rSü
rekli alkışlar.» 
Ayni zamanda Rusya da tasdik etti 
Boğazlar konferansından memnu -

niyetle çıkışımızın bir mühim sebebi, 
alakadarların hepsinin de memnun 
s;ıkmış olmalarıdır. 

iştirak edenler kamilen imza ettiler, 
Bu meyanda 923 mukavelesini kabul 
etmemiş olan dostumuz Sovyetler de 
bizimle beraber imza ettiler. Bunu 
memnuniyetle kaydetmeyi bir zevk 
telakki ederim. Ve size gene mem
nuniyetle haber veririm ki bu anda 
Sovyet ittihadında dahi Boğazlar mu· 
kavelesi tasdik edilmiş bulunuyor. 
((Alkı,lar, bravo sesleri. n 
Boğazlarda yatan ölülerin habralan 

Bu memleket, bir buçuk aydanberi, 
halecan içinde konferansı takip etti. 
Bu milletin hususiyetlerini yakından 
tanıyanlar ve bu milletin tarihini bi -
lenler, bunu gayet tabii bulacaklardır. 
Boğazlarda yatan ölülerden her evde 

bir hatıra vardır. 
Türk milleti bunca ıenedenberi 

kahramanların hatırasına karşı Boğaz-

mıştı. 

Bunu şunun ıçın söylüyorum ki, 
şimdiye kadar Boğazların hukukan si
lahsız kalmasından, her türlü teslihi 
yapmakta olduğumuz yeni devresine 
kadar, bu memleket parçasını bir giin 
olsun tedbirsiz bırakmış değiliz. «Al -

kışlar.» 

Yeni vergi yok 

Yeni Boğazlar mukavelesinin bize 
verdiği vazifeler in orada bir çok mas· 
ra tlar icap ettireceğine şüphe yoktur. 

ismet İnönü Hükiimetine ltimad 

Bunun üzerine reye müracaat e'dilrııİt 
ve mevcut 352 reyin ittifakiyle Kamutll1 
İsmet İnönü hükumetine itimadını göstet' 

miıtir. 

Bunun üzerine Başbakan tekrar kütd 
süye gelmiş ve gösterilmiş olan bu itirııll 

eserine teşekkür etmiştir. 

l A 'h lıl' Ruznamesinde mevcut kanun ayı a 
'kiıı· rını müzakere ve kabul eden Kamutay ı 

ci teşrinin birinci günü toplanmak üıet• 
bu tarihi celseye nihayet vermiştir. 

Türk milleti emniyet ve müdafaa 
meselelerinde çok hassastır. Daha mu· 
kavelenin imzası mevzuu bahsolur ol
maz, her tarafta bunun masrafa lü • 
zum göstereceği idrak olunmuştur. 
Hatta, bu yüzden bir çok vergiler ko- Mareşal Fevzi Çakmak 
nulması tabii görülmüştür .. Fakat ar- Çanakkaleden döndü 
kadaşlar, dün de Maliye Vekilimizin 

(8aftarafı 1 inci aayfada/ 
söylediği gibi, size haber vermeliyim 
ki, biz, takip ettig~ imiz mali siyaset da· ları geçit resminde hazır bulunmuştur. G~ 

h l'f 1 . filtıı' hilinde, memleketin müdafaası ıçın çit resmi ve Boğazı17 mu te ı yer en 

icap eden vasıtaları bulabileceğimiz alınmıştır. , 
Mareşa!, Mehmetçik anıdını, lmroz ., 

kanaatını muhafaza diyoruz. · 1ı. .~ Bozca adaları ziyaret ettikten ıonra s,, 
«Bravo sesleri.ı> ' k' •r " • • • ,Yakaya ve Geliboluya geçmiş, orada ! ot" 

Mala ııyaaetimızın kudreti keri de teftit ettikten ıonra Tınaztepe t 
Türk milletinin, icap ederse, yapa - pidoıu ile lstanbula hareket etmiıtır. 

cağı fedakarlıkların hududu olmadığı- · Mareşalı kesif bir halk kitleai ve tsrf .. 

nı biliriz.: Size haber .verebiliri~ ki, bu- re filosu uiurla~ı~tır. .. lr 
gün Bogazların yenıden techız olun - Mueşal F evzı Çak.malt dun aabah ,e 
ması için vergi koyacak ve yeniden rimize 1ıelrnittir. 
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Sahici Prenses 
A D A S 1 . E~cl zaman içinde_ bir kral, bir kra-ı Kapıyı açıp prcnecsi İçeri aım..ı-. 

lıçe bır de bunların ogular: prens var- Biraz oturmuşlar. Yatma zamanı • 
mış. Başka çocukları olmadığı için ar- lince kraliçe. ae 
tık prensi el üstünde tutarlarmış. Prens Be k k d' r 1 b" 

~ buyumüş. Evlenme çağına gelmiş Bir tak h ~ ızı~a ~n ı .e ım e ır ya • 
&eyahata çıkmış. Her uğradığı ;·erde ~r ıyacagun emı,. 

1 - Gemiciler uzalttaa define ada - ı madan bunlar dcfiaeyi bulurlar. 6 - Derken oradan ilci tane su ltap -
aına görünce aniamele batlarlar. 4 - l>nıiz bnarmda 1andığı bir a· lumbaiuı çıllıyor. Yüzerek gemicileri 

2 - Ad.,.a ~karJar. Fakat heniz çıp bakar1ar k.i ~ hep.ine bol bol yeti • diifman ge.W.ine kadar götürüyor. 
de6neyi bulmadan baıkalamun da a • ı ıecek kadar mücevherle dolu. 7 - O mrada da düpnanlar karaya 
daya yaldaımak üzere olduiunu sörir- 5 - Hanen sem.ilerine binip kaç - çıktıklan İçin banlar geminin içine bin-

ler. mak isterler. Bir de bakamlar k.i dütman· dikleri gibi yollanıyorlar. Ötekiler de sa· 
3 - Fakat daha 8telüler adaya çık• lan gemilerini delmif. hilde taıırıp kalıyorlar. 

................................................................................................ 
Eğlence: 

Mürekkeple resim yapmak 
Boş vaktinizi r-------... 

F agdalı Bilgiler: 

Çiftçilerin Düşmanı 
11luntwz, eğJen -

Bir çok küçük hayvanlar böcekler, kanatlanır. Bir yaprağa uılır. Bu za. ce ile geçirmek 
Pek az Y8fUlar. Bazılarının yalnız bir manda pyet tuhaf bir böcektir. fakat :iftiyor mu.u -
lneveimJik ömrü bir miiddet sonra nuz~ Öyle ise 
\>ardır. Hatta içle • aene derisini değif. IÖy !edik leri me 
tinden yalnız bir tirir. ikinci reıirnde dikkat ediniz. 
tün YCtfayanlar bi .. onu derisinden ya - Elinize bir ka - , 

le vardır. Faka~~:'· .. ~ .. ı. - • rı çıkını, halde aö .. iıt, bir kalem a -

ınhici bir prenses aramış .. Fakat bula- ·ı Kr:lıçe yku~~rı çıkını~ ~üstüste kırlr 
mamıf .. Tekrar saraya dönmüş. Oğul- şı t~ .. oyara ır yer yatagı yaprQı~ ~e 
lan evlenmyiecek diye kral ile kraliçeyi ~~ıı o zaman karyola faJan olmadıp 
bir telSf afmıs.. Her tarafa haberler ıçın herkes yerde yatarmı~. Bu yatal:· 
göndermişler.' .Fakat sovunda hiç ların en altına bir Nohut danesi koy • 
lcarıtıklığı olmıyan sahici bir prenses muş .. Prensesi bu yatağa yahnnıtlar .• 
bulamamışlar.. Sabah olunca kraliçe prensesin ge • 

Sarayda üzüntülü üzüntülü oturur- ceyi nasıl geçirdiğini iyi uyuyup uya-1 
larken gecenin birinde bir fırbna. bir madığını sormuş. Prenses de. 
yağmurdur başlıyor. (Tıpkı latanbulda - Çok teşeltkür ederim. Her teY 
geçen pazar olduğu gibi) damlar çöke- çok rahat, çok iyi idi.. Yalnız yatağı· 
cek gibi yağıyor. Bir taraftan da mm altında sert bir şey varmış gibi 'bğ.. 
kuvvetli bir rüzgar esiyormuf. O aı - ~n gece uyuy~~ım .... Şimdi o aert • 
rada kapının vurulduğunu duyuyor • likten hep kemıklerım agrıyor. 
Jar. Hemen bir adam gönderiyorlar, Demiş .. Bunun üzerine kraliçe bu 
biraz sonra uşak dönüyor. kızın sahici bir prenle8 olduğunu an-

- Efendim kapıda bir kadın var. lamış. Çünkü kırk yatağın albndaki g.. 

yağmura tutulmuş. Sahici bir prenses facık bir nohut tanesi bile onu rahat • 
olduğunu söylüyor. Bu gece burada sız etmiş. Bunu prensealerden ba,ka 
misafir kalmak istiyor. Yağmurdan yo- kimse anlayamaz, demİf, ·ve oğlu)'). 
luna gidiyormuş diyor. prensesi evlendinnİf ... 
= --
1 BU HAFTANIN BILMECESi 1 

Deniz kenarında bir gezinti 
Melihanın büyük 

ağabeyisi Turgut, 
hafta tatili için eve 
gelmi~ti. Çünkü 
Melihayı otomo -
bille gezdirmeğe eöz 
vermİftİ. Pazar gü .. 

nü saat on bir su -
larında ağabeyi.i 
Melihaya, " haydi 
hazır ol. Arkadaf la· 
rın on iki de deniz 
kenannda seni bek~ 
liyeceklerdi değil 

mi}. Ancak gideriz. . . » tane de köpek vardı. Fakat Meliha bir 
Meliha, dakikada hazırlanmıştı. Oto- türlü kimseyi göremiyordu .• 

mobilde ağabeyisinin yanına oturdu . Şu kızcağıza yardım etmek, onu ij. 

Otomobil hızdan, Meliha da sevinçten züntüden kurtarmak istiyorsanız, fQ 
uçuyordu. resmi her tarafa çevirin. 

Fakat arkadaflariyle buluşacakları Altı çocuğu ve üç köpeği bulunca 
yere gelince Meliha etrafına bakındı. yerlerini ifaret edin. Resmi kesip bize 
Hiç kimeeyi göremeyince pek üzüldü. yolJayın .. Adresinizi, isminizi da ya , 
l-:lalbuki arkadatlan, onu fafırtmak zın. Çünkü Meliha, onu üzüuntüde~ 
için her biri bir kCifeye aaklanmıfh. kurtardığınız için her halde size gay~ 
Tamam altı kifiydiJer. Yanlarında üç güzel hediyeler yollıyacaktır. 

Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 
'Et ·ı ,.-:ol&:~ ~ •• h çı çı erin en büyük - - -- -- ruyonunuz. Ondan n... Bu ka;pdın il a.nm• tarilali bilmeeenıizde birinci tanbul 49 uncu mektep 4 den 20 Hatice, An-

düfmanı olan çekirıenin biı cinai var- aonrıa artık üçüncü re.imde ıördüiü - bir tarafına wr lkramqemb olan biı'. mö~em llendese tara öztürk mahallesi Çar§l sokak 87 de ue-: 
dır. Bunlar tam on yedi sene yaşarlar. nüz gibi zavalla çiftçinin ekinlerini ye- damla mürekkep feklini is&anbul 15 lnd mektepten U9 Filud diba Ereneoy, SiiJeymaniYe Cad. 6 No. da Göl 

köpekten, kediden bile daha uzun ö- mek üzere uçmağa hazırlanır . damlatın. Damlanın üstünden ka- ••••mqtlr. Talihli Gk1Q'11eumala &tanbul- 1~. Yıldla ff&ktmtyetl Milliye Ş...hir yaa 
lrıürleri var. Bunlar bilhaaea Ameri , -it-;;;klı-.. ··.····;;;-: .. ·--·-·· ğıdı katla ın. Mürekkebi a n. .. •aıuan -diler - kazaaanların puarte.i, mett.eblnden cezmı Yaşar, Koıl~ B. T. lf. 
l:anm _.ı_! d k. 1 k ) Ş, 1Jı~, • v~ Y Y :Jl ,erşembe ıunlerl öileden ıııonra bediyelerlnl müdürü Hakkı ~ıu Yılmaz Çetin. ızmır :uJıL! 

gamın e l meme et erde bu - • . . • uğıdı tekrar açnı.z. Götecebiniz ki •inat ldarebanembden almalan lhınıdır. "&' ---. 

Junurlar. Çiftçiler tabii bunlan ıırör • Babdd8 dört btl 18118 8"8lkl mürekkep damJuı ya bir insana, ya .... __ ... rl bedi--' l --- ile Mv. lnpat üt.ibl Nazif Kw Nüvin Uz, Bl-
d"LL_· oııı· ._ .. oaa anmnın ,,~.er .-- yükada Nevruz mevkll 17 de M1hrl Y!ilt. 
r: 11~ •• y~~de öldürmeie uiraflJ'lar. mektep hayvan~ !ahut qyalanmızdan birine JÖnderiUr. 

aut oldurulmezae tar on yedi ICDC Bundan elli tene evvel &bil hara- benzemıttır. Yalnız fUra11na, buruma OYUNCAK BOYA KALEMi 
Yaf8r. Bakın nası): beleri kazılıp meydana çabrıJukeıı bir bir iki çizgi çizmek lazımdır. Belki Beyazıt 5 1nc1 mektep 39 BüheyJA Jnaı, Dlyanbeklr alayı tamtrharıeslnde Beldı 

Bu da l»r çok böcekler aibi evvela de mektep binası harabesi meydana 0 kadar... Fatlb Bırkaiferit Fırın sokak 45 de Haaan c;ğlu Yaıar. Çarşıkapı Nuruosnıanlye ıe ela 
)uınurta olarak dünyaya gelir. Bir ..,. çıkmı~br. Bu mektep bugünden tam itte, fotoğrafımızdaki resim böyle (leq4e?J, Kastamonu Daday llç!?bay klaı Nec- T. Akc;e, Karaman askeri kara?1Ah ıevaum 
iaç çatalının cuaııpda Y8f8r. Yavat Y•· dört bin sene evveline aitti. Şimdiki yapılmıfbr. Bütün beclen mürekkeple il, Buna Kayhan Cad. 86 da Hamit Ar.ıt - miidürü othı Hahik, iatanbal erkek lLlllL 

~a kwt ibi bir _ tann 1936 dır. olrnuftur. Yalnız baston, f8Pka, bat ..ı. 2/ C den Osman, Sultanahrnet. Akbıyıt ma -
Of 8 d )da feY 0~~aaa hatlar. Diifünün artık ne kadar eski ve surat kalemle çizilerek illve ıedil • DOLMA KURŞUN KALEM hallesl Kapıalaa aü 48 da Zafer. 
l zaman ~ n yere Ufer. Toprağı Binalar filin 

0 
zaman L- 1.-:_.:·· mittir . Gedlkpafa Esirci Kemal eaınu sokak 12 de 

azar. Ötekı otların kökünü emerek - . . nçy --.-~~? ----=..-:.·-· 111
- ........... _ N. Ertilrk, Küçükpazan Mehmetpa§a :yolttı§a ALBOM 

)'afar yapıldıgı açın mektep de keıpiçtendi. tepte de kuçuk tahtalar bulunmuştur. iatan 
" . k d h b" .. Gö·z1· Yalnız burada tuhaf olan bir teY vardı. Fakat bunlar kerpiçten yapılmıftır. ~de ~~~·Sa ~ ,,:' ~ tin~il m~~ ı~ Vefa erkek llseal C/ 3 dell 362 Nureddin. 
uer en a a uyur. ü, l.cakb O da ki kulL-..1.L He . . umer .. _ ..... , ma~,, .. - uncu me.. .. ep .... Adana aallye ceza hWm1 Musrnr:ı Arun ol-

~ir kurt olur Yu çocu ann .... IUllJI laf tah- r çocuiun btT çerçeveaı varmıf. Müftde Hlsnft. Ju Turhan, İstanbul 49 uncu mektep 90 Ve-
la k. ·. -~ talardı. Bütün mekteplerde bu taş Mektebe selince ba ~rçevenin içini dad Ka seri muhasebel hu:.uslye tebli~ ı::ıe-
r:.·· rdı .~w .. ~esımde tahtalar pek kuJlanılmadığı için belki taze çamurJa, kille doldurur. Üzerine DOLMA MOREKKEPLI KALEM mu:U A~ Rlza oğlu Maclt. fstarıbı.;l A~am 
1)0r ugıınuz ku-~ ~ ld v b·ı . . ş· d' k .... _ _:_ı~· • Sil L : ...... _ı•w• + .... _ ÖZ 1 ·1- , • ,~ ne o ugunu ı mezsınız. ım ı me - u:mnıucı-ıru YazarJDlf· me& JRCOlil ..... nbal erkek Uaeai L. Engin, Beyoğ- kız san'at mektebi Nezihe Sülcymnn, Oazl -

Ja V' • 1.-ı'.,.. .. .. • teplerde yalnız büyük siyah tahtalar vakit, Üzerine bir kat daha kil yayar • la Rum üt ıneJttebi 3 den Anna AnagmUdu, antep Gazipaşa mektebi 4 den 110 Z\:ra Enç, 
il. P&r. ıne reıım~ ~~ü~üz sibi vardır. Halbuki eskiden htt çocuğun mıf.. inanbul erkek Uaect 496 CeJAlcddlu Ekrem, Yeşllköy nt mektep 4 den ~4 Meluhat O. -
tnaıaı de bu kuJenın ,çındedir. -"' elinde küçük bir ta' tahtan bulunur. Harabeler araemda üzerleri temrin- İstanbul kız lilesl 101 Pakize. yalçın, Ankara Btimer mahallesi Baykara 

. llir zaman eonra bu ...... a.c •• n tepeei-1 Temrinlerini filan nYeli bunan üze- li böY.le ~iik tahtalar da bulu~mUf .. MUHTIRA DEFfERI sokak 4S de AH omwı Türkel. 
ılı delerek dışarı çıkar. Dışarı çıkınca rino yapardı. l,te. ba Bebilde ki mek .. tar • 1'or t.eJgra.f memuru Klzım oaıu Rubl, ts- (Arkası var) 

IS 



12 Sayfa 

- ......... : Yazan: Orhan Selim~---------

KAN KONUŞMAZ! 
Son Postanın Edebi Tefriı:kas 56 --

Avluyu geçti ve içinde iki ka- İhtiyar, başından aşağı bir kova soğuk 
tibin harıl harıl kocaman defter • su yemiş gibi silkindi. Gözlüğünü al • 
leri karıstırdıkları kalem odasının açık nmın üstüne çıkardı. Geriye döndü. 
kapısmd~n başını sokup onlara dilini Arkasında duranlara : 
çıkararak iltifat ettikten sonra karşıda· - Ahıra mı giriyoruz~. Hal.. dedi .. 
ki kapının önünde durdu. Dinledi. Ka- Bu ne hail Hal. Vay anasını herif bizi 
tiplerden biri, Ömerin patronlann ka • hayvan yaptı .. hal. Hayvan yaptı . .. 

1 

pısı önünde durduğunu görünce ses • Tekrar Seyfi beye döndü. Gözlüğü-
lendi: nü burnunun üstüne yerleştirdi. Ar • 

- Ne o Ömer, babana yardıma mı tık kekelemiyordu. Bütün kanı burnu-
geldin ~ nun tepesinde toplanmıştı: 

Ömer, babasına yardıma gelmemişti - Hakkımızı almağa geldik, diye 
ama bu suale: haykırdı .• 

- Ha, diye cevap verdi ... Sonra ba-
basının kendisine <ehaH diy:e cevap ver· 
meği yasak ettiğini birdenbire hatırla
dı. Evet, dedi .. evet .. yardıma .. 

Kapının arkasından babasının sesi 
geliyordu. Bir gün Ömer anasına kü
für etmisti de babası onu koca sesiyle 
azarlamıŞtı. İşte şimdi de içerde ba -
bası o koca sesiyle konuşuyordu. Ö -
mer korktu ilk önce, kaçmak istedi. 
Fakat sonra birdenbire babasının sesin
den daha kocaman seslerin bağrıştık
larını duydu. Durdu. Katibin «babana 
yardıma mı geldin?» dediğini hatırla
Clı. Ve bir akşam aşağı mahallede ço -
cukların Laz Salihi nasıl yalnız yakala
yıp dövdükleri aklına geldi . Babası da 
içerde yalnızdı. Katibe seslendi: 

Sesi titriyordu. Arkadaşları, gözlük
lü amcayı hiç bu halde görmemiştiler. 
Demin atelyede AJi beyin üstüne yü ~ 
rüyen işci: 

- Yaşa amca! .. Dayan .. diye bağır
dı ve kalabalığın arasından ·sıyrılıp 
gözlüklü amcanın yanına geldi.. 

Seyfi bey karşısındakilerin karan -
filleri kurutan bahçivana pek benze • 
mediklerini anladı. 

Nuri bey yardım ister gibi~ 
- Nuri usta!. dedi. 
Nuri usta: 
- Ne istiyorsun~ diye sordu. 

nimle değil, onlarla konuşun .. 
Ali bey, masaya bir yumruk 

haykırdı: 

Be -

attı, 

SON POSTA 

1 , 
Bir Doktorun 
GUnlük Cumartesi 

Notlarından (*) 

Gllneş çarlcması 
Telaş içinde bir anne; 
Muayenehanede. 
- Aman evladımı kurtarınız, diyor ve 
otomobilden indiı\4ği hasta oğlunu 
gösteriyor. 

1 - Hasta baygındır. Nabızlar sür'at
li ve küçük. 
2 - · inliyor. 
3 - Ateşi var. 38 derecede. 
Annesi anlatıyor. 
Bir şeyciği yoktu. Sabah arkadaşlarile 
denize gitti. Üç saat sonra eve böyle 
getirdiler. Muayene ettim. Delikanlıya 
güneş çarpmış. Kanı az ve bünyesi za
yıf olduğu için kalb müteessirdi. Kal
bini kafürü ve kafein ile kuvvetlendir· 
dim. 1slak havlu ile kolonyalı friksiyon· 
lar yaptım. Müshil verdim, başına so· 
ğuk su ile ıslanmış buzlu bezler koy -
dum. Dahilen ferah verici soğuk pos -
yon içirdim. Bir saat zarfında gözleri
ni açtı. 

Ertesi gün baş ağrıları geçti, ateşi düş· 
tü ve iyileşti. 
Karilerim: 
Güneş banyosu yaparken başın açık 

bulundurulmamasına dikkat ediniz ve 
fazla güneş altında kalmayınız. 

("') Bu notlan kesip saklayınız, ya • 
but bir albüme yapışlınp kolleksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yeti,ebilir. 

- İçerde babama ne yapıyorlar? _ Bana bakın 1 Ben kuru gürültü • Açık arttırma müzayede ile satış 
Dövüyorlar mı~ Pazar günü saat 10 da Taksimde ' 

Katip alaycı cevap verdi: ye pabuç bırakmam .. ben ne pa~azade- Cumhul'iyet caddesinde (Taksim bah-
- Ne sandın~ Dövüyorlar yal .. in- yim, ne evkaf katipliğinden gelme - çesi karşısında ) 49 N. lu Vifak Palas 

yim .. bana adile sanile Çarşıkapılı Alı apartımanın 3. N. lu dairesinde mevcut 
san hiç... usta derler .. anlas,ıldı mı ? bilt1mum kıymetli eşyalar ve biblolar 

Ömer, gerisini dinlemedi. Bütün bir açık arttırma suı·etile satılacağı illln 
Gözlüklü amcanın yanında duran olunur. Nadide asri kübik akaju kaplı 

aşağı mahalle çocukları peşine takıl • güldü: yemek oda takımı iki taraflı büfe vitrinli, 
mışmış gibi koşarak merdivenleri indi, dresuar, otomatik kare masa ve meşin 
iki defa tekerlendi. Kalktı, avluyu ha- - Ne yapalım .. kim olursan ol.. de· kapalı 6 sandalyesile, kadife kaplı bir 
· · ı d w kanepe 2 koltuktan ibaret salon takımı, ğıra bağıra geçti ve atelyeye: mm ate ye e agzının payını aldın ben- ipekli kanepe 2 koltuk ve 4 sandal-

- Babama dayak atıyor1ar, ferya - den .. yine kaşınıyor musun~ .. Sökül.. yalt kllbik yemek oda takımı, kumaş 
Clile girdi. haydi söyle yevmiyeleri versinler... kaplı kübik yazıhane takımı bir ka-

Gözlüklü amca ve atelyedekiler şa· Arkadan bir ses duyuldu: nepe 2 koltuk ile, limon kaplı asrt 
ık kübik mükemmel yatak oda takımı 

tirdılar. Hepsi zaten öyle heyecanlıydı- - ramiye de isteriz.. 3 kapılı aynalı dolap, tuvalet, şifon-
'ar ki hakikaten Nuri ustanın başına Gözlüklü amca dayanamadı. Gül yer, 2 gece masası, iki sandalya ve 
b. · ld"W · · dıl G" ı··kı·· • bir tabura ile, beyaz IA.ke aynalı dolap, 

ır ış ge ıgım san ar. oz u u amca dü: şifonyer, divanlar, gardroblar, kübik 
liumandayı verdi: _Haydi beyim, işi uzatma, hakkı- kütüpane, asri yazıhane, etagerler, 

- Haydi, yürüyün!. l 1ı d modern elektrik avezeler , arabsek 
mızı a a m a gidelim .. yoksa millet kolonlar, demir karyola, kadife ve '.Atelyedekiler dışarı fırladılar. b' k d lb 
ırer at a e ise istiyecek... kumaş perdeler, ıstorlar, XV Louis 

Ömer, hem bağırıyor, hem onlara gardroblar, sigara masaları, vazolar 
yetişmek ~çin alabildiğine koşuyor .. Nuri bey, Seyfi beyin kulağına bir ve sair K. P. M. Markalı çay ve 
r..:ı şeyler fısıldadı. Seyfi bey iki üç adım kahve kadehleri 98 parçadan mürek-uu. k B b 

ilerledi. Bayram sabahları halayıkların ep o em su, şarap ve şampanya 
Katipler saşırdılar. Defterlerini ka· t br;.kl . . k b l d k k il d ~ kadeh takımlal"l. 

· e • erını a u e er en u an ıgı --------------patıp odalarında bir köşeye büzüldü - sesle: , ____________ , 

ler. Merdivenlerden çıkıp koridorda _ Peki eki dedi. D } } 
yürüyen gürültüyü beyler ve Nur! us- N .'bp '··1 w a1 t e DİZ Y 0 af l - urı ey, gu mege ç ısı~ 

ta da duymuştu. Yaptıkları münakaşa- K' ·n h kk · ' k d w • 1 ş L E T M E 5 l - ımsenı a mı yıyece egı-
yı, hakikaten nerdeyse kavgaya döne - l' 
cek olan çekişmeyi birdenbire kestiler. 
Seyfi bey: 

- Ne oluyor? dedi .. yoksa İngilizler 
atelyeyi işgal mi ediyorlar? 

Ali bey, bir kanapenin arkasına geç
ti. Nuri bey öksürdü ve içeri girecek 
olan işgal kuvvetleri zabitini nasıl bir 
yumuşatıcı, hoş amedi nutkile karşı -
lamak lazım geldiğini tasarlamağa ça
lıştı. 

Nuri usta, kapıya doğru yürürken 
kapı açıldı ve gözlüklü amca önde, bü
tün millet içeri doldu. Ömer, kalaba -
lığın bacakları arasından bir ormanda 
yürür gibi geçerek babasının yanına 

sokuldu. 
İçerde döven dövülen yoktu... Şaş

kınlık karşılıklı oldu. Hem odadaki -
ler, hem içeri girenler duraladılar. 

Seyfi bey şimdiye kadar atelyeye 
yalnız bir defa gelmişti. Müdüriyet o
Öasından aşağı inmezdi ve kalabalıkla 
teması yoktu. Fakat bu sefer söze ilk 
o başladı. Karanfilleri sulamağı unu -
tup kurutan bahçivanını azarlar gibi 
gözlüklü amcaya çıkıştı : 

- Ne var? Ne oluyor? Ne istiyor -
sun uz? 

Gözlüklü amca cevap veremedi. Ke
keledi : 

- Hiç beyim, dedi. Sank~ .. 
Seyfi bey bu kekeleme karşısında se

tini bir tokat gibi kullandı: 
- Ahıra mı giriyorsunuz~ Bu ne 

hd\L 
Gözlüklü amcayı arkadan dürttüler. 

ız .. 

Ali beyi arkadaşlarının takındıkları 
vaziyet şaşırtt.J. Hayretle onların yü -
züne baktı. Nuri bey, göz kırptı. Ve bu 
hareketini ört bas etmek için karsısın-

, -
daki kalabalığa lüzumundan fazla yük-
sek bir sesle; ve kelimeleri birbiri ar
dınca yuvarlıyarak: 

-- Telaşınız b ..... ,,;ına, diye izahat 
verdi, dedim ya, kimsenin hakkını ye -
mek istemeyiz.. derhal emir verece -
ğim.. yevmiye defterleri tetkik edile
cek .. akşama paralarınızı alırsınız .. de
ğil mi Seyfi bey?. Akşama pnalarınızı 
alırsınız .. ikramiyeyi de düşüneceğiz .. . 
Değil mi Seyfi bey?. 

Bütün bu gürültüler arasında Önıe
rin gözüne yazı masasının yanındakı 

rafta duran bir kutu ilişmişti. Raf al • 
çaktı. Kutunun kapağı açıktı. Ve Ö • 
mer kutuda şeker olduğunu görmüştü 
Yavaş yavaş ilerlemiş, şeker kutusunu 
raftan alayım derken, onu yere dü~ür
müştü. Şekerler yazı masasının ahına 
dağılmış.lardı. İşte bundan dolayi Nurı 
usta ve arkadaşları aldıkları teminat 
üzerine odadan çıktıkları vakit Öme -
rin, masanın altında şeker yemekle 
meşgul olduğunu farkedemediler. Ö
mer de şekerlere karşı öyle bir zaaf 
duymuştu ki; odada patronlardan baş
ka kimsenin kalmadığını farketmemiş
ti. Patronlar da masanın altım göremi
yec_e~ kadar telaşlıydılar. 

Acenteleıi: Karaköy Köprüba,a 
Tel. 42352 • Sirkeci Mübürdarzade 

Han Tel. 227 40 

~---·· Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, Per
ıembe 15 de 

izmlr sür'at postası 
Cumartesi 15 de 

f'-'ersln postaları 
Sah, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

lzmit 

- Cumartesi', çar • 
ıamba 18 de 

- Pazar, salı, per-
ıembe, cuma 
9,30 da 

Mudanya - Cumartesi 14 de 

Bandırma 

diğer 

8,30 da. 
günler 

...... Pazartesi, salı, 

çarıamba, per
fembe, ctımar

tesi 20 de 
Karabiga - Salı, cuma 19 da 
lmroz - Pazar 16 de 
Ayvabk - Salı 19 da, cuma 

17 de 
Tral.zon ve Menin postaları.• 
na kal.kıt günleri yük ahnma:z. 

(4359) 

\(Arkası nr) _ ~----------~ 

Betonarme Köprü 
Eksiltme İlanı İnşaatı 

Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden: 
Urfa Vilayetinde Urfa .. Diyanbekir yolu üzerinde 38,000 lira 

keşif bedelli Hacıkamil Betonarme köprüsü inşaabnın kapalı zarf usulile 
eksiltmesi 17/8/1936 pazartesi günü saat ( lS) de Nafia VekAleti 
Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme Komisyonu odasında yapılacakbr. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (190) kuruş 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isteyen
ler bu şartnameleri Urfa Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek 
görebilirler. 

Muvakkat teminat (2850) liradır. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nushasmda çıkan talimatnameye tevfikan 
müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

1 

Müteahhit bizzat Mühendis olmadığı veya bir mühendisle bera• 
her bu işe girmediği takdirde asgari on metre açıklığında betonarme 
bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplannm 17/8/1936 pazartesi günü saat ( 14 ) de 
kadar Ankarada Şose ve Köpriller Reisliğine verilmesi lizımdu. (72) 

İstanbul Telefon 
Direktörlüğünden: 

Hususi telefonunu para mukabili halkın konuşmasına açık bu· 
lundurmak suretile telefonu bir kar vasıtası olarak kullanan dükkan, 
yazıhane, otel ev ne olursa olsun bu kabil yerlerden yapbnlacak 
beher konuşma umumi merkezlerde olduğu gibi 7 .5 kuruştur. 

Hilafında hareket ederek halktan fazla para aldığı sabit olan 
bu telefon sahipleri umumi merkezler hakkında tatbik olunan takibata 
maruz kalacaklardır. "4358,, 

Kapalı Eksiltme ilanı. 
lstanbul Vilayeti Nafia Miidürlüğünden: 

20/8/936 tarih perşembe günü 15 saatta İstanbulda Nafia 
Müdürlüğü binasında 10058,03 lira keşif bedelli Gümrük Muhafaza 
örgüdü için Hasköyde yaptınlacak anbar ve bliro kısmı inşaab kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Nafia işleri umumi, hususi ve fenni prbıa
meleri proje keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak labmbul 
Nafia Müdürlüğünden SO kurllf mukabilinde verilecektir. 

Muvakkat teminat "755 liradır,,. 
İsteklilerin teklif mektublannı ve en az 5000 liralık bu İşt 

benzer iş yapbğına dair Nafia Müdürlüğünden almış olduğu m&t.eah 
bitlik ve Ticaret Odası vesikalarım havi teklif mektublanm 20/8193b 
perşembe günü saat "14,, de kadar İstanbul Nafia Müdürlüğiine Yer-

• meleri lazımdır. "90,, ------
Betonarme Köprü 

İnşaab Eksiltme İlanı. 
Nafıa Vekaleti ve Köprüler Reisliğinden : 
Balıkesir Vilayetinde Ayvalık - İzmir yolu üzerinde " 25,500 " lira 

keşif bedelli Altınova Betonarme köprüsü inşaatının kapalı zarf usulile 
eksiltmesi 17 /8/936 Pazartesi günü saat l 6 da Nafıa V ekaleü Şoae ve 
Köprüler Reişliği Eksiltme Komisyonu pdasında yapılacaktır. Eksiltmt 
şartnamesi ve buna muteferri evrak "127,5,, kuruş mukabilinde Şose 
ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isteyenler bu şartnameleri 
Balıkesir Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek görebilirler. Muvakakt 
teminat "1912,, lira "50,, kuruştur. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan 
müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

Müteahhit bizzat Mühendis olmadığı veya bir mühendisle beraber 
bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında Betonarme bir 
köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 17/8/936 Pazartesi günü saat 15 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

şe kadaı 
"71 

" 

Nafıa Vekaletinden: 
4 Eylul 936 Cuma günü saat 15,45 de Ankarada Nafia Vekaleti 

Malzeme eksiltme komisyonu odasında 4000 lira muhammen bedelli 
ıartnamede yazılı miktarda font boru, vana vantuz ve krepin kapalı 
zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnameıi Ye teferrüa tı bedelsiz olarak Ankarada Bakan
lık Malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 300 lindır. İsteklilerin teklif mektuplarını 4 

Eylul 936 Cuma günü saat 14,45 e kadar Ankarada Vekalet Malzeme 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. «1765» «4086» 

Şirketi H~yriye 
idaresinden 

Şirketçe Ağustosun dördüncü günü akşamı için tertip ve ilan 
edilen mehtap alemine şirketten aynca vapur isticarı suretile iştirak 
arzusunda bulunan muhterem tetekkül ve zevatın bir an evvel idare3e 
müracaatları rica olunur. 
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Kehramanhk, aşk, heyecan ve macera 

ORSANIN KIZI 
Son Posta'nın tarihi tt1/rllcası 

Yazan : Kadlrcan Kath 

Namara ı 33 
Sultan bu hali gördüğü için sözünü ~~l tarafıydı. Burada kapı yolc.tu. Çün- Mansur onun .şimdi kendi göğsüne i~ 

kesmişti. Sordu: ku kale duvarları kayaların jistüne ku- neceğini anlamıstı 
- Onu tanıdın mı, Mansur}. .. rulmuftu ve bu kayala nn ~arkası dik Yana fırladı. ' • 

- Evet... Cezayir ve T elemsan ·da bir yama?. tan .. ibar~.tti. Yamacın apğı'· Çadırın kapısıni açınca içerjye cılız 
bir kaç defa görmüştüm. sında ve uç dort yuz adım ileride arap bir yıldız aydınlığı girdi ve bu kadar· 

- Bundan ~onra her zaman bera· a.tlılarınd~.n ve fspanyol zırhlı askerle- cık aydınlıkta eli hançerli adamın Ab
bersiniz, çünkü onu seniny~nıııa veri- rınden murekkcp karakoJlaı dola~ıyor- i:lullah olduğunu anlıyabildi. 
Yorum. ~ !ardı. Fakat bunlar hem seyrekti, hem Şimdi bütün kin ve kızgınlıjiyle bir 

Mansur baş eğdi. de geceleyin kaleye müvazi olarak bu kaplan kesilmişti: 
Sultan: k ) 

aya arın dibine sokulmak, sonra maz- - Sen ha .. , Alçak .. . Nankör ••• 
- Artık gidebilirsiniz!' gallara ip atarak yukarıya haber ver • Diye homurdandı. 
Dedi. k 

me kabildi. Hançerini çekti. 
Mansur kapıdan çıkarken Abdullahı 

da önüne katmıştı. Sonra yanyana gel- Mansur sağlam ve uzun bir ip hazır- - Ben mi alçak ... Nankör ben ha ..• 
rnişlerdi. 1adı. Ucunu bir kement gibi yaptı. Son- Sen öyle sanırsın. 

İkisi de birbirlerinden çekiniyorlar- ra bir kağıda şu .satırları yazdı: Tuhaf ~ey ..• 
J «Sizi kurtarmak isteyen bir yoldattı- B 1 'k · · d b' b' 1 <ca]ç..,.k ııı. T un arın ı ısı e ır ır erine _ .. 

ikisi de hiç bir şey konuşmuyorlar· nız yukarı çıkmak istiyor.Bu ipin u • ve nankörn diyorlardı. 
_ı cundan tutup çekiniz!» M 
JJ. an ur bu sözleri belki Abdullaha 
Yalnız ara sıra yan gözle bakarak Abdullah göz hapsine alın<lığını an- söylemekte haklıydı. F cıkat Abdullah 

birbırlerini baştan ayağa kadar süzü • lamıştı. Şimdilik sesini çıkarmıyordu. niçin ona böyle söylüyordu~ 
"orlardı. · Fakat buna ragwmen o da çadırın önu .. n- ı ~k· d'' ·· I k 
6 ı..cı. ın uşuni.i ece ve duracak za-

Mansurun eli, rastgele, hançerinin de her taraf1 gözden geçirİ) or, gelene rnan değildi. 
Bapına gitti. geçene dikkatle bakıyor, kacmak için Hançeri havaya kaldırdı ve ayni za-
Abdullah ta rastgele imiş gibi hançeri- yol aradığını biraz dikkatli bakanlara manda Abdullahın karnına doğru bir 

ilin sapını tuttu. derhal belli ediyordu. tekme atarak yeniden homurdandı: 
Mansur onun kendisinden çekindi- Bu hal Mansurun da gözüne çarp • _ Senin canını kurtaranlan, sana 

ğini hemen anlamıştı. Fakat niçin çe- mı~. fakat mana verememişti. Çünkü bu kadar iyilik edenleri satarsın, değil 
kiniyordu} Mansurun iç yüziinü bil • onun burada başına bir devlet~ kusu mi? 

trıeyenlere göre ikisi de Türklerin ya- konmak üzereydi. Oruç Reisle yold~ş-
Abdullah doğrulmağa çalışırken: llından kaçarak şimdi onların fenalık- ları o daracık vadide ve dört taraftan 

la 'e diyorsun, Mansur? ... Bunu rına çalışan insanlardı. yapılacak hücum sonunda ya esir ola-
yapan sen değil misin? 

Mansur hançerin sapından elini çek· caklar, yahut büsbütün mahvolacak • 
ti • l d S 1 fb H k d h Diye merakla sordu. ar ı. u tan ni amun en i üku -

, 
Sayfa 13 

[ Hikige [ Kanlı araba.. J 
(Blasco • lbanez) den 

Fırının ağzından çıkan sıcaklık ve alev, 
Valance'ın ağustos ayı içinde tutuşan hali
ni andırıyordu. Bu sıcaklık kar,ısmda ek
mek işçileri boğulacak hale geliyorlardı. 

Çıplak vücutlarını örten bir tek önlük için· 
de. pencerelerin yanında çalı11yo1lar. De· 
rileri eriyormu1 cı'hi mütemadiyen t.aliyor• 
lar ve akan teri• yuiurduklan hamurlara 
karışıyordu. Fırırun aizındaki demir kapak 
her açıldıkça. çıkan .alevler duvarları kı • 
zıllaştırıyor ve oradan akseden k.ırmw ışık
lar, işçilerin iri yarı ve tunçlaımıı vücut • 
larını korlaıtırıyordu. 

}çeriye sokulan tahta kürelder, kızgın 
döşeme üzerine hamur parçalarını bırakıyor 
ve çıkarken de hayat kokusu saçan nar gi
bi kızarmış ekmekleri getiriyordu. 

Faik Bercmen 

ve müstehzi bakışlarile kar§ılaşıyordu. 
Yapılan tecavüz yalnız kendisine olsa 

neyse.. o alışmı~tı buna.. fakat ni nnlısına 
dil uzatılmasına tahammül edemezdi .. 

O gece, iş ya va~ lavaş ve yorucu gidi· 
yordu .• eaatler geçiyor. elindeki if bir tür• 
Jü üremiyor .• hamur. 5anki ibir baynım gÜ• 

nünde yorulmuş ve bitap kalmış kollarına 
karşı, adeta mükavemet ediyor eibiydi. Sı· 
caklık gitgide çoialmakta ve işçiler • sabi• 
leşmekte idi. 

İçlerinde en fazla kızan T ono idi. Söz.• 
de kendisini teskin etmek için, etrafıakile· 
re boyuna küfür yağdırıyordu. Bu gecenin 
bütün ekmeği adeta zehirlenmi~ti .. ertesi 
gi.in bu ekmeğin bir parçasını yiyebilmek i· 
çin, herkesin uyuduğu bu saatte, kudu•muı 
sokak köpekleri gibi uğraşıp didiniyor! rdı.~ 

{Jte bu san' at böyle yorucu idi ..• 
.ı\Ienut' ın, ba§lnı kaldırmadan mütema .. 

diyen çalışmasına kızan T ono tekrar mev .. 
zua girerek nişanlıdan ve onun cazibesin " 
den bahsetmeğe başladı: 

- cıMenut çabuk evlenmekle iyi ede " 
cek .. dostları sevinecektir. Menut' nun .... J> 

Uzun masanın üıtüne eğilmit bulunan 
b~ amele uılak bir çamaşır yığını gibi el
lerindeki hamuru yucuruyor ve ba,larını 

kaldırmadan yuğrulan hamurları küçük 
parçalara ayırıyorlardı. Bir taraftan da yor
gunluk ve sıcaktan yarı boğuk ve yavaş bir 
sesle konuşmakta; ve bazen yarıda kalım 
hnfif şarkılar mmldanmaktadırlar. Uzak
tan akseden kilisenin çalar saati bu yaz ge
cesinin sükunetini, gece bekçilerinin düdük 
seslerine karışarak bozuyordu. Geç vakte 
kadar kalwt'de ve tiyatroda buluno.nlnr 
fİmdi Cırının önünde .duruyor, ve alev sa· 
çan bu tezgahın karşısında günah çıkuıır 
gibi mağaralarında çalışan amcleri seyredi
yorlardı. Fakat sıcaklık, ve ekmeklerin ko· 
kusu bütün orada duranları çabuk püskür
tüyordu. 

Cümleyi yarıda bıraktı. Şa6ı gözlerini 
kırparak arkadaşlarının kaba kahkahala • 
nna baktı. Fakat bu umumi giilü~ az sür• 
dü. Ortaya pis bir kelime fırlatan Tono· • 
nun üstüne ani bir surette ıslık çalarnk ge• 
len kocaman bir hamur parçnsı bütün ba .. 
şını kapladı .. T ono ne olduğunu bilemiye• 
rek şaı:ırdı, sendeledi ve zemine diz üstü 
kapaklandı. 

Sinirlenen ve sık sık nefes alan Menut 
asabi bir hamle neticesinde bu hamur por .. 
çasını onun kafasına geçirmişti. 

Abdullah da öyle yaptı. met merkezini bir an önce kurtaran bu Arkndaşının sözleri onun da tuhafı-

Bu beş ekmekçi amelesi arasında en 
fazla yüksekten atan ve herkese kafn tutan 
Şaşı T onoydu. Ona hu lakap, kötü bir ka
raktere ve vah~i bir sululuğa malik bulun· 
duğu için verilmişti. Sarsılmaksızın bir hay
li mikdarda içki İçer. Şarap ona insanları, 

Kuduran T ono, hu darbeden sersemliyc .. 
rek, her tarafına yapışan bu hamurlu mas• 
keden nasıl kurtulacağını bilemiyordu. 

Arkadaşları yardıma koştular. Sademe• 
den burnu zedelenmişti .. beyaz hamurların 
üstünden kırmızı bir iplik gibi kan sızıyor· 
du. T ono yarasına aldırmıyarak arkndaıılan 
nın kolları arasında bir deli gibi çnpırı. rnli 
bağırıyordu: 

Mansur çadıra girince Abdullah dı- adamdan hiç bir şey esirgemezdi. 

farıda kalacak oldu. Fakat o: Mansur bu nokta üzerinde çok dur-

- içeri gel! ı madı. Zaten heyecanlıydı. Gece yarı-
Deyince girdi. A sından önce Oruç Reisle karşılaşması, 
Abdullahın vüzü tunç gibiydi. hiç olmazsa ;haberleşme.si her halde la-

Mansur soriu : zımdı. Fakat ayni zamanda Abdullah 

~ - Oruç Reis kaleden ne zaman çi - da ölmeliydi. Yaptığı alçaklığın cezası-
acak) d M·· 'b' h • h ·· 

- Ce<;e yarısından sonra . .• 
1 nı o a unzer gı ı, atta emen &or-

- Bugün mü? 
1 meliyd i. 

- E~et ... 
' Ak~ oldu., 

Karanlık basti.,.. 
Cece yarısından önce bunu Oruç Re

ise haber vermek gerekti. Mansur her 

lleye mal olursa olsun, bu işi yapmağa 
karar vermişti. Bunun için artık sul • 

tanın yanından gitmek icabediyordu. 
F' akat gitmeden önce yapılacak bir işi 
daha vardı. O da alçak Abdullahı Mün

~rin yanına yollamaktı. Münzer gibi 

Öldürtmek için elde fırsat yoktu. He • 

men o gün ve bir kaç saat içinde böy
~ bir fırsatın çıkmaı;ı da beklenmezdi. 

~Unun için bu işte doğrudan doğruya 
endi hançerini kullanmak lazım 2eli-

}'ordu. 

Mansur çadırdan çıktı • 

- Abbas ... 

Ordugahın bu taraflarındaki eski ka
labalık yoktu. 

Hele kalenin arka tarafındaki kara
kollarla askerlerin büsbütün azalmıs ol-
duğuna emindi. ' 

Gece yarısına ik i !!aat kadar vardı ve 
yatsı namazı kılındığı için her tarafta 
derin bir sessizlik hüküm si.iri.iyordu. 

- Şimdi yerimden kalkmalıyım. 
Dedi. 

Doğruldu • 

Abdullahın çadırına bir kedi sessiz -

liğile girecek, sapını tuttuğu hançeri 
bir şimşek hızile sıyırarak dosdoğru o

nun kalbine saplarken bağırmaması i
~İn de ağzını ve burnunu sım&ıkı hı -Diye seslendi. 

Üşak hemen geldi. 

"

. Mansur ona çadırın yanini göster • 
ı: 

; payacaktı . Eğer bulabilirse yi.:züne bir 

yastık atarak üstüne oturmak.. v.eYa a
banmak daha iyi olurdu. 

- Şuraya hemen bir çadır daha ku
l'ı.ılsun ... 
Abdu1lahı işaret ederek sözüne de

~l\tn etti: 

- Sultanımızın ve 
ltıi~dir. Hoş tutasın ! 

Abdullaha döndü: 

benim misafiri-

- Simdilik benim cadmmda dinle-lli . . ~ 

nı~. Her halde ÇQk yor2t1n olınalısı
ll~~ ! 

Dedi. 

Ve yürüdü. 

.c\bdullah çadıra girdi. 

ba Mansur şimdi muhafız askerlerin 
. ~lıcalarından bir kaçına ı:ıu emri ve-
~ . 

Yordu: 

f'- Telemsan·dan kaçan bu herif hiç 
~~den kaçırılmıyacak. Sultanımız 

Yle istedi. 

h1ansur oradan uzaklaştı. 

- Acaba uyudu mu? 

Buna cevap veremiyordu 

Onun çadırının bulunduğu 
kulağını uzatarak dinledi. 

- Artık uyumuştur. 

Dedi. 

tarafa 

Elini hançerine attı ve sapını simsıkı 
tuttu. Sonra doğruldu. Kapıya doğru 

bir adım atacak oldu . 

Lakin birdenbire duraklad!. 

Çünkü çadırın kenarından ynden 

fışkırır gibi belli belirsiz bir karnltt çık
mış, onun üstüne doğru geliyordu. Ha

vada yalın bir hançer, fosfor gibi par
lıyordu. 

Mansurun gözleri fal ta~ı gibi açı ldı 
ve bütün vücudu titredi. 

Bu kim olabilirdi? . 

Yalın hançer havada biraz daha kalk-
tı. 

~ -..._ _._. .. . ----·-----

na gitmiş ve anlamak istemişti. Hatta yuğurduğu hamurlar gibi sıkmak ve döv • 
arada bir anlaşmamazılık, bir yanlışlık mek için taze bir arzu ve kuvvet verirdi. 
olduğunu bile hemen hemen sezmşi - Yakınlarındaki sakin ve halim kunı§Ular. 
t:. onun bir siirii arkadaşla beraber geldiğini 

Mansur hançerini kaldırdı: görünce, bir yıldırım dlişecekmiş gibi kor-

- Kımıldama!.. . Şimdı seni öldü- kudan titrerlerdi. - Beni bırakın!. Bırakın diyorum .. 

receğim ve kaleye giderek onlara yap- O tam bir er -
malt ~tediğin fenahğa engel olacağım. kekti hani. Her ak- 1-----------------------------~ 

Fakat onlar bila .. 

D , ,. B 1 • §anı karısını bir gu-- uf... v·urma !. . . en on ara ı· Yarrnki nüshamızda 
kis onu bırakmıyor 
daha sıkı tutuyor • 
Jardı. Ellerinden 
kurtulsa Menut'nun 
üzerine saldıraceğ1 

yerde, gidip cekc " 
tindeki meşhur us-. 

zel ıslatır. cebin -yilik yapıyorum. Fenalık yapmıyorum. 
den bütün haf- Sefalet delisi Ben de senin gibi.·· talığını eksik et • 

- Benim gibi mi~ ... Ben mahsus tııezdi. 
burada bulunuyorum. 

- Ben de ... Yavaş konuş ... 
(Arkası var) 
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Serseri ve aç ço- Yazan : Faik Bercmen 
cuklar, onun bir 

sepet içinde fırına beraberinde getirdiği ye
meklerden artanları toplar yerlerdi. Maa· 
mafıh iyi kalpliydi. Arkada~larını kaba 
nüktelerile sarhoş etmek için cebinde ne 
kndar parası vartıa harcamağa hazır bu • 
lunurdu. 

Patron ona karşı daima mültefitti ... Ta
bii korkudan l .. l 1epsi de evli ve çoluk ço • 
cuk sahıbi olan arkadaşları da, onun bü -
tün tecavüzlerıni, deliliklerini Clostane bir 
gülfü;)e kar ılar \"e ondan bıktıklarını belli 
etmekten çekinirlerdi. 

Fınn atelyesinde Tono·nun her zaman 
ez.iyet ttttiği ve ataşhğı ~1enut adında biri 
vardı. 7..avallı çocuk .. müfrit bir şekilde ça· 
lı:ı , miyetli bir ameledir .. Onun bu çok 
çalışmasından dolayi ark.ad, .:ları aLarlar • 
lar ve itıdal ta\"sİye ederlerdi. Fakat o, ev
lenebilmek için lazımgelen parayı bir an 
evvel tedarık etmek maksadile kendini bu 
kadar yoruyordu. 

Tono· nun ona yaptığı fena ve ağır şa· 
kalar knrşısında diğerleri - korknklnrın İn· 

siyakından gelen alçakça bir müdahene ne· 
ticesinde - kahkahalarla gülerlerdi. 

talısını alacağını bili 

yorlrdı. OcakÇl bile fırındaki bir parti ek• 
meğin yanmasına ehemmiyet vermiycrcli 
arkıı.daşlarına yardıma koşmuıtu. 

Fırının sahibi de ortaya çıkıv<'rmiı;ıi. 

Patronun gelmekte olduğu işitilince bir 
§ey olmamış gibi herkes işine koyuldu. To· 
no şimdi, kendine sakin ve iyi 
bir adam süsü veriyordu. Hcı .. 
kestt'n önce ı~ını bitirip gıyın • 
di. Kapıya kadar ona patron rdaht C,• 

derek bir takım nasihatlerde bulundu; v~ 
öfkesini yatıştırmağa uğraştı. 

Yarım saat sonra giden Menut'yu arka· 
daşları yalnız bırakmadı1ar .. barışmak telic 
lifinde bulundular. Neticede fena bir sür4 
prize maru:ı: kalmamak üzere bütün gün eve 
de oturmasına karar verildi. 

Şehir uyanıyordu. Sokaklarda o 11 

muzlarında 'epetler. erkenden pazara ci • 
den köylülerden başka kimseler yok ••• 

Arkadasları, Menut'yu evinin knpısı ac 
nünde bıraktılar. 

O da kapıyı açacdğı zaman birden 
bir ses çağırdı: 

- Menutl Menut !.. 

onu 

Mımut, bazan, ~ş bitince elbiselerini gi- Bu Tanoydu. Köşeden çıkıyordu. Omı 
yerken c,epleril)c P.İslik konmuş bulundu - bekledi. Vücudunda hissettiği titrcmeğc 
ğunu görürdü; Tono ayrİca onun suratına 
çam11r parçaları fırlatırdı. Çok kere de ar
kaııma, ağır bir din, çullandığını hisseder
di. O vakit bir ya sabur çeker ve sesini çı· 
karma:idı. 

Bu izhandudıın yanında fare gibi kalı • 
yordu. 

Bir pazar akşamı .. Tono plajdan dön -
müştii. Gözleri kan çanağını andırmakta 
idi. Ve etrafa bol bol alkol kokusu saçıyor
du. 

rnğmcn yeni bır hadiseye razı görünüyor
du. 

Tononun mütecaviz tavrı karşısında kcn• 
dinı bir horoz gibi müdafaaya haz.ır oldu • 
ğunu gösıermek istiyordu. Sokaktan geçen 
bir kaç yapıcının göı.leri Üzerlerine dikil • 
mİ!)ti. Bunu farkettikleri için her iki"i du • 
raklamak mecburiyetinde kaldılar. 

iki dost gibi yavaş ve sakin konuşuyor• 
lardı. 

Nihayt hakikati saklamağa lüzum sür· 
ıniyerek Tono sordu: 

- Bıçağın yanında mı? 
d· Abdullah nasıl olsa elinin altınday

ı. Artık kurtulamazdı. 
lb ~iındi lspanyol kumandanı ile sultan 
~ nı Hamun'un pusu için yaptıkları ha-
ıtlık1 d } . . .. d . . k le . arı a 1a ıyı goz en geçırıyor, a-

Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünden: 

lımirin Seydiköy nahiyesi hududu içindeki Avunduk zadelere 
aid olup Ziraat Bankuına ipotek bulunan Bulgurca Çiltliğiuin kadas
trosu yapılacağından keyfiyet 2613 saydı kanunun 8 inci maddesine 

Biiyük bir haberi vardı: Menut'yu bir 
!cır lokantasında görmüş. . yanında, nişan
lısı otum1uştu .. gÜzel bir kız .. ah, veremli 
solucan .. ne de ~e~miş onu!. 

O akşam çalışırlarken, Tono, arkada !a
rın kaba ve gevrek kahkahaları arasınd.ı 

·:ravallı kı zın portresini çirkin bir l}ckilde 
çizmeğe baıladı. Mcnut i':!İne dalmış başını 

h iç kaldırmıyordu . Fakat için için kızmak

ta ve sapsarı kesilmekte idi. Onun da <tğ.ı:ı 

ıarap kokuyordu. A ra 11ra, yuğurduğu ha· 
aıuıdan aynlan c~zlcri. DlÜtecavizin ıaşı 

Bıçak mı?.. Menut bıçağını her :ı.anı&n 

yanında taşıyan o kahramanlardan değil • 
di. Hemen onu alma~a gitti. Bir da'kika 
sonra Tononun karşısındaydı. Yüzü ! ••P • 

sarıydı. 

l\}'~ en İyi gören yerlere çıkarak Oruç 

,.~ıce. haber vermek için o gece nt9rt;den 
1 ebıleceğini tayine çalışıyordu. 
a\Jnun için e n uy eun yer k a lenin ~- göre alakalduca biliıuaek üaere ilin olunur. "~,, ._ 

Menut cesareıinin yu•aş yavaş azaldı .. 
ğını farkediyordu. Tarziye vermek üzere 
kek lem eğe baıılayınca T ono birdc:n onu 
suıotıırdu ve: 

(Lütfen sayfayı çevirinis) 



"'14 - Sayfa _.,, SON POSTA Ağustos \ 

İttihatçılar Devrinde Gavur 
Mshmedin 
Y•nl 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI -iMUHALEFET t)r 
~ ~ . 

Son Posta'mn zabıta romanı: 29 Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, N sıl öldü'l 
Son Po!lta'nın aiya!li tefrikası : -15 - Yazan: Ziya Şakir Onu, boş masalardan birinin önüne 

oturttu. Ellerini masaya dayıyarak sor
du : 

Kulaksız F otinin meyhanesine ·kadar 
takip eylemişti. 

* - Anlat bakalım.. ne içeceksin?.. Şimdi meyhanede; garson tezgaha 
Duziko.. mastika .. reçina.. vıno.. kon- doğru giderken etrafına göz gezdiren 

Ali Kemal, rütbeler, nişanlar gibi göze batan mükafatlara rağbet 
. yalnız verilen ihsanları kabul etmekle iktifa etmişti. 

etmemiş; 

yak .. men ta.... Gavur Mehmet, içinden şöylece söy- Talebe arasında vuku bulan istiknah 
- Duziko.. duziko... lenmişti: ve istifsarlardan müsteban olduğuna 
- Hay, köpoğlu 1.. Duzikonun lez- . - Ala .. her şey, yolunda ..• Bizim nazaran sabık T eayün cemiyetinin 

zetini sen de öğrendin, ha... Ulan lbo efendi, meydanda yok. Halbuki müessisi ve reisi olan ve zati akdesi 
memleketinizde su yerine bile kokoroz şu kapıdan içeri girdiğini, gözlerimle hazreti padişahiye karşı da metin bir 
şarabı içersiniz .Buraya gelir gelmez, gördüm ... Sakızlı Pandelinin zama • hissi ubudiyet v~ sadakatle mütehalli 
kibar oluyorsunuz. Ananızın memesi nında, bu meyhane böyle değildi. Şim- bulunan Ali Kemal; yalnız Paris'te de
gibi, duziko kadehine sarılıyorsunuz. di, bir çok değişiklikler yapılmış .. mey- ğil; Jenev ve saire gibi mahallerde tah-

• Garson, böylece söylenerek tezgaha hane büsbütün başka bir hal almış. Bi- silde bulunan umum talebeyi Osmani. 
doğru ilerlemişti. O zaman o Hırvat ta zim Aliş efendinin içeri girip te orta • ye üzerinde nüfuzu kamileye malik • 
derhal etrafına sür'atle bir göz gezdir· dan kaybolmasına nazaran, belki de tir. Mumaileyha kulları, suvcri mü -
miş, ve hafifce gülümsemişti. Bu ya - arka tarafa odalar yapılmış ... Anlnşı • nasebe ile taltif ve hoşnud edildiği tak-
ralı Hırvat, (Gavur Mehmet) ti. lan; biz buraya, postu sereceğiz. dirde, kendisinden rizayi aliye muva-

Gavur Md,met; - kendisini (Aliş) Garson, bir karafa rakı ile bir çok ta fık bir çok hıdamatı hasene beklenile-
aClile tanıtan - !hodan ayrıldıktan son- yiyecek getirmişti. Ve sonra parmağı- bilir. Binaenaleyh .... ilah ... ıı 
ra, onu terk etmemişti. .. Evvela, ora- nın ucu ile duvardaki saati göstererek, Said bey, Ali Kemal beyin bizzat 
'da karanlık bir köşeye çekilerek, kol- yarı sözle ve yarı işaretle: yazdığı bu müsveddeleri alıp cebine 
tuğun un altındaki Hırvat elbiselerini - Sen; ye.. iç... Daha vakit er - koyduktan sonra: 
giydikten sonra, sıkı bir takibe giriş • ken ... Ben, biraz daha yatayım. - Teşekkür ederim... Bendeniz 
mişti. Demişti. bunları güzelce beyaza çekeyim. Be -

Bu takip; İbonun Ayvansaray kapı- Bu teklif, Gavur Mehınedin canına raberce lstanbula gönderelim. 
ıindaki kahveye gelip oturduğu daki· minnetti ... Sanki, yaralarının ıztm:.ıbı- Demişti ... Fakat, böyle bir •.!ntrika
kaya kadar devam etmişti. na dayanamıyormuş gibi, y,üzünü ek - ya alet olacak derecede düşkün olmı -

Gavur Mehmet, İbonun kale kap! - şiterek : :i.)_.r. yan bu zat; bir daha Kemal beyin sem-

Telaş ve heyecan, Ali Kemal beyin yunları ele aldılar. Şiddetle icrayi Jı' 
muhakeme kuvvetine sarsıntı vermiş- küm eyilyorlar. Avrupada, bu gazet 
ti. O; Abdülhamidi, alışkın olduğu bir leri mutalaa edenler; memaliki saha 
tarzda avlamak istemişti. Onun için nelerinde kan gövdeyi götiirüy~r, s 
lstanbula ayak basar basmaz; ayağınıl6- nıyorlar. Eracif, 0 derece hadd 
tozile şu arizeyi yazmşı; Abdülhamide 

1 

efzundur. 
göndermişti. A • 

Sayeı şevketvayei hümayunlarınd 
_ Arize Sureti _ , vaktile Murat bey kullarının Dersaıı 

dete avdeti esnasında ittihaz edilen 1 

Atebei felek mertebei hazreti 
zıllullahiye 

[Şerefsudur eden fermanı nümayu
na İm ti, ıl : n bugün Dersaadete gel -
dim ... Zati melaik sematı cilıanbani -
!erinin, ve saltanatı seniyclerinin, en 
sadık bir hadimi hakiciyim. 

On beş senedir, A vrupacla, hu mes
leki sıdkı ubudiyete vakfi amal evle -
dim ... Vaktile; Murat ~ey kull~rını, 
bedhahani ecanibe karşı o mesleki 
medhulü bırakarak, dairei itaate sok
maya çalışan, bu ahdi ahkarlan idi. 
Bilahara o amiri aliyeye imlisalen ge -

dabire yeniden iktıfa olunursa; bütii 
bu uygunsuzlukların önünü almak, b 
gün gayet kolay olacaktır. 

İşlerin, böyle yüz üstü terk edillll 
sinden cesaret alarak gerek Hidiv Ab 
bas paşa ve gerek Muhtar paşa ve S 
rek sairleri, a 'dayı hümayuna muavı: 
nette;ı geri kalmıyorlar. Ferman.] ,. 

Kulları 
Ali Kemal 

sindan gireceğini anlamı!ltı. Orada, sa- - Da .. da .. da... tı'ne v ki d · · 
T , ugramayı a ın an gecırmemış · 

hilde bulunan Kalafat tezgahlarından Diye cevap vermişti. . .. . . : · rek Paris'te ve gerek Mısır'da, hır çok 

b. . . l İb d G 'd - Bır gun gelır; belkı lazım olur. f d t .. .. .. l ff k l 

Bu arıza veyahut jürnalin; Abdiil 
hamit üzer.inde ne tesir husule getirdi~ 
ni bilmiyoruz. Ancak bu arizc vevah 
jürnale Abdülhamidin hiç bir ~e\' 
vermemesine bakarak; ya, - bu, ot 

dört senelik - mutlakiyet hükümdtl 
rının bir anda meşrutiyetperver kesi 
verdiğine.. veyahut meşrutiyetin aJl 

sır ve şeraiti karşısında içine bir ürkiİı: 
tü geldiğine hükmetmek mecburiyetif. 
kabul ediyoruz. 

ırının a tına uzanmış; oyu ora an arson, gı ip yatmıştı. Gavur Meh- 0 . l . e sa a ın onunu a maya muva a o -
d b ı ıye, on arı muhafaza etmekle ık- ı • F k ı d A 

tarassu a aş amıştı. met te, yiyip içmeye başlamıştı. Ara • 'f 1 . . dum. a at şu son zaman ar a, vru-
0 k h · "' 'l kl'f · · b d k k tı a ey emıstı. d · 1 h d .. ·· ·· b nun; a vecı çıragı ı e te ı sızce dan, eş on a i a, böylece sükunetle · pa a ıs er er ne ense yuz ustu ıra -

konuşmasını görür görmez: geçmşiti. Bu müddet zarfında, Gavur Said beyin bu işten istinkafı, Ali kıldığı. için, gerek zati velinimeti aza· 
- Ala!.. Demek ki; bizim AJiş e- Mehmet her tarafı gözden geç!rmi:;;ti. K~m.al beyin programını tebdi; etme- mileri, ve gerek saltanatı sen iyeleri a

f endi, buralarca tanınmış; marUf bir Gözleri, bilhassa tezgahın arkasındaki ~ıştı. ye Al'. Kemal bey, bu İşe daha leyhinde her tarafa mühlek fesadlnr 
zlt. Şu halde; ipin bir ucu, buraya bağ- küçük kapı üzerinde temerküz etmis- lıya.katıle ~h~ı erbap a.~amlar bulmakta çevrilmekte olduğunu, kemali hayretle 
lı demektir ... Yalnız, bir mesele var. ti. Hafif hafif başını sallıyarak: ' gecıkmemıştı ... Ve boylece şuna buna gördüm. Gördüklerimi de, gerek baş
ihtimal ki, ben bu adamla daha yakın- - Ne varsa, işte bu kapının arka- y~zdırıp gönderdiği mektuplarla da kitabeti celile ve gerek vesaiti saire ile, 
dan temas etmeye mecbur kalacağım. sında. nıhayet sarayın nazarı dikkatini celp atebei zillullahilerine arzeyledim. 

Ali Kemal beye gelince; o, Abdıl' 
hamidin bu sükfıtunun sebebini artır 
tırmaya lüzum görmemişti. Ve bel 
de bunu, yeni meşrutiyet hükümdtl 
nın bu esnadaki fazla meşguliyetİJl' K d d h b k l D eylemişti. Artık ondan sonra da, sa -en ime a a iyi ir şe i vermeliyim. emişti. 

Diye mırıldanmıştı. Gavur Mehmet, derhal kararını ver- rayla doğrudan doğruya muhaberata 

G l b. d b d k k girişmişti. öz eri ır en ire, ora a i ayık - mişti. Gidip usullacık kapıyı açacak; 
hanenin yanındaki küçük bir kümese bu dört tahtanın sakladığı esrarın ne Abdülhamidin en büyük zeka eser· 
ilişmişti. Sürüne sürüne oraya ileıle - o!duğunu anlıyacaktı ... Şayet ya, gar- lerinden biri de; herkesin nabzına gö
rnişti. Kümes, eski püskü tahtalardan sonlardan biri uyanırııa; veyahut içe· re şerbet vermek: ve herkesi, tam ye· 
mürekkepti. Bunlardan birini çekip riden biri çıkıp ta göğsüııe dayanırsa, rinde kullanabilmekti.·· Onun için, bu 
kopardıktan sonra elini içeri daldır - o zaman işi abdallığa vuracak .. su dök- zeki hükümdar; Ali Kemal beyin hüs
mış: sabah keyfi ile ötmeye hazırlanan mek için bir yer aradığını söyliyerek nü hizmetlerinden bir hayli istifade et
bir horozun boynuna yapı~ıvermişti. kimseye şüphe vermemeye çalışacak- mişti. Ali Kemal bey; Murat beyin İs-

Horozu çekmiş, çıkarmıştı. Sustab ta.. tanbula avdete iknaı vesaire gibi işler-
biçağını derhal gırtlağına dayamıştı. C!vur Mehmet, bu kararı verir ver· de, - memuren Parise gelen - Ahmet 
Hiç bir suçu ve kabahati olmıyan za- mez, derhal kalkmaya davranmıştı. Celaleddin paşaya bir hayli yardımlar 
vallı hayvan, bir kerecik bile kanatları- Fakat o anda, olduğu yerde kalmış.. etmiş; bu suretle de Abdülhamidin bir 
nı çırpmaya muvaffak olamamıştı. kımıldanamamıştı... Çünkü; 0 küçük kat daha gözüne girmişti. 

· Gavur Mehmet, derhal gömleğini kapı, yavaş yavaş açılmıştı. Dev ~ibi Eğer bir başkası olsaydı, bu hizmet-
ç'ıkarmış.. parçalamış.. horozun sıcak iri vücutlu bir adam, vücudunu eğmiş.. lerinin mükafatını Abdülhamitten pek 
kanlarına batırmış.. evvela, başını ve içeri geçmişti. parlak bir surette alabilirdi. Fakat Ali 
sonra sol elini sarmıştı. Ve o zaman, Gavur Mehmet, bunu görür görmez, Kemal bey, zeki bir adam olduğu için; 
artık hakikaten tanınmasına imkan ol- lıafifce titremiş : rütbeler, nişanlar gibi göze batacak ve 
mıyan bir hal almJŞtt. _ Vay canına .. bu adam, Petri ... şatafatlı mükafatlara rağbet etmemiş; 

Fakat; ihtiyatlı hareket ederek, yi- İyi amma, Petri burada ne arıyor~.. yalnız verilen ihsanları kabul etmekle 
ne o kalafat tezgahının arkasına giz - Ah bu herif, ne çetin bir domuzdur... iktifa ederek büyük mükafatlar için, 
lenmişti. lbonun kahveden kalkmasını Ay, ay, ay .. arkasında da bizim Aliş e- zamanını beklemişti. 
beklemişti. fendi ... Ne garip şeyler ... fstanbu)un İşte, bu suretle Abdülhamit larafın-

Nihayet; kale kapıları açılmış.. !bo hali, bayağı değişmiş. Tavşanlarla sırt- dan iyice tanınmış olan Ali Kemal 
içeri girmiş .. Gavur Mehmet de onu, }anlar arkada~lık ediyor. Hele dur ba- bey; Meşrutiyetin ilanı haberi Parise 
.............................................................. kalım .. encamı nereye varacak~... vasıl olur olmaz, Abdülhamide o tel-

- Korkak köpek diye haykırdı. Hny· Demişti. Ve guya; onların geldiğini grafı çekmiş; ve bunun üzerine de, ls-
ranü.. . ~ görmemiş gibi, başını masanın üstüne tanbula avdet eylemişti. 

stelık yumrugunu kaldırdı. Menut . . . 
' kt k k . . 'k' d . 1 eğmiş .. sağ elıle sol kolunu tutarak ha- Alı Kemal beyın maksadı; herkes-yumru an sa ınma ıçın ı ı a ım gen çe· 1 · 
kildi. Fakat kızmıştı. o da işi münasip bir fif bir inilti koyvermişti. ten evvel stanbula gelip ilk hürriyet 
yerde halletmek istiyordu. Karşıdan gelen (Arkası var) ve meşrutiyet hareketlerinirı başına 
ve arabacısı henüz uyuklamakta bulunan ••00····-········· .. ••••••••H•• .. ••........................ geçmek.. (Ahrar) kafilesi sökün e -
bir arabayı görünce bağırdı: banın tekerleklerini kokluyor. Ür · dip İstanbula gelerek (meşrutiyetin 
r - Hey, arabacı dur!.. ken keçiler de çnnlaTını sallıyarak kn - feyzini paylaşma) ya başlamadnn ev-

Menut hiddetle ve gürültüyle arabanın çışıyorlardı .. Mahalle kadınları süpürgele- ve!, (aslan payı) nı kendisi alabilmek-
kapısını açtı ve Tonoyu davet etti. rinin ÜLerine dayanarak, arabanın ınkı sıkı ten ibaretti. 

Tono parasının olmadığını bahane ede- kapanmış olan pencerelerine tecessüsle ba- Abd"'lh 'd' d k 
k b

. k . . kıyorlnrdı. u amı ın onu avetten ma sa-
re ınme ıstemeyınce Menut: d d p . 'd lkd ·ı . A 

_ Ben veririm .. dedi. Bir zabıta memuru sırıtarak yakının - 1 a; arıs en am gazetesı e ılmı 
Hatta Tononun binmesine hile yardım daki komşu kndınn manalı manalı bakıyor, ve edebi mektuplar yazan; ve ynz:ları 

eyledi. Sonra 0 da arkasından girerek arn- ve bu bakışla arabanın içinde gizli bir mua- da bir kısım gençler ve münevverler 
banın cam yerine tahtadan yapılmış pcn _ şakanın yapıldığını söylemek istiyordu. tarafından okunan böyle güzide bir 
cerelcrini kapadı. Arabacıya: Hastanenin önüne gelince arabacı ye - muharriri, elinin altında bulundurabil-

- 1 Iastancye çek ı .. dedi. rindcn atladı. Ve atını okşarken sarhoşla - mekti. 
Arnbncı ilci defa dnhn adresi sordu. A - rın arabadan inmesini bekledi. Fakat bir Bu iki şahsiyet, mütekabil menfaat-

eele gitmemesini tenbih ettikleri için. şeh- 1 hareket . görmeyi~ce ~rabanın kapısını aç- ler karşısında birleşmişlerdi. Fakat, a
rin sokaklarında arabasını ten bel tenb~I tı. Ve .bırden g_erı çekılerek: - caba yeni meşrutiyet devrinin hususi-
aürüyordu. Sütçü inekleri (*) ara _ - imdat!. lmdatl .. diye bağırdı. 

Arabanın içi kan doluydu. Müşterile _ yetleri karşısında birbirlerinden istifa-
~*) . ~kdenizin bir çok fehirle~d~. ol-1 rindcn biri zeminde, diğeri de kannpenin de edebilecekler mi idi? ... 

duıru gıbı Valencede de her sabah sutçuler, üstünde cansız yatıyorlatdı. Maalesef, edememişlerdi. Çünkü Ali 
inek ve keçilerile erkenden tehri dolatır. Hastaneden adamlar koşuştu. Ve dir • Kemal beyin; heyecan sevkilc attığı 
taze ve hilesiz süt vennek makıadile hay - !!eklerine kadar kaM batarak, kesilmiş v~ yanlı.ş ağımlar; - ondan daha zeki ve 
•anlım"ı müıterilerinin aözü önün~~-aa ·ı parçalanma~ etle dQlu mezbaha arabasını kurnaz olan • AbdülhE-~İde •. derhal bir 
farlar,, andıran bu hroçeyi boşalttılar, ürküntü vermişti 

Yemen'e, Manastıra ve ınemaliki 

sairei şahaneye gönderilen yaftaların, 
beyannamelerin aslını, l~akayikini daha 
kablettabı ihbar eyledim. Şimdi; F ran
sanın, İngilterenin bazı evrakt mi.thim
mei havadisini, a'dayı saltanatı hüma -

atfetmişti. 

Aradan kısa bir müddet geçer 
mez, Abdülhamide şu ikinci arittl 
takdim eylemişti. 

(Arkası var) 
==================================~ 

B.~.L~~~~••• /' RADYO -:ı 

Soldan sağa: 
1 - Evlerin camlı deliği, lahim. 2 -

Yağmurlardan sonra gökyüzünde görü -
nen renkli hale. 3 - Oilen~ilere sadaka 
vermediğimiz zaman «ola» kelimesile kul

Bu Akşamki Prcgraffı 
PRAG G 

20, 15: Eğl«'nıceli plak revüsü, 21 ,5 
Sözler, 22: Zürihten nakil, 22, 15: Ko11fe 
rans, 22,35: Plak (yeni şakılar), 22·' 
Olimpiyat haberleri, 23, l 5: Plak, 23) 
Karlsbaddan nakil: Danı mu!lilcisi nakl~ 

BUDAPEŞTE 

21,10: Şen skeç, 22,50: Haberi 
23, 1 O: Çingene musikisi, 24: Piyano - f 
kı, 24, 30: Cazbant. 

BÜKRF.Ş 
1 18, 1 5: Polis ban.dosu, 19: Haber 

19, l 5: Konserin devamı, 20: Konferl 
20,20: Plak <ıStraus>ı, 21,05: Telmik. ~~ 
herler, 21,20: Cazbant, 22,30: Sır. 
22,45: Orkestra, 23,45: Ecnebi dille 

landığımız bir söz. 4 - Kunduraları parla- haberler, 24: Konser nakli. 
MOSKOVA 

20: Olimpiyat bah!li, 22: Yabancı J 
!erle neşriyat. 

tır, Habeş reisi. 5 - Buğdayın öğüdülmü

şü, askerlikte bir rütbe. 6 - bir za ilavc
sile kabul etmek mana!lına gelir, genişliğin 

eşi, kadının fransızcası. 7 - Futbolda ka-
leye çekilen, hayret edatı. 8 - Nurlan - V ARŞOV A .l 

20: Köylü konseri, 21, l 5: UzııJ:tY 
dırma. 9 - Askerlerin hepsi. 1 O - Fert- c 
ler, bağışlama. yurddaşlar için neşriyat, 2 1 ,45: Ko1111

' 

Yukandan apğıya: malnr, 22: Piyano refakatile keman ı.~: 
1 - Köşk pencerelerindeki çizgili tah- seri, 22.30: Mizah, 23: Spor, 23,15: ~ ~ 

talar. ceviz. 2 - Dest, yokuşun aksi. 3 _ çük orkestra (Hafif musiki), 23,40: 0' 
Kavuşma, iz veya yara. 4 - Öldürmek, plakları. 
sıkıntı esna!lında söyleriz. 5 - Ci~erler, VİYANA 
şan. 6 ·- Hendese ilmi. 7 - Bir R ilave- ..ıı 

20: Haberler, 20, I O: «Kırıangıct r 1 
!!İle vücuda getirilen iş olur, heykel. 8 - 2 >t 

S ~ 1 9 E k . h va!lııı i imli şarkılı radyo piyesi, 2 'ıe ag so . - · mme ·ten emrı azır, yu - Amerikadaki yenilikler, 2 3: Haber1 karı değil. 1 O - Ayırma, mutfak!-.ırda 4 • 
bulunur. 2 3, 1 O: Plak ccViyana musikisiıı, 2 ' 

Dünkü bulmacanın halli : /Cazbant. 
Soldan sağa. ı-·'''' ..... "''' ,,_" ,,_' 
1 - lz~ar~t, kel. 2 - Boer, ahuna. yeni Neşriyat 

3 - iz, nıtekım. 4 - Şo, sat, u~a. 5 - 1111 
Dua, u!I. 6 - Argentin. 7 _ Al, aş, gu. Sovyct Demokrasisi - Sov_yctıer ~ 
8 - İman. damla. 9 - Tana, bora. 1 O - yeni Ana Kanunu projesınla 1

1 ıJ 
Saksağan. dilmesinin neyi ifade ettiği husu f 

Yukarıdan apğıya: da şair Niı.zım Hikmet to.ı"llfınd'l11 

1 - İbiş, ait. 2 - Zoz'o D.ılmas. 3 _ leme alınmış bir et.uddiır. Küçtı" ııl 
Me, ur, ana. 4 - Ar, sağanak. 5 - Na. kitap halinde lki forma olarak ncşrcclill 
eş. 6 - Et, ba. 7 - Tat, ut, Oog. 8 _ tir. Bu kitapta beynelmUel nıntbu:ıt.t.:ı pi 
Lec, sigara. 9 - Kuku. Numan. l.Q .- E- sürülen iddialar da tahlil cdllmeıcte ve 

nis. 11 - Lama. Nana. - esaslar üzerlnde 11klr verilmektedir' 
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1;;ı;..._.[ _ln_hi_sa_r1ar ___ ..... ~ .... • ~M-~ürlüğiinden :
1 

( I SIHHI 8ALSA11i IUDi 
-.. GÜlEUlGİN MOO kilo Boiaziçi pupcma baih ı 

..... IU::I , • OtldldR • ~ ' 
» fst..W • )) . ,,,, 
))CibaB Fahribıı çocuk JUftluıa . )) 
» Galata da ye Meydanc aktaki Teftia Ye Mu

Jaaaebe tubelerine ,, 

• 
• 

Yukarıda talim Jetleri ıöaterila- •••111ılferllita için cem'an 
•13450» kilo manıal kömürü 6/8/Ü& aününe ruthyan l'er.-.e sa. 

saat IS de pazarlıkla saba almac:Uhr. isteklilerin ..,,....eler.ini 
llrmek üzere iıer gün ve pazarlık için de tayin olunan ıCtn Ye 1Utte 
" 7,5 muvakkat ....... e paralarile birlikte 1Ca1»atafta ı...... •• 
llüba1aat Şubesindeki Alam Satım komil1anuna miiracptlua. «rt» 

* * I00.000 aded Elekbik kapdlO 8 No~ 
1.000.000 aded Dinamit ,, • ,. 
Y'*-ıda cim •• milulamn Jmli ..,.._ fiilMrel.t mki

lllnee 21/8J936 tarihine rutlayan Cw ilal mi 15 de paarblda 
.... elmenktlir. l.ıteklilıria ...... 11 • .- .... .... ~ ...... 
~ fÇliı de taJfn olmum iln ve liatte % 7-' _.emae para'la

llir&Wt ıc .............. ıe .......... ,_~--.... 
~ınadeki Alım ~ mira~ 6115,t ---

Nafia Vekiletinden: 
111811a6 Sah ahi -t oa bette Ankarada Nafia Vektletl 

DemiryoUarı infaat c:lairelhadeld mllnakw komiayonu oct.mda Aydm 
~ofunun 67 + 200, 274 + 000, 39() + 450 Ye 85 + 600 tbieft 
ldı-.etrelerinclel bf ocaklarmm her birinden OD bef8I' bin metre 
llllbp iMia.tın ilmr, nakil Ye Yapılara ,eldenmlllİ lfleri kapalı zarf 
""11iyle •Jft ayn mbakuaya çıkanhmfbr. 

ı. - Bunlardan 67 + 200, 274 + 000 Ye 390 + 450 inci kilo 
llletrelerden çıkanlac:ak balutılann muhammen bedelleri 21750 Ura 
olup muvakkat teminab 1631 lira 25 kuruıtur. 

2. - 435 + 600 ibaci kilometredeki tat ocağından çıkanlacak 
'-1..tıa muhammu bedeli 23250 lira ve muvakkat temiub 174alira 
73 kU111fUr. 

3. - Mukavele projesi ile bayındırlık itleri Geael prbaameaindea 
•Grekkep birftaknn mtbıakasa evrakı 55 ve yalnız - 435 + 600 üncü 
~oınetreden çıkaıılacak balutua ..milnakua evrakı ~8 kunıt mu
lr.bilide dcmiryollar bqaat dairulıiden verilmektedir. 
~ - Ba eksiltmeye girmek isteyenler, 2490 numaralı kanun mu-

dhince ibrazın• mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7 /S/936 tarih 
~ 32m numaral1 resmi ceriffede ilan edilen talimabıame mucibince 
·"8fia VekAletiod~a almlf olduldvı miiteabhitlilc veaikuı ve teklif 
-..,.. meaGr lcanuava tarifıh .dainlindtı huırhy..-ak ll/81jQ36. 

mt on elinle bclu waakb. aubhilinde demiqGUar ~t 
t-.ır.a ..... et.11181 ....... , " 

WJHn 

Esmer, snışm, Jmmraf, tıer tiine 
tevafuk eden __.,Ur ıa.Ierldlr. 

Sıhhi lllllllerle bamlandJ&uıdan cildi 
besler ve bomıaz ? Çil, leke, slvllce 
ve burueukluklan klmllen gtderlr . ................... 
t - Krem Ballamtıı ~· ~ 

ı~ pemMt..U. 
2 - ıu ... Ballamla ,.. ıon

d111 ıorn beyaı rentı1. 
8 - ıc.. Baltamla _. ... 

,ece ıpn 
4 - Krem Balsamln acıbadem 

gQndOz için 
Kibar mabfelleriD takdlr ile kiiillıı· 
dıklan yeeane lllıhl kreinlerdlr. 
lNGır.tz KAN2UK ~ 

Beyoğlu • tstaiıbal 
Hamlş : Meccant ii1lm\taeııtter ttl

kendtgtnden 20 teıtıl!IUZ 988 ta1'tlttJl
den sonra gelecek teleb .. meledD 
ls'atı kabil olamıyacıt~nı --lerJz. 

TAKSİM BAHÇESİ 
Bu,aa aut 17 de •• rece 22 dm itibU'ea 

FIMELS kardeılerln Akrobalik oııılan 
W 1 P L O S mlfhur han orullan 

TAMARA BECK 
la yeal proıramlle hir Çok YUJete .,..a.n 

TAMARA BECK? 
Parla'ia FeliberJ•, Gcmoa p.ı.., p.,.....t, Sbla S.lla, 1-claa 
Kole111am ti,.trolan ~ mltafekki! ROVO HEYETi 
~-~ Fiyatlar: BW0-31, 1'aWclot 120 Kr. Tel. 4l70I 41mı ... 

1 latanbul ~•al lllnl•ra 
Diaem ........ 

bedeli 
Baklrlı:OJlacle Mahnmdiye aahlyeelnl• 
Ayay_,;I klylhlcle 3471349 N.b tarla 17 
Balnrlr&ytbıde MahmacHye mhiyetlnln 

4,50 K 

Ayayorgi k&yGnde 348 yeni N. tarla 3 15 1,13 

. 
1 

Yukarda ıemti ve m11bammm beclelltri yazdı olan tarlalar ayr. 
ayn ublmak bere açık arbrmaya konulmUflur. Şartnameleri levazım 
müdilrlüjibıde gGrillilr. istekli olanlar hiularmcla g61terilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 7 AiutOI 936 cuma ı&nl 
.-at 15 4e daimi encilmende bulunmabchr. ( 1) (4192) .. 

Bily&kadada araba durak yerinin temizlenmesi için IADm olan 20-21. 
beygir kuvvetinde bir elektrik mot6r0 ve teaiaab pazarhia konulm11f" 
tur. Bu motöre 1600 lira bedel tahmin olunmUfbır. Şartname levazım 
miiclirliljlacle alrill... l.tekli ol;ınlar kanunun tayin ettiji yaiJra ve 
130 liralık muvakkat temiut makbuz veya mektubile berabs 3 
A;a.toa 936 puutai glnl saat 14 de daimi eaciimende balun•ahc:br. 

( 8.) (4338) .. 
Senelik muhammen kirası 180 Hra olan Oaldlclar Yapar lakellli 

maballeliDde t.keıe meydanı 10katmdalri .. teallm tarihinden 
itibenm 1 iaci idama IODUIUI bet... kiraya Yerilmek illere açık .... 
maya konalmu§tur. Şartnamesi levuun m8dlrliljlacle glrllllr. lateldl 
olanlar li lira IO k...,..mk mavakkat teminat makbuz v91a melrtuWlı 
beraber 14 Ap.toe 9a6 cama pi uat 14 ele üiml eac ..... de 
bal-bchr. (B.) (4i96) 

* Ktlif hecleli 1147 lira olu ..a.e ve IMJYa lalli demir ~ 
mneat telli camlarlberlne drllecek avltta boyuı açık pazarlıtl 
koaal-.tar~etif enakı ve prblamllİ lnuua milcllrhltlncle .... 
~ ı.wtı .. • , w NoJa kı 11 - ..,... .etili ...... Y• ne 
liral* mtl'ftlkbt t-11'-t ~ vep meltuWle ....... 4 ~ 
938 alı pi IMt 14 de daimi mclmmde ............... (120) 

* Senelik mahammen Muvakkat 
klraa teminab 

Blytlkclere eaclcleliDde 205 N.h bJaye kar-
11smda 85 M. murabbaı ana 15 1, t3 
Bly&kdere eadcleaiacle 209 N.li Jrahye bı-
painda 104 M. murabbaı ana 10 ~75 
Rumelikavajmda iakele caddesinde 11 Metre 
murU\U Toya bp111Ddaki yol faılUı 12 0,\16 
Bpy~• H9lma Ala ••all..W. 
Meyd.. ,eri ........ ( 4.76 il. _...... 
1o1 fulua) ıı ı,ıa 

Btlylkcl.ecle Maldla ~ IOkaimda 111 
N.h lralıve brpmcla ..w.kil •all1ette 225 
M. marahbaı Jal ..... 25 ı. v-.. ..... ....ak ...... - ....... temı..tı.iı ,adı 
ollD w•aa. 9S7 ıır·d ~ •• • ._.... •rn _,., ldraya 
verilmek._.. ...ır artu•)ll =-:-. iWe ı•llWde ,._ .......... 
-~ mtnm 4 AjllltOI alı .-1ae azMhtmlfbr. Şartna-: 
liae1erl lmıam..adldlilbıde glrtlllr. latekll olqlar ~~ ,... 
...... ilaYakkat teminat maklMız YeJ8 mektuhlle beaber ,-... 
1uib pde mt 14 de daimi enclmeDcle balnnnwbchr. (122) 

Tllrk Hava konunu 

BUYUK PiYANGOSU 
~diye ~dar binlerce kifiyi zengin ebnİftir. 

4. nou K•tld• 11 Alustos 938 dadır. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liralhr. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) lindık bir mak.Uat Yardır... • 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden 
10 Apstos tarihinde münakasaaı ilin eclilen Sinema maki11eleri 

veAir ıDalıe111enin münakasa giinl bau firmalar tarafından bu mtid
det zarfında teklif yapdamıyacatı aulııd<\ljıııdan Ye tutaamede baa 
tadiW yapdcbpadan dolaJl 151911936 tarilliae kadar teaölt ~ 

Nal 1&Miameler 5/8/19a8 tarmiadela iti-. A.ıt...- C.H.P. 
OMtl SekteterliJI .......... d. c.H."P. flta.briııl' •fkllll1*ı ,.,.. 
...... Bir'1Mlı'.. elli* ....... . 



lb - Sayfa 

Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

/ 

I 

) 

Şekerli limonlu 

Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmıştır. Bir çorba kaşı

ğından bir bardak suya, gayat lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan 

gazozlu şampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra 

alınırsa midevidir: Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine 

HASAN gazoz özile y:tpılınış buzlu limonatalar içiniz. 

Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan bu güzel ter

tibin yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Harareti teskin eder. Şişe 
30, büyük 50 lmruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, İST ANBUL, BEYOGLU 

f 

AY NA K A R S 1 S 1 N O A ... 
Gece yutarken alıp yoznnnzo t ellUR ecii· 
niz. Eğer, aynadaki akisler , size biraz 
yo rgun ve biraz snznımnş geliyol'sa, canı· 
nınızı sıkmak için sclıep yok. 

VENÜS ACIBADEM GECE KREMlLE nşn· 
ğıdan yukarıya, s eri hareketlerle yUzU
nOzU uğuşturarak, uykuya dalınız. Sabah
leyin kalknğınız znmnı1 , aynada terUtaze 
bir kadın yüzü göreceksiniz. 
VENÜS KR EM IN1N si hirkflr tes:rini bilmi
yenler varsa , kendile rini hugtlnden itiba
ren bu yeııi tec!'übeye duvet ediyoruz. 
Jeposu : NUREDDiN EVLlY A ZADE, 
I<imyevt ecza, alıU ve ıtriyat 'J'icare thanesi. 

hitımbul - Bahçekupı. 

Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız · Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 Ağustostan itibaren kayıt muamele.iine başlanacaktır. Yıllık 
atı Ü\:reti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kardeş çocu~lara 
ayrıca tenzilat yapıhr. Bu yıl fen kısmı da açılacaktır. Ll.senin 
resmi liselere muadelt:ti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
s~he.r sııııfo 40 talebedt·n fazla ahnmıyacağmdan gerek eski tale
benin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktmde Lise Direk
töı h:günc nıiiracaatJarı. (55) 

~U--~2~G*iiil ........ n11.ıu'~*m1 ••-:e::ıa"1e-•-• .... 11111 ........ ı ..... 111111:1111111 .... ~ 

Sihhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Koınisyonundan: 

S1A"lhi Müe:>!esclerin kıpnh zaı fla eksiltmeğe konulan yoğ urdu arasında 
Tıp talebe yurJunun 5 lruı 'J? muhammen bedelli 6000 adet kase yoğurduna 
istekli çıkraam:uma bir.aen yeniden paı.arlıkla cksiltmeğe konulnıuştur. 

1 - lıtekliler taıtnameyi konı\ayonda g~rebilirler. 
2 - istekliler cari 6etleyı:.: ~it t:ca.rd cda.11 vcıikasiyle 2490 acsyılı kanund!l J 

yazılı beljeler ~e 2.Z bra 50 kur~luk nı.uvakkat garanti ma~bu.ı veya 8au- r 
ka m~ktuplarile birlikte 12.8.936 ıünü Hat 16 da ~miı1oıııı ıelmelt:-ı 

ri. (4281) 

i r·tt,eti: 
Hayriy8den: 

•• •• •• ne u 
• 
ır e 

y rt • 
"Renkli pr.o jöktörlerle tenvir edilmiş büyük bir şal üzerinde meşhur 

yüksek san'atkarımız Bayan Eftalyaya refakat edecek güzide musikişinas
lanmızdan mürekkep muhteşem bir saz heyeti ve milli rakıslanmızı 
icra edecek zeybek ta~ım1.,, 

lstanbulun muhtelif semtlerinde ve Boğaı~m iki tarafhnda oturan tayın halkımızın bu mehtap 
sefa.sına iftiraklerini temin için aşağıda gösterilen seferler tertip edilmi§tir. 

1 - Şirketin (71) numaralı vapuru saat 20,30 da Köprüden hareket ederek Bepkta,, Üsküdar 
Kuzguncuk, Ortaköy, Beylerbeyi, Çengelköy, Arnavutköy iskelelerine uğnyll11lk Bebeğe gide
cektir. 

2 - Şirketin . (7 4) numaralı vapuru saat 20 de Y enimahalleden hareketle Büyük dere, Tarabya, 
Beykoz, Paşabahçe, Yeniköy, İstinye, Kanlıca, Emirgin, R. Hisarı, A. Hisarı ve Kandilli iskelele-. 
rine uğrıyarak kezalik Bebeğe gidecektir. 

3 -- Musiki heyetini hamil olan sal elektrikle tenvir edilmiş olan Şirketin (73) numaralı vapu
runa bağlı olarak Bebek açıklarında harekete amade bulunacaktır. 

4 - Elektrikle baştanbaşa tenvir ediimiş olan Şirketin (68) numaralı vapuru Köprüden saat 
21 de Şirket idaresi tarafından sureti mahsusada huzurlan rica edilen sayın saylavlarımızla memle
ketimizin güzide kumandan ve ricali ve Partimizin erkinı mensubini ve matbuatımızın erkinile 
erbabı şiir ve kalemden güzide bir zümre}i hamilen hareket ederek Bebek açıklarında diğer vapur
lara iltihak ederektir. Bu vapurda davetlilere mahsus bir büfe ihzar edildiği· gibi Şehir Tiyatrosu 
ileri gelen san'atkarlarından Bay Hazım ile bazı cazib simaların huzuru da temin kılınmıştır. 

5 - Bebekten saat 21 112 ta hareket başlanack ve sah geçecek olan 73 numaralı vapur en 
önde ve onu takiben sağlı sollu 71 ve 74 numaralı vapurlar ve bu iki vapurun arkasında daveUi
leri hamil olan 68 numaralı vapur yola devama başlıyacaktır. Vapurlar gayet ağır yol ile Anadolu 

sahilini takip ederek Kanlıca koyu önünde mürettep plin dairesinde tevakkuf edeceklerdir. 
6 - Kanhcada 45 dakika tevakkuftan sonra ayni tertiple Emirgana geçilerek Y eniköye kadar 

Rumeli sahili ve sonra Paşabahçesine geçilerek Boykoza kadar Anadolu sahili takib · edilecek ve 
Beykoz Yeniparkı önünde durulacaktır. Orada kezalik 45 dakikalık tevakkuftan sonra Tarabya yo
lile Büyükdereye gelinerek Büyükdere ile Sarıyer arasındaki Beyazpark önünde vapurlar demirli
yeceklerdir. Saz heyetini hamil salı çeken (73) numaralı vapur demirliyen diğer vapurlar etrafında 
gayet ağır olarak mütemadiyen devredecek ve san'atkirlarımız en bedii eserleri terennüm eyliye
ceklerdir. 

7 - Bu seferlere sandallarile iştirak etmek isteyenler Bebek, Kanlıca ve Beykoıa salın ve va
purların tevakkufları sırasında sandallarını sala bağhyabileceklerdir. 

8 - Büyükderede iki saat tevakkuftan sonra vapurlar ayni iskelelere uğrıyarak avdet edecek-

lerdir. 

Gidip gelme vapur Ücreti herkes için 37 1 /2 kuruştur: 

Paso ve fotoğraflı kartlar ve her nevi abonmanlar ve hususi tenzilith biletler bu seferler için 
muteber değildir. Sayın halkımızın gösterecekleri rağbet karşısında Şirketçe zahurat postalar J• 
pılması mukarrerdir. 

Biletler bugünden itibaren Köprü ve Boğ·aziçi iskelelerinde satılmaktadır. 

Sayın halkımızın Köprüye avdetlerinde Tramvay şirketinin her hat üzerinde mikdarı kifi arat. 
bulundurmak suretile gösterdiği alakayı memnuniyetle ilan ederiz. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞlRKEll . 

TESlS TARlH[ : 1863 

Sr.rmareıi: 10.000,ooolng iliı l irası 

Tllrkiyenin bathca eehirleritı 

Pariı, 1.for~ilya, Niı,Lon(lr" ve 

Mançeıter'de. Mmr, Kılım, Irak, 
lran, Fil iı:ıtin n Yunanistotu' d" 

Şobder i, Yugoalavj'a, Houııı::ıya, 

Suriyô ve Yunanistan' ıl& Filyd!!eri 
vardır. 

Her tu.ıo banka muamelal 3ri 1 
yapar J 

lMLT i& 16 dfi·?üEX: 

Doktor Hulı :ı Cttma l 
Dıo!ı:lı ) O ınütclı ıı..ı~ ıaı 

l'uıardan ıu fı.ıaa hcrr;l\ ıı 3 - ı.i 

J ıiv ıınyolu (lO{ı No. TB~ufon: ·~·.!:.; 38 

'1'~ 1. Kanrt i! li 38 - Btwl erh~yt .tJ --·-·------ -----5~~- P~u;ta tJ:~ltbaaı.ı 

~c~rıyat Md. : S~linı Rtt~ıp EMEÇ 
"" r A. F.lo;~ıu UŞAr<:.IOJL 

&AHIPJ.ERll S: Rıtg_ıp F.Mı:;ı; t H. l,\ltftl Dvllt•O?\CÜ 

İstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltm., 
ve Pazarlık Komisyonundan: 

Muvakkat 
Eczanuı ismi Miktarı Muhammen fiyah temioab 

Glycerine 900 kilo Kr. 110 kilosu 194.5() 
Acide Plıenique 300 ,, ,, 220 ,, 
Formol 750 ,, ,, 1 ~5 ,, 

Tıp Fakültesi Andomi Enstitfüıüne alınacak olan üç kalem ecu 
I0/8/936 Pazutesi güoü saat (15) de Ünh·ersite Rektörlük binuınd• 
ihale edilmek iizere kapalı zad usuliyle e!.:dltm~ye konulmu,tur. 

Talipler 2490 sayılı ihalat kanuc::.!!!a uygun vesa iklf' ~arflarıot ihale 
günü sattt (14)de Rektörlüğe v~;:miş 0!!>1cı !~:-ı lch: nıdır. 

Şartn:-.. mcsi Pa:!ıUte$i ve Per9enıbe güı.Jcri Rektörlükte görülebilir. 
(27) - -- -------· - ------·-----------

Ankara Yük~ek 
Rektörlüğündeıı: 

Ziraat Enstitüsü 

L . . • 1 1 ·1· ' . - 1 .. ?ıua1~1yc n~:~ c.lft.ı .a.,..);•.e ~or..~ ın-v,. :ır. 

2 ~· .• y • ' l.. • • • • !-1 '- t •• • ··1 ' • J t 1 • . · - 1.1'• u ! IT.t- u.-ı:e~ Ln~~l• ,. a;.t:K <•r · ı.; _c .>lı~r. " '"' • op anar. ;da,. vf 

.. ı ' . . ' . ı : . ~ e .,: . ., 11.ı~~.vc•n:ı ~ıu a: ı nmın .ra~ uı ca ac~·r. 

:l. - fot.le s~i rıii 7 /f, f r;::<G tarJhir:ı<' -=-ı:.•ti ... y ... rı ClOma ,-Q11ii ~~ !ti da id'f 
edi!ccekt~r. 

4. -- Muh:ımmc.n Lt;c!cl b~hcri (lGf,(J) h i"'t !-e.abt1e ( 82.E) lirada 
5. - Mı . .-v~kk~t tcı!'.:n:ıt (rı2) lirc..<l:r. 

i
t 6. - P"r.uız prı.na,..ıc.hıi ~L~k ve nüı::ıuı r.ini tc:uıcl: •t~,~ r,.;,. 

Miidw-liliün~ rr.ur~a<lil..'"l. (12\ 


