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Ölüm 1 

~adişahlaralj 
lapan•a nerege gldi,orl 
l'adl,alılıia mı, •oi•a 
C•nıharig•t• mi 1 ne 
olar •a ola un •011 •af er 

enedir diri iıisanları ölü göstererek 
orta şirketlerini soyan kumpanya 

•olları11dır l 

Sahtekirlan yakalayan 
memurlar bize işin iç 

anlatblar 
r:-'.'---- •• Jf> ------

Dünya nereye gidiyor? •• •• 
Bittiği yer malum. Fakat YUZUDU 

. 
•• 

her halde padişahlıklar --------
yok olmahdır ı Son hadisede ismi geçen ve muhakeme 

Yazan: Mahmut Esat Bozkurt edilen doktorlarla da görüştük 
Yer yer ihtililler.. dı Baneloa ....... ...t ...... dola eohlrlan 
Yer yer gövdeyi kan g8türüyorl. Salıtekl.r lcumpangaşının sigorta ıirlcetlerln en 

at Bütün bir insanlık a~akta, birbiri • ılmdlge kadar dolandırdılı para 11ilz binlerce ispanyadaki dahili 
harbın en kanlı ve en 
korkunç safhası başlıyor 

ıboğazlıyort llra11ı buluyor. Ôlll gösterll•n diri· mlifterilerl11 
..._,:ı:anya, bir kaç hafta içinde yüz bin 
.. YIQQlnı aömdü ı. isimlerini hatJl bir ti• de/ter bıılıındıı 

o aüzelim beldeler.. • Doktor Vasıf dün akşam tahliye edildi, tahkikat 
t'._ Peri efsaneleri ya,ıyan mlnlll Jiua· 
Reıklar · bir çok cephelerden süratle devam ediyor 

İnsan' ceaet1erinden geçilmeJ qhfy., 

* fapanya nereye gidiyorlJ 
Padifa}ılığa mı) 
Cuınhuriyete mi~ 
koınünizme mi~ 
F atizıne mi) ' 

~aiaine)I 
8 

u aiditin ihtilltlari olacali mi J 
je Wr eorauların kartılığını bir bakit 

ff&d· ~e vermek kolay deiiL 
ıı.. ıae._ "* kantılı. tok ptrem • 

.ı.. lıPanyada cumhuriyetçiler blrbhfn· 
~n çok farklı .. 

_ (Devamı 2 inci sayfada) 

Sovyet Rusyadakl 
suikastcılar 

Hükumet, kendi kuvvetlerine gözyaşı döktürücü ve 
zehirli gazlar dağıtb , gözyaşı döktürücü gazlar 
lspanyollara, zehirli gazlar F asblara karşı kullanılacak 

Paria, 19 {Hususi) - Madrid hü • leler zırhlıların sahile biraz daha yak• 
k6meti asilere kartı azami fiddeti p latmalarını beklemektedir. 
tormeie karar vermiftir. HükGmet Asiler bütün taarruz kuvvetlerini 
kuvvetleri bu karan tatbik için tiddet· Fransa hududuna yakın olan lrun 
li bombardımanlar yapacak, F utan tehrine kartı kullanıyorlar. .A.ileria 
getirilen askerlere kartı zehirli gazlar tehirden bir kaç yüz metre mesafede 

• ve asilere karşı gözyaşı gazkm kulla .. bulunduklan bildirilmektedir. Fakat 
nacak ve bu ıuretle iayanm kökünü hük6met kuvvetleri aiperler kazmıt ve 
sür'at ve bt'iyetle kınnaja plı,.cak- b · 1 1 · 1 d' B rad "ld la d u ııper ere yer eşmıf er ır. u a 1 

rH•~·k... k l . S taraf arasında son derece şiddetli bir 
u umet uvvet erı aragossaya h be k b l w h · 

ka ı h k l · . "dd l d ınu are vu u u acagı ta mın olu· 
rşı o an are et erını şı et eıı ıı -
· b l l Ş h d w 'l 1 nuyor. .,,,_ ... ..MI talan,. edn.. mış u unuyor ar. e re ogru ı ere- G d d h"'k'" k 1 rl 

' .,_ kt d' l ua rama a u umet uvvet e 
tloktor Vud me e ır er. b l l · ... 'l d b" ik . ı . . . .. iraz i er emış ve ası er en ır m tar 

Sisorta bedellerinl alabilmek lgln Clirl ihbar etmiftlr. Halbuki suçlulardan Onnik Madrıd, Maıo~k~ ad~sına gıren hu- silah almıştır. 
_,_ talılan ıahteklrlıkla ölü göıtermek Jplikçiyaıa mahkemede kendi.ini bu lte kumet kuvvetlerının ılerlemekte ol - . I . . , 
,...or . . ..... . . . . .. d w b'ld' · Bır ngılız zırhlısı olan Blanf a bu • ve bu suretle sigorta kumpanyalannı do- Ziyanın tepik ettigını ve kendımıe ılk mu- ugunu ı ırıyor. .. ... . . . 
landırmak isteyen 11 kifi bakkmdakl tahki· racaat edenin Ziya olduiunu töylemiıtir. Sen Sebastiyende kaleler, zırhlıla - g~n ası tayya1reler~e~ hırı ~r1ab~ınclaıi ).f h k b J d kata devam edilmektedir. SalıtekirJıiın İl yüd nn açtığı ateşe karşı sükut etmekte • bır bomba atı mış, . a .at zır 1

• ır za • u a eme aş a 1 Dün de yazdıiunız veclıile bu dolan• Q..;bek . ak ı ... b'" "'k dir. Bu sükut, asiler tarafından yapı • rara uğramamıştır. Asıler, lngıltereden 
~ erun y a anması ıfını uyu ·· ·· d"l · b l l De dmcdık itini meydana çıkaran Millt Reu- .bl ffak ti l dan b" . lan deniz bombardımanının kaleleri ozur 1 emış u unuyor ar. 

• vlet şeflerini Öldürmek aftrana tfrketl istihbarat tefi Aziz Nami dür ~~~~- ıye •k~h·:ı~ ~ . ın tahrip etmit olmasından değildir. Ka- (Devamı 3 üncü sayfada) lat G"k 'ld" n GafCUU geç va ıt yı en ınce 
iL eyenler Troçkiden ta- . o~~ NUJI Me,dua Çjdl? teferrüata kadar bize fÖyle anlatmlf. 

Qlllat aldıklannı ve Alman Yapılan tahkikata nazaran Aziz Nami· tır : 
._;._ıı• z b ta •1 t t b ye bu İfİ Şemaettinin akTabuından Ziya (l>enmı 8 inci aayfada) .... a ı sı e emas a u- Cim Londosla Dinarlının 

güreşeceği anlaşılıyor 1 \ınduklannı itiraf ettiler Üçüncü Dil Kurultayı 

h 1 ki b•tİ Kolu sakat olan Kara Ali Pazara güreşemiyecek, 
azil 1 an 1 yor Dinarh "Kara Ali seçmelerin galibi sayılsın, yeter ki 

,.. Cim Londos ile ben karşılaşayım 1 n diyor 
Viyanah Dil Alimi : "Bu Kurultay ile tarihi bir devrin Serbeat eüreı ıeçmelerini tertip eden· 
bqladığına kaniim. Güneş - Dil nazariyesinin bütün lerle, bizim Taaathane uleması aTuında bir 

ehemmiyeti yakın bir atide tecelU edecektir." diyor benzeyiı belirmei• baıladı: o hey" et men-
ıuplannın kararlan da, raaathane llimle-
rinin verdikleri haberlere döndü ı Ç6nkii 

/6ralafm Necmi P• töylerlerae akai çıkıyoT. 
Dilmenin B•g•natı Evvelki akf&JD, Kara Ali ile Dinarb 

Mehmet araıındaki seçme final e(lretiniıı. 

pazar aünil T abim ıtadyomunda yapıla• 
Önümüzdeki pazartesi günU toplana

cak olan üçüncü Dil KuTUltayına ait b6-
tUn hazırlıklar ikmal edilmif gibidir. 

Şimdiye kadar Dil Kurumuna gönde
rilen JS den fazla tez tetkik edilmittir. 
Bunlar arasında bir çok benznlerl oldu
iundan aralarından, KuTUltayda okunmak ' 
üzere, 12 kadan aynlmııtır. 

Dil Kurumu Genel Sekreteri İbrahim 
Necmi Dilmen dün kendiaile eörüten bir 
aı4'adaıımıza Kurultay hakkında fU tözleri 
ıöylemiıtir: 

Zinovyef -Bu kurultay diierlerinden külliyen fark· 
Moe1tova 19 (Rad ) _ Zin • f ladır, denilebilir ki birinci konferana bir tem 

lr _ yo ovıye , L b" k bi1-" 
'~•nef ile 14 aTkadapnın muhakem.. toplant111 idi. orada her&ee ır ço .... 
.a_ baılandı. Bunlar memleket dahilin- sini döktU, fakat aal tıec:lef ~ K~un~ 

'-cHut -pmak d ı t • 1 • • "ld"" kurmak ve onpn ça~ tekillerini tetbıt 
ı • , ev e reıa ermı o ur-

8 
.a.....-1 --....1-.1-) 

(0-w 3 lllcl ..,r.cı.) · (O..- -- _,_ · 

caiını ıöylemiılerdi. 
Halbuki dün. pazar pnG ıeçme final 

süretinin tehir edilmeal ihtimalinden bah
ıolundu. 

Söylediklerine göre, dün. Kara Alinin 
elindeki tiılik, ümitler hilafına çoialmıt. 

' Ye Iİf elini muayene eden doktor, eıı u 

on bet gün iatirahate muhtaç olduiana 
ıöylemi1-

Kara Alinin, sakat kolla güre,Urilme
Iİni bizim de muvahk bulmıyacaiımız ta
biidir. 

Ancak. Kara Alinin muayenesini. n
nlki pnkü karardan önce yaptmnalan. 
ve pret ırUnUnU. onun vaziTetini i)'ice an-

(D.nllll • iDcl ..,,.... ) Dlnarb Mehmet 
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Sayfa 3 

• 
lzmirde 35 yıldanberi Arabistandaki petrol 

boruları 

8 
Japonyanın Avrupa 

görülmiyen bir hadise ••• F iliatinCfe aylardanberl devam eden işlerine gösterdiği alaka 
•• ne vakit nihayet bulacaiı anla· u 

zak Şarktan gelen haberler, Ja-11lmayan mücadele sırasında bütün mede-
pon efkarı umumiyesinin Avru· niyet dünyasında en derin akisleri yapan 

lliln uzun münak_a_ş_a_l_a_r_n_e_t_ic_e_s-in_d_e_p-ig-asa açılamamış, hadiseler, hiç ıüphesiz Maverayı Erdün pa vukuatını ve bu arada ispanya hadi
Araplanmn bir kaç defa. petrol borulan• selerini büyük bir dikkatle dakip ettiği. 
na ateı açmalan olmuıtur. ni bildirmektedirler. buna rağmen 5000 çuval üzüm satılmıştır 

~-· 19 (Huauai Muhabirimizden) - İzmir piya
~ açılmam emumda bazı müessif lıldiaeler 
--l!lfan etmİfÖr: 

Bu petrol borulan, frakın fimalindeki Malum olduğu üzere Japonların 
aonsuz petrol kaynaklannı Akdenizin Ruslarla arası ötedenberi iyi değildir 
TrablGs ve Hayfa liıııanlanna tapyan ve Dünyanın herhangi bir noktasında biı1 
ber .. ne vuati 4 milyon ton petrolü Fraıı- marksist hareket vukua gelecek olau. 
sa ile İnailterenin tasfiyehanelerine bırakan fafist devletlerde olduğu gibi Japon3 a• 
vasıtalardır. da da bu hareketin muharrik ve mu"· 

&zerine fiddetli mthıakqalar olmUf, miiataluil adına 
kODUf&D bir zat : 

iL S..t on ikide piyuaıım açılma11na intiaren 
iL"- lalonu bayraklarla silslenmifti. Türkofi.e,Oda ve 
~ murahhulannın huzurunda tüccar ve mlla
~ k&rfılıklı olarak pazarlığa gİriflllİflerdir. Mn.
~ adına hareket eden Hakkı Balcı bir cina 
~e piyasanın açılmuını teklif ve 9 kUl'Uf iate
~· bıracatci tüccarlar ise buna fiddetle itiraz ederek 
......., erin 3 kaliteye aynlmasmı istelllİflerdir. Bunun 

- Tticcar hakkımızı yemektedir. Malumı iyidir 
boğulmak iatemeyiz, diye baj'lrmlfbr. 

Ytiksek fiyat isteyen bqka bir müstahsil de 
IUsbuıılmUfbır. Bu yiizden miinakqalar uzayınca 
as yıldanberi ilk defa olarak borsa açılamamlfbr. 

Buna rağmen, Gğleden sonra tüccar, piyasa açıl
madığı halde kendi aralarında sabf yapmıtlar ve 
piyasaya gelen 5000 çuval htlmQ tnketmiflerdir • 

Bu borulara kurtun atılması ve zarara l"' l k 5 R · h l 
.. 1 Fil' . h-d· 1 . • _L ıı- u u o ara ovyet usya ıt ıt.m o unur. 

ugrah masa, ıstin a ıse ennın mana ı N' k' 1 dak" k ·· 
b. h' · b · ı d .. F''!- . h . ıte ım spanya ı ıyam muna • U' ma ıyeti aız o ma ıgını, ıuııtin an- . ,. ,. . 
· d k' A ı d · b d h L t aebetıle Japon matbuatı bu hadıseler· cın e ı rap ann a ıca ın a are11;e e 

geçeceklerini, ve hayati değeri haiz he- den, Sovyet Rusyayı mes'ul addetme
deflere taarruz edeceklerini anlattıiı için ye çalı,maktadırlar. 
büyük bir ehemmiyetle karplanmııtır. ispanya vukuatında harict alaka ne 

MusuJ petrollerinin Akdenize uzanan derece mahsüstür. Bunun tayini yeri 
boruları kurıun ateıile ıuühim bir zarara derece mahsüstür) Bunun tayini yeri 
uğramaz. Kurıunun boru üzerinde açacağa Avrupada mühim bazı ihtilatlar vukua 
yaralar kolaylıkla tamir olunur. Bu yüzden geleceğini tahmin eden Japonların, 
kaybedilecek petrol miktan da hesaba ka· Avrupa ile çok sıkı bir rabıta tesis ey· 
tılmayacak derecede ehemmiyetsizdir. ledik1eri inkar götürmez bir hakikat • 

Bir tayyarecimiz 1 /ngiltere - Mısır 1 Filistinde geceleri 
rekor kırdı Muahedesi ışık yok 

Perid 9 saat 49 dakika 
eıanörle havada kaldı 

~Önü, 19 (A.A.) - Türk kugunun 
~ lerde Rusyadan gelen muallim mua
tlbı tl'inden Ferid Ziya Orbay 16/ 8/ 936 
~ ~· 5 tipinde iki ki§ilik bir yelken pla· 
118 ile 9 saat 49 dakika havada kalarak 
Is ~9~6 &'Ünü bir G.O planörü ile 7 saat 
~ alukada Tevfik Aytan tarafından ya-

l olan rekoru kırmııtır. 

lo lsviçrede 3 casus 
ndra, 19 (Hususi) - lsviçrede 

C&ıua tevkif olundu. Üçüde Alman
c:alnız biri İsviçre teb'asmdandır. 

hıı •uslar, Almanya hesabına Fran· 
lu ın ~~~ri esrarını takip ile meşgul 

Yor...-aa. 

1iovyet Rusyadaki 
suikaateılar 

...... <B.ttaratı ı inci ~· ••> 
~ Nazilerin gizli zabıtasile temaıta bu-
~ cürümleriyle maznundurlar. 
t._ -•\anlar, Norveçte ikamet e-

elt T roçkf nin emrile hareket 
~ ~e idiler. Troçki ile oğlu Ruı 
~ larında ele geçirildikleri takdirde 
~ Yaltalanıp mahkemeye teslim olu· 
.... llQı~~dır. Diğerleri hakkında müddei· 
'~ ılilt idam cezası istemiıtir. Bütün 
h~ -ıı.t bu hainlerin idamı lazımgeldiğinl 
;~rlar. 

~ ~0viyef ve Kamenef ile bütün arka· 
~~ sıaçlu olduklarını itiraf etmit bulu-

iç r, 

~erinden hiri T roçki ile na11I temaı 
~--· tedhiı yapmak için nuıl emir al· 
~ •rıI.tnuı, biri de Alman Nazilerinin 
~ ~ıtası ile teması hakkında maJuma\ 
7~. 
ı~"-kenıe devam ediyor. 
t.'--lrlııaınede deniliyor ki: 

~llllar, Sovyet Rusyanın ıefleri ile 
~:. a~larına kar11 suikastlar hazır· 
~ -il, idiler. Bunun için bütün faaliyet• 
.. ~iik~t aleyhine çevirdiler. Stalin, 
~of, Kangroviç, ve diğer hükumet 
~ ~ ~atledilecekti. Bunların biri Ki
j,' tlibi üzerine aldı ve bu cinayeti 
llf ~etti. Maksat hükumeti elde etmek· 
t.; ~ bu maksada varmak için dev
~~ ortadan kaldıracaklardı. Suçlu• 
&.."" '~nı i~iraf etmiı bulunuyorlar. Fa· 
"" .... r Pltman olduklarım aöıtennek "ile . 
• 'rtnd~n geleni yapmıılardır. 
~ ~ eQefin if adeıine göre Staline kar· ... '~k ~edhit hareketi muvaffakiyet• 
t.\ ~PI. nd.ikten sonra ıuikastçılar orta-

ilttid >'•cak ıaıkınlıktan istifade ede
'1 ~l ~r ınevk.iine geçeceklerdi. 
.. ~\~rdan Olbrg Honduras Cumhu
\ ~ p ır Pasaportu ile Rusyaya girmit 
~ >'ar•aaportu Alman polisi ile ajanla-

etllı~ıını sayeıinde tedarik ettiğini i· s._ ittir. 
lı._. ~hılard T h . . 
iL:"~d an u alevskı, T roçki taraf-
' İtj an 13 bin Çekoslovak frangı al

'ıt. 8-çi'•f etmiıtir. 
--~ 0~lar~an Berman Yurin Troçkinin 
it.~ ıaıunu ve Stalini öldürmek üze
~d, i)'a Reldiğini söylemiştir. F ritz 
l~ l>irroçki.nin kendisine Stalinin katlini 

Vazıfe 1 k d' •v• • ır, o ara tev ı ettıgını an· 

Nahas Paşa Londraya 
giderken tezahüratla 

teşyi edildi 
Kahire, 19 (Hususi) - Hii

kümet reisi ve Vefd partisi Lideri 
Nahas Paşa ile arkadqlan fev
kalade tezahürat ile teşyi olun
muşlardır. Nahas Paşaya Başvekil 
Kaymakamı Saffet Pqa bir tel
graf göndererek halkın teveccüh 
ve itimadına teşekkür etmiştir. 

Muahedenin Londrada ~6/27 
Ağustos günü imza edileceği , an• 
laşılıyor.Ertesi günii Mısmn Londra 
sefarethanesinde iki tarafın mu· 
rahu heyetlerine bliytik bir zi
yafet verilecektir. 

İktisat Vekili 
Çeşmede 

lzmir, 19 (Hususi) - lktıaat Ve .. 
kili Celal Bayar bugün saat on ikide 
lpar Y.atile Çeşmeye gelmiş, vali. bele-
diye reisi ve Çeşme kaymakamı tara • 
fmdan karşılanmıştır. 

Celal Bayar pazartesine kadar Çef • 
medeki evinde kalacak, pazartesi İz • 
mire gelerek panayır komitesinin top • 
lantısına riyaset edecektir. lktııat Ve
kili ayni günde lstanbula dönecektir. 

ispanyadaki dahili harbin 
en korkunç safhası başlıyor 

(a.,tarafı 1 inci aJfacla) 
Londra, 19 (Hususi) - Beynelmi

lel vaziyet tehlikeli olmakta devam e • 
diyor. Sebebi İtalyanın henüz ispanya· 
iflerine ademi müdahale teklifine ce • 
vap 'ftrmemif bulunmasıdır. 

Tehlikeyi azaltan en mühim imil, 
A1man cevabıdır. 
, Bugünden itibaren tekrar çalıfma· 
ğa başlayan Mister Eden her feyden 
evvel bu cevabı tetkik etmiş bulunu • 
yor. İngiltere siyasi mahafili bu cevap
tan hofDUttur. Cevabın bir sürü ihtira· 
zi kayıtlarla dolu olması biraz mem • 
nuniyetsizlik uyandırmıfaa da lngilte-
recle hüküm süren kanaat, bu ihtirazi 
kayıtların anlatmayı imzaya mini ol
mıyacağıdır. 

Bu yüzden siyaai mahafil nikbinlik 
göstermekte ve bu cevabın ltalya üze
rinde tesir edeceğine inanmaktadır • 

İngiltere hükumeti bugün batka 
bir devleti beklemeden ispanyaya silah 
ve mühimmat ihracını yasak etmittir . 

Bu yasağa göre ispanyaya silah, 
top, infilak maddeleri, bomba, tayya
re vesaire gönderilmiyecektir. 

lngiltere, diğer devletlerin de ayni 
hattı hareketi örnek tutacaklarını um
maktadır. 

Mülteci taşıyan bir Alman vapuru
nun durdurulup bir lspanyol zırhlısı 
tarafından taharri edilmesi Almanya· 
da fena tesir bırakmıştır. Alman hü
kumeti~in hooisıey~ şiddetle protesto 
f"tmesi beklenmektedir. 

. ~at.en borunun inı.a11. sırasında bu Çe- tır. O suretle ki, Japon diplomatlan, 
Muhtelif yerlerde yeni 11t tıadıseıer hesap edıımı., ve ona göre 1 h . . . . 1 b't h a1 

. . .. . apon arıcıyesını, o up ı en a v • 
1 ld tedbır alınmıı. tamıratın aur atle yapılma• d .. .. ·· .. h be d k 

Çarpışma ar o u . . k 1 .. d . ·1 . b d en gunu gunune a r ar etme te .. 11 ıçın mer ez er vucu a getırı mlf, un an . l 
f baıka borunun müdafaası için hat boyun· dır er. 
ukenderiye, 19 (Hususi) - Bura ca bir takım kaleler inıa olunmuıtur. Bu münasebetle bir çok memleket • 

gazetelerinin verdiği malftmata gö- Fakat bütün bu tedbirler petrol boru- lere ait gazetelerde tesadüf edilen nq- • 
re Filistinde vaziyet karıpklığı sunu tehlikeden korumağa k&fi değildir. riyat, bu faaliyetin sebebini fÖyle izah 
muahafaza ediyor. Bugün demem• Maverayı Erdün ile Filistin Araplannın etmektedirler: 
leketin muhtelif yerlerinde çar- kıyamı, petrol borusunun mukadderahnı Japon askeri makamatı, Sovyet Rue
Plfmalar vuku bulmUf, .ffük1imet daima tehlikeye düıürebilir, bilhassa A- yanın japonya hakkında beslediği hi .. 
geceleri Yafada bntün ıpldan rapların dileği yerine getirilmediği takdir- siyattan gayri memnundurlar. Ayrıca, 
a&ıdOrmegv e ı.. ... ı•mı• ve bir kim· d~, beynelmilel v~~~tin .kanı~ olduğu dünyanın muhtelif noktalarında yapı• 

~---.,. bır sırada hattın buyuk bır awkuta uf- lan marksist tahrikat da, yine Sovyet 
senin evinden çıkmaması için kat'i raması veya kat'i bir aksaklıia maruz R tarafından körüklenmektedir. 
t b'h tta bul ........... Yaf k l b"-L" .. k J J usya en ı a unm...,...... a as- a maaı uHJutun o ay llflr. B d .. .. .. .. b' d" 
k 1 1 rilmi bal M E d.. B d Al . . F'J' . un an oturu ve umumı ır unya er ere çev ·ı unuyor. Bun- averayı r un e evı erının 1 ıstin· •• 

d ki kd 1 d · · tr ı b yangını vukua gelmeden evvel, bu ıfın dan bqka Yafa ile Tel Avw ara· e ır aı arına yar un ıçın, pe o oru-
daki b ---•- k .. :ı-:..a:_ lanna kar11 harekete g~meleri. Filistin bir çaresine bakılmak gerektir. ım flttln muv....,. e<N&Ul&9uı-• G b" A d t kk"l ed Al· To.,lellb ••Ak meslesile alakadar olan devletler için mil· ar ı vrupa a efe u en 
K düs 19 (H -) FT . ft him bir ihtar teıkil etmekte ve Filiatin A- man - ltalyan blokıle Uzak Şarkta si-

h.n.L U • ' "_ u~usı -:- . 1 ıstin• raplarının foabında istifade edecekleri kav· lih elde nöbet bekliyen Japonya, bu 
ua6meti l'Vap Liderlennm top- vetli bir sil&hı daha orta)'a atmaktadır. vaziyeti tasfiye emelinde bulunan yek-

Lmıp vaziyeti mOzakerelerini ya- O.-. Raa Doirlll emel birer kitledirler. Kuvvetlerinin 
sak etti. FevkalAde Komiaer, IOD büyük bir kısmı Almanlarla karfıla .. 

gtinlerde bazı mu8m kimlelerin ÔJ •• p d hJ tacak olan Rusların Uzak Şarktaki or· 
katlolundujımu 16yliyerek teea- um a işa ara! dularını imha etmek, Japonya için faz. 

ıiiflerini bildirmif, bilhassa iki (Baftarafı 2 inci sayfada) la müşkül bir iş olmıyacaktır. Japon .. 
huta bakıcmm 6ldflrtllmesinin is- yanın Avrupa işlerine gösterdiği bü • 
tikrah ile karplanacağını anlat- lklerAi ha.~ekketl~~i ~.ygıyl~"" selamla . • yük alaka, işte bundandır ve onun bek-
llllfbr. i:a tatur reıımının evıatlarına bır lediği , sadece bir kıvılcımdır. Bu kıvıl· 

rçtur · cım Leh • Alman - Rus hududunda 
Sıhhat Bakammn tetkikleri . ~~n. ~u satırlar içinde insanlığın belirir belirmez, Uzak Şarkta da ıillh 

K 19 (A A ) S v hk ılerısı ıçın, kadın erkek, kanlarını akı- l kt 
Bak onyça, • •• -el ag: tan ve asilere karşı koyan İspanyol ih- pat ıyaca ır · * 

nlaml w:'rilşayna yemnlarg en !'!f tilalcilerini candan övüyorum • fk · 
me er e gu hUl{U Japon askeri makamlarının i rı 

P 
0 

• • Son zafer soUanndır. l b "l"' L 
metin prensibini anlatb. Okçu ' * olmak üzere ileri sürü en u mu ana· 
kGvA-e gı·derek ...L-enlerin ev· f k zata bakılacak olursa, uzak tarkta har· 

,.... •~ Faşistlik eski dünyayı ufak te e . l b' 1 "d' F 
lerini nArdO. Hemen zı·raata ı.. ... ._ d'll 1 v l hın pat aması ır an meae eaı ır. a -av ua.r ta ı er e yaşatmaga ça ışıyor. 
lanmaıı için Çumradaki trakt&- Tıpkı eski (ittifakı mukaddes) gi • kat şimdiye kadarv b~ ~evi nah~in~r 
lerin kiralanarak gaçmen tarla· bi. çok yapılmış oldu~. ıç~n, b~ de a: ~ 
larmda .... 1 • ..a..n1ma1annı -....a.a.: 1 l v b le ld L • k~ mülahazaları kaydı ıhtıyat ıle telakkı 

~u ~""" nsan ıgı u suret a atma11; ım a- k h' b. be' kt 
Çumradan otomobille Konyaya nı var mıdır} etme te ıç ır UI yo~ Ra,.., 
geldi, ve parti kurağmda biraz Bence hayırf. .. , .... _..,. _ _ ....... ._,.. 
dini dk V h. b. k't sı·steminin kurulacagıv muhakkaktır. en i ten sonra atlı ıporda e ıç ır va ı . 

t l v k Ve bu, maddi, manevi bakımlar • onuruna verilen ziyafette bulun- f o acagına varaca . 
du. Vekil, göçmenlerin vaziye- insan oğlu insanlığa yaratan yeri- dan .. 
tinden memnundur. ni alacaktır. Her halde, insanlık bu bakımlardan 

ltalyan Amiralı Kiyel'de 
Kiel, 19 ( A. A.) - ltaıyan 

Amiralı PalAniui, Gorizia kuru
vazartı ile buraya plmiftir. Ami
ral, BtıyQk Harp maktllleri Abide
aine bir çelenk koymafbır • 

Bunun adına: düne, bugüne nisbetle makul bir dir • 
(Modem ulusçuluk) diyebiliriz. liğe ulatacaktır. . 

* • 
Sağların yenilmesi komünizmanın 

zaferi mi olacak) 

1 
Hayırl 

Fakat yeni hayatın icaplanna uy • 
gun yeni bir adalet, bir hakkaniyet 

Dünya nereye gidiyor) 
Gittiği yer malum. 
Fakat her halde padi,ahhklar 

olmalıdır. 
Mahmut Eaat BOZKURT 

yok 



' Sayfa 

Kömür depoları için Kuruçeşmeden 
başka yer bulunamıyor 

Yapılan tetkikler en elverişli yerin Kuruçeşme olduğu 
neticesini verdi. Kafi karar henüz verilmif değildir 

1stanbu1 !imanının mociem bir hale sada evlerin olmadığı ve arazinin de 
getirilmesi için tetkikat yapılmış ve Kuruçeşmeden biraz dal-.iı müsait gö
müstakbd liman bir proje ile tesbit e- ründüğü bazı yerler tesbit edilmiştir. 
:iilerek •1ctisad V eka1etine arzedilmiş- Bunların en elverişlilen Ortaköy le 

ti. Kuruçcşme ve Çubuklu iie Pa'8-bahçe 
SenelCJ"acoberi şiltayetlere yol açan caasındaki sahildir. BurPkrın derinli

ı<uru-'eşme kömür depolarnun müna- ~i de Kuruçeşmeye nazaran daha mü
sip bir yere oakli de liman projesinde cait bulunmuştur. Ancak bu yerlerin 
7.ikredilmi~tir. Beş yı!Lk senayj planı- kuytu olmaması ve biraz <!a akıntı.ya 
ha idhal e<lilmi~ olan limanın rnüstak- maruz bulunması bakımından mazur
hel vaziyetini tayin jçin y<lhnda Ve • lan ve biraz fırtınalı havalarda tah _ 
kaletten gelecek olan direktifler dahi- il talili ·~ı · · ·· 1 
. 1 m ve ye ı'i"&etmın guç eşece -ımde çalışmalara baş anacak ve evve- ~ .d --L~ l ~. B'·ru·· 

K k .. ·· d l d . gı e aynca tC1J01t o unn.ur .. r. u n la uruçeşrne omur epo arm an ışe .. 
l..~~ı --,_tı bu sebepler\edirki alakadarlar arazının 
LiG\> anat:a.J[ r. - h ·ı 

lktisad Vekaleti baş müşaviri Fon dar olmasına ragmen ta mı ve 

De.rportin limandaki tetkikleri sırasın- tahliye işlerinin hiç bir ruüş'kiliı.ta te • 
Ja .kömür dq>olan civarmda bulunan ı.adüf edilmeksizin yapıldığı Kuruçcş
oir kaç ailenin aıhhatind~ ziyade de- meyi depolar için müsait ~rmekte -za
polann modem liman ihtiyacını kar • ruret biaetmişledir. Bununla beraber 

Ş}]ayıp bzıılamıyacağı bakımından tlepolann Kuruçeşmeden kaldırı1ması 
incdemderiııi <krinleş~ ve depo- için mahkeme karan va!'dır. 

farın bugün işgal etmekte olduğu sa • Bu sebeple Kuru~rıede kömür 
ha}I dar bulmuştur. depoları işinin nasıl halledileceği he • 

• &ğazjçinin bcr ilci tarafında da ya· nüz teshit edilmif değildic. Bu husus
P'lan araştırmalar :sonunda depolar ta b.t'i karar vckBletten alınacak di • 
için çok müsait bir yer bulunamamı • rcktilten sonra verilecektir. 

limon 
İhtikarı 

1 Boğaz yüzerek 
Geçilecek 

SON POSTA 

istiyoruz 

Çocuklar için kurulmut 
mUesaeaeler IAznndır 

B u sabah bir okuyucumuz bize dert 
yandı. Anlattığı şudur: 

-Bir buçuk yaşındaki çocuğumu kıea 
bir müddet için bir sıhhat müeaae -
sesine tevdi etmek zarureti hasıl ol
du, tahmin ediyordum ki memleket
te bu yaşta bir çocuğu ücreti muka
bilinde bir kaç. ay barındıracak bir 
müessese mevcuttur. aldanmışım. 

Bana Alman hastanesinden bahset
mitlerdi, gittim ve öğrendim ki ora
ya yalnız hastalar ve yalnız hasta • 
Lklan müddetince alınabilirler, 

memlekette de resmi veya hususi 
böyle bir müessese mevcut değildir, 
ba§lJJla gelince öğrendim. Mem
leket hesabına bu mühim bir eksik
liktir. Alakadarların nazarı dikkat
lerini celbediniz. » 

Biz bu okuyucumuz:.ı dinlerken hatır
ladık ki: 

- Avrupanın hemen her şehrinde 

böyle minimini bebekleri değil, bir 
kaç ay, bir kaç saat iç.in bile alıp 

muhafaza edecek resmi ve hususi 
bir çok müesseseler vardır. Çalıı • 
malt mecburiyetinde olan anne be
beğini sabahleyin bu müeaaeseye bı
rakır, kendisi kadar itina ile bakı -
lacağından emin olarak itine gider. 
Akşam gelip alır. Bu müesseseler be
bekleri bir kaç saat için olduğu gibi 
bir kaç gün, hafta, ay veya sene için 
de alabilirler, ve modern tıbbın son 
nazariyelerine göre besleyip büyü· 
türler. • 

lsizde ise maalesef sadece hasta ço .. 
cuklara mahsu~ olan Etfal hastane -
sinden başka hiç bir çocuk müesse
sesi yoktur. Bu yokluk ise 20 inci 

Fiatlann yükselişi piyasada Bugün yapılacak yanştara asnn sekiz yüz bin nüfustu bir şeh -
}i kal d - d f } • .. •• • • rinde hakiki bir eksikliktir, bu ek • mon. . mayı~ın an yuz en az a yiızucu gınyor silcliğin hastanelerimize büyük e -

ilerı geldı lıemmiyet verdiğini bildiğimiz be • 
M'emlckeıin cenup nuntaka1arında Kırk gün, kırk gece şenlik progra· leaiye tarafından, kabil değilse sıh-

yetişen limonların htaı~bul piyasasını mına dahil bulunan yüzme yarışlan hat iılerinde pek hassas davranan 
tatmin etmemesi yüzünden limon Eiat- bugün yapılacaktır. Bugünkü yarişla· Sıhhat Bakanlığınca giderilmeaini, 
lannda gayri tabii bir yi,ksdi~ ol.muş ıın hususiyeti her sene yapılması te- istiyoruz. 
ve üç dört gün evvel beş kuruşa sab- karrur eden Boğan yüzerek geçme ya- ----------------' 

la11 bir tek limon birder.Lire 10 kuru'8 nşıdır. lzmir panayırmda Trakya ve 
yübelmittir. Yarışa 42 Galatasaraylı, 25 Bey- 1 

Bir limon tüocarı bu tidtların azami kozlu, 20 Ortaköylü, 15 de Fener • Sfanbuf paviyonfarı 
on gün daha devam edeceğini söyle- bahçeli yüzücü iştirak edecek.tir· T rakyanın, İzmir sergisinde t~hir 
mekte ve demektedir 1ci · Hiç bir klübe yazılı olrr.ııyan kndın, edeceai nümunelerin bir kısmı dün şi-

- C.cnup mıntakasırdak.i limonlar erkek bir çok gençler bu yarışa girmek nıendiferle lstanbula gelmiştir. Bugün 
nefis olmakla beraber reemleketin ihti- için müracaat etmişlerdir. lstanbul be- vapurla fzmire sevkedilecektir. Bazı 
yacının onda birini dahi karşılaya • lcdiyesi Marmara kıyılarındaki yüzme nümuneler de Çanakkaleden gönderi
mıyacak derece kıtbr. Hükfunetin her meraklılarını da bu müsabakalara da- lccektir. 
iiç ayda bir verdiği limon kontenj~~· vet ettiğinden dün Kararuürselin en Trakyanın ikmal edi!en muazzarp 
bu ayın sonunda hitam bulacaktır. Uç maruf yüzücülerinden üç genç. 1stan• paviyonunda hububat, zahire, tiftik, 
rı.y evvel İstanbula :gelen limonlar Üç bul belediyesinin misafiri olarak şeh • yün, canlı hayvanlar, an kovanı gibi 
rıy zarfında :harcanmış, piyasada limon ı:imize gelmişlerdir. bütün Trakya mamulat ve mahsulatı 
azalınca da pek tabii olarak buhran ve Bugünkü yarışa girecek olan yüzü- bulunacaktır • 

ihtikar ba,JamıF. cüler arasında Türkiye sür.at rekoıları- Ticaret ve Sanayi Odasının kirala • 
Fakat eylw başında bir üç aylık nı kırmış olan Orhan, Halil, Agah gibi dığı 6 paviyonun dekorasyon ve elek· 

kontenjan ile İstanbula ldııon idhal e- gençler vardır. trik tesisatı için mutabık kalınmıştır. 
ciilecektir. Bunun netic~i olarak da Tam saat bette Küçüksu köşkünün Oda bu seneki sergide paviyonları-
piyasa birdenbire düşecek ve bugün rıhtımından denize atlamak suretile nın diğer paviyonlara nazaran mü
on kuruşa aldığımız limonları 0 zaman yarışa başlanacaktır. Yarış Anadolu kcmmel olmasını temin etmek 1çın 
yüz paraya, hatta daha ucuza almak vakasından Rumeli kıyısına geçmek büyük bir hassasiyetle çalışmaktadır. 
mümkün olacaktır. ;uretiyle yapılacakbr. Bir çok klüp san- r 

aaları, denizcilik meraklıları da Be - AT••b f • 
Bir otomobil iki tramvay bek ve Göksu arasında toplanacağı içir. 'y o e Çl 

arasında parçalandı yüzden fazla yüzücü arasında yapıla- Eczaneler 
Evvelki akpm Salkımsöğütte bir kaza cak olan bu yarıflar heyecanlı olacak -

olmu~, 4 numaralı otomobil Salkımsöğüt br. 
caddesfoden geç.erken Sirkeci ve Beyazıt 

tstikametlerinden celen iki tramvayın ara· Yedek Sübaylarm yoklaması 
tında kalmış, parçalanmıştır. Bir hüsnü te-
sadüf eseri olarak şoföre bir şey olmamıo· 
tır. 

Selimiye piyade tümen askerlik dairesi 
başkanlığından: Kadıköy, Üsküdar, Bey
koz. Kartal. Adalar, Şile ıubelerinde ka -

Bu sabah Kumkapıda rıtıı bulunan emeldi ve yedek aübayıarıa 
3 katlı bir ev çöktü askeri memurlardan bu aene ıubelere he· 

nüz müracaatla yoklamalarını yaptırma -
Kumkapı t-ltancuında Katip Sinan d b 

mış olanlar ağustos nihayetine ka ar u mektep sokağında Hacerin oturduğu 34 I 
yoklamalarını ıifahi veya mektup a yaptır_. 

numaralı ev bu sabah saat tam sekizde b k · 
madıklan takdirde ihtiyat su ay ve as erı birdenbire çökmüştür. Bu ev üç katlıdır. dd 
memurlar kanununun onuncu ma esine oda oda kiraya verildiği iç.in içinde bir çok I 
göre haldannda muamele yapılacağı i in insan barınıyordu. Fakat büyük bir hüsnü 
olunur. tesadüf eseri olarak bu çöküntü de nüfus-

ça zayiat olmamıı. herkes kaçmıya mu- 1 t dü"U •• 
vaffak olmuıtur. Maamafih kaza yerine Fatih Kızı aymm sünne g nu 
itfaiye müfrezesi yetişmiş, ankazı kaldır• 

maya ve çöküntü altında kimsenin kalıp 

kalmadığını aramaya başlamıştır. 
Çöküntüde bir mangal devrilerek yan· 

Kızılay Cemiyeti Fatih Şubesinin 

22/8/936 Cumartesi günü Haliç feneri 

caddesindeki Cibali mektebi bahçesinde 

fakir ve yetim çocuklar için bir sünnet dü-rın da çıkmış. fakat hemen ıöndürülmüı- .• 
·· '- g· ünü tertip ettiği haber alınmıftlr. ıur. 

Bu geceki nöbetçi enaneler pn]ardır: 
latanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: {Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Eşref Ne§el). Bakırköyünde: (Mer • 
kez). Beynıtta: Haydar Ak • 
doğan). Eminönünde: (Hüsnü 

Haydar). Fenerde: (Arif). Ka-
ragümrük.te: (Arif). Küçükpa • 
zarda: {Hikmet c~mil). Samatya 
Kocamusıafapaşada: (Rıdvan) . Şeh -
remininde: {Nazım). Şehzadeba§ında: 

(Asaf). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (ismet). Hasköyde: (Bar • 
but). Kaııtınpaşada: {Vasıf). Merkez 
nahiyede: (Kanzuk, Baronakyan, İti
mat). Şişlide: (Necdet). Taksimde: 
(Taksim). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyük.adada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Muvakkithanede: 
{Saadet). Kadıköy Söğütlüçeomede: 

(Osman Hulusi). Üsküdar Ahmediyc
de: (Ahm~diye). 

- - ,. -

OKUYUCU 
MEKTUPLAR 

Çanakkale abidesi nasıl yapılmalı 
Jlasankalede llıq iiretmenlerincleıı iıba - kalplerde yqıyan hatıraaını göz önun 

mi ira:uy )'azıyor: cessüm ettirecek bir abide dikllmelldtr. 
abidenin her ıaşı scvglll yurdumuzun 

Bütün dünyanın tatdlrle yMeL11ğl ve zat tôfelerlnden toplanmalıdır. Abide 

Türk ulusunun takdisle andığı Çanakkale her biri yurdun bir bucağından almaca 
savaşlarını, kanlle yuğuran Mehmetclğln lardan yapıJacak olura, ne iyi olur. 

~-
Balya'Llar doktor istiyor Bir türlü almamayan bir ke 

Balya~ anubaJci Kaptau İbrahhn Ünver mütesilsile ...... 
yazıyor: Karaman okuyucularımu.dan ve eski 

- Balya be~ altı aydanbcrl dokt.orsuzdur. tahslldarlarından Abdullah Yardım. me 
Maden şlrtetlnln doktoru ise kasaba hasta- yeti zamanında kefaleti müteselslle su 
Jarının ihtiyaçlarını karşılıyıımıyor. Merkez maaşından tcvk.I! edilen paranın yarlSl 
kazaya 20 dakika uzaktadır. Ağır hastalnnn mış, diğer yansını uç sene sonra istemli 
bu yüzden merkeze gitmesi imkfmsızdır. He- raman Mnlmüdürlüğüne yaptığı mGrn 
le kışın bu müşkül daha çok artıyor. Sıhhat tan şimdiye kadar hlç bir netıce elde 
Bakanlığının bu hususta. nazan dikkatini meınlş. Ali\kadarlarm nazan dlkkaUnl 
ctlbcdetiz. betmektedlr. 

Merkez Bankası tahvilatı dün Dört mahkllmiyet 
86 lirada kapandı 8000 lira ihtilas etmekten • 

Dün İstanbul borsasında Merkez Fatih tahsil •ubesi memurlarından 
banbankası tahvilatı 91 liradan açılmıf met dün ağır ceza mahkemeıind 
8() lirada kapanmıştır. sene üç ay, arkada~ları Ahmet 

Kendisiyle aörüştüğümüz bir bor • Hikmet de birer ay hapse mahku 
sacı dünkü fiatın yani 86 liranın nor - dilmi,Ierdir. 
mal bir fiat olduğunu ifade etmiştir. * Üsküdarda Kıpti Galibi ö!d 

Borsacılar Merkez Bankası tahvi • mekten suçlu Ceddad da gene agı 
latının bu b~ haftalık tahavvülatmın zada bir sene 6 ay hapse mahkum 
başlıca iki sebepten ileri geldiğini söy- mişlerdir • 
lemektedirler. Bu sebepler de şunlar • ----------.. -----ı 
dır: 

1 - Merkez Bankasmm bu sene 
neşrettiği aylık bültenler bankanın di· 
ğer bütün bankalardan faz!a kar temin 
edebileceği kanaatini uyandırmış ve 
bu yfü:den tahvilat fiatları birdenbire 
haddi azamiyi aşmıştır. 

2 - Fiatlar yükselince bu tahvilatı 
elinde bulunduranlar ellerindeki se· 
netleri satarak aradaki farkı paraya 
cevirmek istemisler ve bunun neticesi 
~1arak piyasaya fazla miktarda tahvilat 
arzedilmşi ve bu yüzden de fiatlar 
8fj liraya düşmüştür. Düşüş te yükse· 
Jiş de normaldir. ------

llkmekteplere kayıt ve kabul 
ilk mekteplerde talebe kayıt ve ka

bulüne 1 eylulde başlanacaktır. Mek
teplerin haritası hazırlanmıştır. Tale -
be yazdırmak için müracaat eden ve
Hler, semtlerinden uzak okullara baş 
vururlarsa, haritaya göre müracaat et
meleri lazım gelen mektep kendilerine 
gôsterilccektir • 

itte bu en ufak fark 

Krem Pertev'in faikiyetini 
size anlatabilir, ÇOnkO: Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa
dUfnn veya mahiyeti meç
hul bir keşfin ııeticesl de
~ilrtir. Krem Pertev çok ça
lışılmış ve çok tecrnbeler
den sonra kibar mahafıle 

takdim edilmiş yegl\ne Kreın 
olup başlıca fevaidl : CiJd· 
deki mesamab yumuşatarak 
kapabr. Bu suretle bu me
samab harici tesirattan mu
hafaza ederek cildin pUrnz
lerini def'eder. Cildi besler 
ve bu suretle gençlik ve te
raveti lemin eder. 

Cildde şeffaf ve gayriknbill 
nuruz bir tabaka yapar k1 
yazın sıcağın, kışın, soğuğun 

tahrlbabna mani olur. 

·~ .. ll!to,~ 

Mısır _ İngiliz enlapnası ve Türkiye ılığın cinayeti». eerl~v~ası altınd~ .Y 
CUMHURİYE'rde Yunus Nadi Mısır- yazısında eski ehlisa \P harplerını. 

İngiliz anlaşmasından duyduğumuz mem· zisyon vah~etlerini, katol~ . :~ prot 
nuniyeti anlatıyor. Mwrın emniyeti, aela- döiüımelerini. l.panya ihtila~ı Y 
mel'i ve istiklali yolunda gösterdiği kuvvet- dostça bir müaafaha, nizamlı hır mu 
li irade ile İnıilterenin müsait siyasetini telakki ediyor. . . 
tahlil ettikten sonra yazısının sonunda Ahmet Emin. işin bütün dehıetıP' 

şunları söylüyor: yeryüzündeki akislerini anlattıktan -
<< - Herhalde vaziyette Mısnlılar için _ Öyle temenni ederiz ki lapaıı1 

açık bir muvaff._kiyet vardır. Bu hala bir lerine kanpnamak hmusundaki dü"Y' 
.merhale bile sayılsa biz onu gene memnu· ı reyaru, insanlW.n ~nya bo
niyetle kaydederiz. Çünkü merhale hatırı alakasının ilk aafhuı olaun.:ıt diyor. 
sayılacak ve memnun olunacak kadar bü· Tarih feliık.li telifi edaaiy 

yüktür.>ı AÇIK sOZ'de Akagündüz JspanY• 
21 ,~. bir aenç Ye TeYlik Fikret k d. Ak -,onu selelerine temas etme te ır. 8 

Peyami Safa, bugünkü fıkrasında Tevfik 1 el 
zün görüıüne nazaran spanya me! 

Fikret& anlatıyor. Ölümünden 21 yıl geçmiı 
içyüzü şudur: .. 

olan pirin, bugün 2 l ya11nda bir genç ta- 1 eJ 
rafından hiç bilinmediğini acı acı eöyliyerek 1 - Halkların rejimi olan so r ~ 
onun yaşarken pir, öldükten sonra da insan zorbalığı~ rejimi olan sağ r~jim ?~rp lıo 

2 - Jki emperyalist fatıst re1ırn J bilindiğini yazıyor ve kışaca §İirin onun )ıJJ 
payı sarıyor, bunlar muvaffak 0 

devrindeki hareketlerini çizerek yazısını l I k "'"'e 
Cebelütıarıkta kuvvetli spanyo u f·ıı şöyle bitiriyor: - ı 

ı F k . birikecek tir. Sağ sermaye ve sag L~ u - nsan Fikreti şair i retin yerıne ..., 
·· ·· · h · k ayaklanacak Pale Burbon ve de:rı0 ikame eden şey, buyuk hır ru ta ın ıraz k 

1 
k 

. . l . kan dery.ısında o aç ataca . 
ıuurunun tecellısıdir. Osman ı ımparator- 1 . I k I f ı· • ti 1 

• • • L Ve tarıh ge ıne te o an e a 
luğunun zeval duygusu ıçınde zehırlenere.r;. . . 
. . . .. d . F"k edemıyecektır. ~ ıçın. .• e mucadele e en ınsan ı ret, este- ----· ~~ 

ıiği. ne olursa olsun, ahlaki ve siyasi kah- Dilsizler müsameresi tehir eu, 
belılde dalaşan mukaddes adamdır. Na- ı•t• 

S " d"I · k" 1 kurumu mık Kemalden sonra gençliğin onu niçin agır, ı sız ve or er •P) 
hatırlamadığını düşünüyorum.» dan tertip edilen ve 22 ağustosta y ~ 

ispanyada insanlığın cinayeti cak olan müsamere 12 e.vlüle bıra 
TAN'da Ahmet Emin Yalman «insan• tır. 



1011 POITA .,,. 1 

MEMLEKET HABERLERİ Japon ilimi Konyaya gitti 
yann gelecek 

Tokat yakında suya ve 1 

stadyoma kavuşuyor 

Halcla.u p1k mu? 

ekmece lllprlıl ...,••d•r• 
tellllk .... - •llMll••dır 

Ç ekmeced• &im~ aidea ıoıe· 
aia &zerinde bir taı kipd nırdır 

ld. Kanwat Sukan Siıle7JDU cin • 

Koji Okuba "Korekt bir inkılap daima arqWır. 
Bu daima böyledir. • diyor 

İzmir 18 (Hıuuai) - Tetkikler yap • 
ınak üzere ıehrimize ıelea Japoa profe -
sörü Koji Okubo ıelırimizde tetkiklerini 
bitirerek Konyaya hareket etmittir. Pıo -
fesör Türk dili kurultayında bulunmal: Ü· 

zere ayın yirmi ikisinde lıtanbula döne • 
cektir. 

Şehre bir iyir düdüğü konulacak, ve stadyom açılır 
açılmaz birincilik müsabakalanna başlanacak 

riltde Y"P''-•ıta. ve o vakitteaberi 
Tür'küa eski zamanlarda aakert ee· 
ferleriai ne ~ü,,ak itinalarla hnzula· 
dağının canh im tabidi ~ iiD
ıe aapuajlana. lriitin heybetile ,,... 
rinde durmaktadır. 

Tokat (Hususi) - Cambari7et deYri· 
ile kadar biç imar görmiyen Tokat. on Jıl 
~de. büyük bir dciitiktik p.tenaekte • 
an. Şehirde konforlu bir t.s.tan. ~~ 
liaikevj. Hava Kanunu. Ziraat Bankaaı, 
&fat iatuyonu binalan y.phD11tır. Bun· 
'-nn l.er biri ayn aüzellik tappn biyük 
Linalardandır. 

Cuınlıuriyet meydammn ortulna Ata • 
~k heykeli dikilmit. ıınai inkifafa yar • 
~ etmif olan elektrik fabrikası vücuda 
tetirilmiştir. Samsun, Turhal, Sivaa bele· 
lliyelerinde olduiu aiıbi. halka saat ayin 
~etlnek üzere buraya da. bir c&naTar dil· 
İliiiü getirtilmeai kararlqtmlmıjtır. Tm • 
"-1 teker fabrikaaı muhit için çok faydah 
•hnu,. tchrin karanlıklarına kadar biitüa a· 
~e pancar elı:ilmeie batlenılmıfbr. 

Fakat ne yazlk ki. eier bize •eıilaı 
lıaber doğru ile ı. köprü ıiıadi laa
np olmak tehlikesine marwzdar. 

Anlatılan tuduı: 
- <cl.tanl>W • Edime yolu l>etOlllaıtı· 

nlırken ba köpaii de hafif hir ta • 
mir gördü. Bu tamir anasında da 
üzerinde duraa harap olmıya yüz 
tutmuı büyük kaldırım taıları çı -
karıldı, yerlerine parke dötendi, 
amma o eski koca taşlar yekdiğeri· 
ne horasanla tutturulmıııtu. yağ • 
mur auyunun a:Jaklara sızmasına 

mini oluyordu. Parkenin aralan iae 
kumdur ve au &)'aklara azmıya ba1-
lamıştır. Yapılacak ,ey basittir, su· 

Japoe .......... Tirit ... ı.... .... 
Japlan kkL.da 1 he ılir ~ 

-1.kjelnMe .... -at ..... 
ıiimle wi bm'ıie• .... wna&.l 
h..Je laazır~. Yel r .. ict" •I ili • 
zamlan taklit etmek .uetile ......._ • • 
seda pek ba lııir wa .... 8i Is• 
tar. lmlti7e ...._ lıir .._ -.ı: f11bt 
yalaa b.diıli ......... • ...... -
jnDllıp '+ı . • .......... S }ı Y•· 

Ş. m •·•hbr li md "'s1iıto ilk ..... 
na Aqadaa .......... ~mi ·,..w tA 
Ça kapelanaa bclu eiirikli,,ea &mk • 
ciMa tarihine ...,_ Mı ..... c1mif: ~ 
kidea :rem,,. ... ..... lıir pk ..... 
y.lmz küp dei"z;wmel ... ~ ... .. .. ~ a 1 1 

larak orla7a pıp -m ft -. liltmd .. & C-. •n· ' ' ,J.poa blıa .... e .ı 
)arak............ +iH • ..,, - - da ... Wr nıla nr ' 

1.-.ı.r ... bdu ~ 'w'-•t. .._ A. Aa"....t 'i elem;.: _. wip ~ 

Şehrimizin sulan bol olmasına raimen 
"-aleaef içilebilecek kadar temiz au hula-1 mümkün olamamaktadır. Sular evler
e1ı geçerken kirlenmektedir. Bunua ae • yapılmuma bal}anmwta. ri tesisatın iptidai oluıudur. En çok kul· Hazırlanan proaram mucibince mıntab 

~ aeçmeeine -- ..... üere 
parkeyi kaldınp üzeıiDi. au awhı -
mıyan iliçla kanıık çimento yap • 
maktan ibarettir.» 

reket ettiklerini iddia ederlerse etsinler; ahlakımızı büyük bir titizlikle muhafaza 
cemiyet llizamlaıa bin ... •i• 1enn _.... Ve bm tetkik "'-mı belulaıa an
da milletlerin Y•Yllian üıı..-. ...W '-tbk ki Japa11. daima ve RYela .ı..-..,. 
vardır. Ben işi ilim cephesinden tetl.ik e- lıdır. Kendi istediği gibi dejil; fakat Ja • 
derek iddia ediyorum ki açık bir .mi11*ret• ponluiwı iaedii:i ıibi dütünmck n olmak 
çüi.k her ileri millet için lüzumludm. .la • mecburi7etindedir. 

ntlan ak ve kara sulardır. birinciltk müea.'Qakalanna, )'irmi aiustoe-
kır Bu . ak. ve kara s~lar yerine timdi yüz ta baflaaacaktır. Bu1ıüne kadar, spor mey· 
.... it hın lıra kadar hır paruun aarfile Çör- danının yapılma iti bitecektir. 
iik rnemba suyunun tehre getirtilmesi ka· Huau.t muhasebe biltçesi. &eçen )'lla 

~•rlaıtırılmııtır. Bu au ıehre getirtildiii za· nazaran bu yıl dalla fazladır. Darada liııe 
::a•n halk temiz ve aıhhi içme suyuna ka • ııkınbla vardır. Orta mektebi bitiren genç-

Bize bu haberi veren okuyucumuzu 
yurdıeverliğinden dola}'I tebrik et
tik. Burada yaptığımız teY onun 
hialerine tercüman olarak enditenin 
varit olup olraadıiuu aalamak içia 
incelemeye giriptmesini istemekten 

ırnuı olacaktır. lar, paraazbk yüzünden baıb ::rerlere ıi-
k. Vaü _ve Cumhuriyet Halk Partisi baı- demedilı:leııi için tabeillerim terketmeie R k'Jc. k ? 

ibarettir, diyoruz. 

ponyada milliyetçilik. cere:yam cidden k.uv• Esasen bilgi beyaelmileldir. Bilmek İçİJ 
vetlidir. Bunun fa,ydalannı bizim gibi nia- hususiyetlerden fedaUrlık yaPDU;J'a lüzum 
l>eten kabuiuna sığınm11 milletler daha iyi yoktur. Amma biz h.ayabmızın Japon ola· 
farkediyorlar. rak l:almamıa daima diliat ederiz. Bellı:I 

İl ?ı ~ a~ Ergunun çalıımalarile. inhisarlar mecibur kalmaktadırlar. B.nun için. Tokat· ._ ____ a __ ı_•_ız _ _,Y_o __ m_u_~ 
aa.-e•ıuıı üstündeki tarı. bu1mi mahaee· t .. bu • ••asına tiddetıe ihtiyaç var- Taş k 

0 
.. P r 

0
- de b 

1
• r 

Milliyetçiliği l>e,r.elmildciliiin aksi ota- de nazan diklwtmm eehti. Biz he\' .... 
rak k.W etmek dei111 olam112. Biz Japon- ha "°k ... '. om diia;,aıun muMelif kö ı 
lıu serek Anapa '"' gerel: Ameribclaa ıeı.-. .,ö=d·ıir& EYYelce tal.ıail iPa U. 
itl...U. kiikmleıi mc cliiti' +++dea çmp )' ... dört tarafıu ~ '- taW>• 
.adik. k --.ıe içindir. ~ zama• timdi. diier lllilleüeıia .eler ~ ... 
daima hatulacLk ti bizim ••ad" i- aöN -..1 çalı§tıklaruu söımek için aidQ-or~ 
yerletmif ve milltlqmiı t·=wUILerimi.z TU• Yeni Japon mıede~eti talcliı deiildir. 

tarafuıdaıı aatm alınDUfo apor meydanı dar. 

kaza iki cinayet Datçalıların bir 
ınüracaah 

Kasabalanıaa Güreli isminin 
Verilrneeiai isti7orlar 

Hasan kalede 
bir cinayet Bir genç anasını ve ·-· a .. _ Sizin çahpanız hakkında yazılanlar çol 

ağabeyİsİnİ öldürdü Ad d azdır. Ben pek kııa bir zaman içinde ço• 
Taşköprü (Hususi) - Son gün _ apazann a şeyler görmek fırsatını elde ettim. Büyük· 

Bir . adam karısım ve lerde T aşköprüde birbiri üstüne bir leıinia eidd- derin lıir 1161.n nazarla heı 
Datça (Huaual) - A.adıl awa cam

hnda k&in adalara ka1J1 Marmaristen 
hrbe doiru deniz iç.ine uzanan güzel bir 
tatuııadadır. Datça denilen bu ıüzel ka • 
::- fİındiye kadar yollan bozuk olduğu 

kansının ~-kını vurdu kaç zabıta vak"ası olmuftur. Bunlar Şehir haricine biaa yapd- l9"i ~ .... -.wli,,..a.. ~ 
A9I M=p·ı• a-piıı bir clilflıMe • ......,... 

Haeankale (Huauai) - Buraya dört aaiyife taalluk eden vak"alar olmayıp ması yasak edilecek BiVük inlalaplar icia e1ı- ·,,ıısa ~ 
buçuk saat meaafede bulUDUl Bedrevae sadece kaza ve kavga gibi şahıi vak'a- M.puan (ı-w..t) - Şehıia ve pv• yoktur. Her lllJ lair ch-..w.ttiır. İdare • 
köyünde Remzi imrinde Lir adam kansını lara inhisar etmekle beraber fİmdiye re.inin awak ve rutubetli ol"" bu mulaiuc cilerinizden temas ettiklerim bu. ~ ~ 
a,W ile birlikte yekalam11o VUlmUfhır. kadar tam bir ıükun içinde yaşayan b~I ağaç yetişmesine ama olmuttur. Şe - bir fikir qaladılu. . 
Remzinia bmuwa ifıiı. Remzinin am • Taşköpıüde nazarı dikkati celbetmiş- hır, hariçten bir onnan manzara• arzet• Gölcüklerde sayın Adliye Vekiliıüzle llalcij 'VUJtalarından istifade edeme • 

lılek 1iizünden inlı:ipf edemiyordu. 
tiırı Datça ıimdiye kadar nahiye idi, fakat 

casının oiludur. tir. mektedir. Fakat. bu ağaçlar, Şehrin garp tanıpna fınatını elde ettim. Japonya ne 
Bir gün Remzi eve geldiği zaman lı:a - Bu vak"alardan biri Urgancı köyün· cih~ndeki mahallelerlo bnuuu keamek- alakadar oldular. Baııa aorduklan auaDero 

eli kaza olmuftur. 
b Yil~yet tarafından eon yapılan tetldkler 
~-nde ba süze! yerin bir an evvel 
ı.. •• - edilnıeai takarrür etmif Ye faaliyete 
..,..lllllıtbr. Kaza dahilinde bulunan ha· 
:-. Yollann kaffesi tesviye edilınittir. Bi· 
tliı llltaıı faaliyetine de dnam edilmekte • 
~ lialk kazaya Datça isminin yerine bu 
t._ Yı imar için büyük bir adım abmf o• 
t . 't'alinin ismine izafetle Güreli adının 
~esi için Dahili;ye VeUletine müra-

rıeile amcuının oihmu ambarda _. • de olmuftur. Hacı Şaban oğullann • tedir. • . .rerelen ceYaplan verdim. Korekt bir in• 
k ·· .. faL- _...ı -''"' im eh Al" JC.I H L Şeltnn ana eaddelenle l.ta.,-on cadde - L_u ..ı-•·- __ B d·.ı......- ... .,~ en gonnUf, llUlt yanınaa ... _ o a • dan ı o •• u aun tabanca ile oem a· . . • • auap - •• ..,..... • ._ 90Tftl'ICID'• 

.. d b · · .. __ ,... ı · · h d eıade 'Yalı:tile ditilımit olan M 'ft bo,.fw -=-==========::;;:::: 

etnıitlerdir. 

gın. an . u .~şı go~em~ıge ge ~ıbr: . namıı, ~ e. ağabeyisini vurmU(I - ajaçlar, ıim•difw iclanıti tanfutdaa l:Mt-
Yıne bır gun RemZJ amcaeının evıne aıtmıı tur. Annesı Halıme derhal ölmüş, ağa danacaktar • 

ve otururlarken amcumm oğlu eve gel • beyiai İsmail de bar;ı.aından yaralan • Beledi IMaad .. L:. L • ·-..ı-
. R . b .. .. b --.:. y, u wıra. ~ nancı-m11. emza unu aorunce ta ancasam ateı- m•.ttr L!-- _,_ -L ....... • "7:-

• .. ~ • - )'aP&UUaa&m ,_ e--m· -... obla 
liyerek amcaeını.n oılunu vurmuıtur. Rem· Cinay t" b• -L-- 1--1 b' "'---L- •L! L!- L---1' L:_ .. L:-e ın ır 9llUUI pay-tı ınası uı auıuuu ve GD .. um ..._.. gu- ..,_ 

zi b~ cinayeti iıledikt~ ~~ra d~iru ev: yüzünden çıkbi anlaşılmışhr. . olan Adapazan, dağınık bir baldec:lir. Bu· 
gelm11 ve karısına vaZJyeti soylemı1o o da. * Baı::..J· L•• -nc1 H- · . 3 nun jr_in beledive --L..: m ı_ t 1 

~re ~oyu en ueeyının , r-· .., • ..,.... er-.eze op aaıa-
- Mademki benim Mqilimi vurdun. dak. k Sa d ed" "'k g•a çalı .. maktadır . .. .. . yaşın ı ızı a et y ı metre yu • .... · 

Benı de oldur, mukabeleeınde bulumoaf ve ı..ı:~· de b" dak d"' ·· ··ı - -----
ail•m_,a bqlanufbr. se~m ıı çar tan Ufmuş, 0 • Bursa BisiklelÇl"leri 

mÜftÜr. * Günerik köyünden Yamal oiul Herekeden geçtiler Remzi bu 'llÖzleri ifitince yeniden kız -
mıt. bu sefer de kan1S1nın-üstüne atılmış 

ve onu da tabaKa ile vunnuıtur. !arından 0.man oiha izzet ile Bekir l:ımit, 19 (A.A.) - Marmara turu-

Biga bağları köklenecek 
~ga (Hus~si) -,. Şehrimiz bağla· 
'-la.. ~llardanberi ~evam eden bas

) aın filoksera oldugu, geçende bura- Ziraat talebesi Zonguldakta 
~! telen Trakya genel enapektörlüiü 

oğlu Hasan tarla yüzünden birbirleriy- na çıkmış olan Bursa biaikletçileri tch .. 
le kavga etmitlerdir. rimize geldiler. Kendilerini hisikletçile-

Bu kavga neticesinde luet baçak1a rirniz Hereked~ karşıladılar. Burada 
Hatanı bacağından, Huan da tatla iz- Halkevinin bir gece misafiri kıJdık • 
zeti kafasından ağır surette yaralamıt- tan ıonra aabah Motorla Deiirmende
lardır. reye geçorek rollanna devam etmi,.. 

'"""Ilı müşavirliği tarahndan yapılan Zonguldak, 1 9(A.A.) - Ankara 
"~.Yeneden anla,ılnııftır. Ziraat emtilüı~den 66 ~ilik ~ir. ta· 
bıga filokserah mıntaka addedilecek lebe grupu öğretmenleriyle bırlikte 

:• aelecek seneden itibaren Tekirdağ dün Sa~anbolu. ve Filyoe üzerindm 
L~ baiuıdan Amerikan asma çu- Zonguldaga geldıler. Yerinde bir beledİJ8 JUlfiı 

lerdir. 

l_'lh tedarik olunacak. halı1ıazır bağ- Talebeler Havzadaki maden bölge· Biga (Hueuei) - Mektep tatl1i mü-
~ tedrice k ""kl · 1 · yeni )erini --..tiler. Halkevi tarafından yüz nuebetile çocuklardan bazı lan kahve· Soma (Huıuıt) - !omanın Dualar 
lbl..._,7 ... n o enıp yer erme •~ k"' ·· L" l · d H · ·ı ç k 
~~ dikilecektir. kitilik bir çay verildi. Gece de hüku • hanelerde garsonluk yapmakta idi. Be- oyu aa~ın erın ~n. atıce ı e er ee-

Somada bir tarlı kaıgası 

lı-. ~üloba köyleri, daha timdiden met bahçesinde Halkevi müzik kolu. lediye ahlaki bakımdan bunu mahzurlu kaythıden l~ai1 ~r tarlayı ortak ola
~ bağlarını, köklemeie batla • mieafirlerin ittiraldyle milli oyun ve aönnllt ve mektep çocuklarının kah· rak ekmitle~dı~. Bır kaç gtln e.vv.el h•· 
~ır eğlentiler tertip edildi. velerde çalışmalarını yasak etmiştir. sat yapılaçagı ı~ln Hlltfce tabımın ev-

~ · de i lmıail de tarlacla yapılnıa11nı iste-
Pezar Ol• Hasan a. Diyor Ki 1 mitlerdir. Bu ~en aralanncla kavga 

._Bana lııu ettiklerin, yakı·ı ... Benden ıfttikçe azak·ı ... Aahyonanı S- .... , H .... Be, - Ha,rrl S.. 
Nt aLr au, Husn Bey? lap::ror, biç iltifat ·. etmfJor- v.ım,.ı. parsm var cli::re al· m. ..- nr diye deiil, 1. 

-.. dml aim param )'ok diye .W.l 

çıkmı9, Hatice itin halli için köy muh
tarına gitmİf, muhtar da ikisinin arası
nı bulmaya tavassut etınitıtir. Fakat 
lsmail biçilmiş bütün maheul(i arabaya 
yükletmiş ve mtıhtarı dinlemek iste· 
meıniştir. 

Hatice arabanın hareketine mani ol· 
mak için öküzlerin önüne geçmiş, fa. 
kat lsmail ökil~eri övendire ile dürte
rek kadının arabanın altında kalmasına 
ve aaırca yaralanmasına eebebiyet ver· 
miştir. lsınail yakalanmıf hakkında ka
nuni takibata bqlannufbr. 

aöıterdi: 

- Oilum. itte bua liman derler.1 
- Limon neye yarar baba~ 
- Eskiden u.lataya eı~arlarda. 

* Turunç, portakala bakb: 
- Sen de, dedi, lıendinJ limon gihl 

• Sirke, .. lataya niabet -.erdi: 

- Oh olaua gene han muhtat bl
dua :ral 

• Bir banlak 
,.dur; y __ ..._ 

D&t ...... 
Bir bsrclak aa 

limoaatanm mali,. et' 

,, ...... 
1.00-.. 
C),21 .... 

YekU. 8,75 
Bu h~bıma ıördiiktp soQl'a lqqo

nJtaıup bard•ğıru beş ~uruta verenl• 
riıı. limopata)'I llıponla yaptıklarına iş. 

ter inan ister inanma 1 

* - Kanııı bugijnlerde hiç bayılmı· 

yor. 
- Demek hiç kavga etmiyorsunu .. 
- Kavga ediyoruz amma, limonun 

on beı kuruta çıktığını biliyor. 

* - Bugün biraz limontyim. 
- Öyle 1ee yanma }'anapnaia ~ 

mez. '8ISET 
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)TF AIYEMİZIN YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETILE 

Tulumbacılığın Tarihi 
* * * _________ _, 

1 Sandıklar ayni yollar üzerinde birbirlerinin peşlerine düşer
lerdi ki bu dehşetli bir tehlike meydana getirirdi. Yangına gidip 
gelirken başka bir sandığa yakalanmak çok ayıptı. Bazen yarı 
yolda birbirlerine girip baskı kollariyle, borularla, usturpalarla 

birbirlerini mükemmelen haklarlardı 

Yazanı Oam•n Cemal Kafgıll 
-2-

Bunlardan sonra lstanbulun diğer 1 Diye nara atarak bir geçişleri vardı 
meşhur tulumbacılarından bazılarını ki seyirciler adeta bu manzaraya mes • 
daha sayalım: tolurlardı. 

Eyüplü eski Çiroz Ali • ki bu çocuk Sonradan bunların en acar u~akları 
genç yaşında Beyoğlunun en hızlı bir Beyoğlu sandıklarını ayartılınca Eclir
tulumbacısı iken 313 senesinde verem nekapıhlar da bayağı bir mahalle san· 
olmuş, Bakırköydeki zengin dayısının dığı ayarına düşmüştü. 
köşkünde ölmüş ve ertesi gün bütün Edirnekapılıların yanıbaşlarında lıa-
lstanbul tulumbacılarının iştirakile tırı sayılır iki sandık daha vardı. 
kendisine muhteşem bir cenaze alayı Bunlardan birisi Hüsnü Reisin ida
yapılarak onun tabutu omuzdaşları • resindeki Sultanhamamlılar, öteki de 
nın omuzları üzerinde tam bir saatte Kel Pano reisin - 'imdi Yunanistanda
Bakırköyden Eyübe öğle namazına ye- dır • idaresindeki T ekirsaraylılardı. 
tiştirilmişti - eski tulumbacılardan bir Sultanhamamlıların kamilen oradaki 
çoğu İstanbul tulumbacıları içinde bu tesbihci, ağızlıkcı çocukları teşkil e • 
genç kadar yakışıklı ve kibarı yoktu derdi. Karagülle Hüsameddin, T csbih
derler. ci Mehmet, bunlar en iyilerdendi. 

Eyüp tarafındaki tulumbaların bir Sonra bu sandıkta o zamanki serasker 
çoğunda uzun müddet reislik yapmış kapısının katiplerinden Deveci Nuri, 
olan Acem lsmail _ ki bu da zamanı- kardeşi Vahid, Şükrü ve gümrükten 
nın en meşhur semaici ve mainciler • Hafız beyler de koşarlardı. 
dendi. Bu da kırk yaşlarında, verem • Kel Pano'nun Tekirsarayı ~andığın-
~en ölmüştür. da ise ekseriyeti Rumlar ve tektük Er. 

Aksaraylı katip Hüliisi, Hasköylü meniler teşkil ederdi. 
kltip Mahmut (bunlar o zamanın en Meyhaneci Niko, Lağımcı Zizos., 
zarif, en fık gezen tulumbacılarıydı . Hampar reis, Karaka, Hayko, Kapik, 
Kendileri dairelerde katiptıiler. Hafız Mezarcı Vangel, Hacı Manol bunların 
Şakir, ~eyhislam kapısında sarıklı bir en yamanlarındandı. Cibalililerin en 
•-~t· t" b" t 1 ba .d. parlak zamanları meşhur Borucu Ha -
,1uı ıp ı ve uçarı ır u um cı ı ı. 

En k E .. k. h V . kk sanın bulunduğu zamanlardı ki Arap 
ço yupte ı meş ur ezırte e z· ı . . 'd" ş· d. d k 

d v ·ı k d V . kk rı . ' ıver on arın reısı ı ı. ını ı 0 san 
aan ıgı 1 e ~şar ı. ezırte e 1 erm bes yaşında olan Ziver reis ne iş yapı· 
me{lhur oldugu zamanlar orada Hafız ' b·ı C'b ı·ı·1 · d 
Şak. ç· Ö B l k S . (b yor ı mem... ı a ı ı erın e yaman 

ırl,I ır3o2z3 ml erd, Ba 
1
1 çı amı .. ul bir komşu ve rakipleri Fener Patrikha-

zava ıyı yı ın a a atta vurup o • ı·ı d. 
d"" d .. I ) K d" . k k" ne ı er ı. 

ur u er. en ısı ço sa ın, çalışkan, Yangına koşma formaları hep kırm-ı 
mahcup bir delikanlıydı. Bir kavga es· 

zı fanile ve siyah dizlik olan Patrik -
nasında arkadaşını kurtarmak ister • hanelilerde çok hızlı tulumbacılar var· 
ken sol böğründen yediği bir bıçakla d 
dünyasını değiştirmişti zavallı... Son-
ra yine VezirtekkeJilerin meşhur öncü
lerinden bir~ de serasker kapısı katiple
rinden Arap Sadıktı ki çok kuvvetli, 
sırım gibi bir delikanlıydı. Değme ardcı 
ona sırık yetiştiremezdi. 

Geçit yerlerinde hazan en yaman 
ardcılann omuzlarından sırığı çeker, 
alırdı. Bu biçare de Balkan savaşında 
şehit oldu, gitti. 

Demin Beyoğlu ve İstanbuJun birin
ci 111nıf sandıklarını saymıştım. Bazan 
birincilere bile taş çıkaracak kadar 
kuvvetlenen ikinci sınıf sandıkların da 
bir kısmı şunlardı: 

Edirnekapılılar, Kocamustafapa~a • 
lılar, Sultanselimliler, Cibalililer, Pat
rikhancliler, Kadırgalılar, Fethiyeliler, 
Üçüncü Daireliler, Beşiktaş Daireliler, 
Birinci Daireliler, Mevlanekapılırlar, ... 

Bunlardan Edirnekapılıların en par
lak zamanı Arap Hüseyin reisin za • 
manı idi ki sonradan Galatasarayına 

geçen meşhur Yaşarlar, Kantarcı A • 
sımlar, Ermeni Hacı Diyonlar, sonra
dan Fatih ikinci Dairelilere reıs olan 
Aarap Şevkiler hep orada koşarlardı. 
Eclirnekapılı1ann bu en parlak zaman • 
Jannda geçit yerlerinden: 

- Zemini yüksek kapı1ıf 

ı. 

Bmıların en meşhurları hala sağ 
olduğu söylenen meşhur Hamsi reisti. 
Ondan sonra lstrato reis ve Hamsi re· 
isin damadı şimdi Fenerde gazinoculuk 
yapan Sarı Koço da pek hatırı sayılan 
tulumbacılardandı. 

Bunların komşu ve rakipleri olan 
Balatlılarda ise ekseriyeti Yahudiler 
teşkil ederlerdi. 

Eski köçeklerden 
David reis bunların 
dı. 

Fıstıkçı Nesim, 
meşhurlarından • 

Şimdiki spor klüplerinde olduğu gi· 
bi o zamanlar sandıkların birbirlerin -
den adam ayartması ayıp sayıldığı i . 
çin mesela mahaJle tulumbalarından 
iyi yetişmiş, gözde bir tulumbacıyı bü· 
yük yerlere aşırmak hayli güçtü. Mc· 
sela Fethiyeli Agahı kendi sandığın -
dan karşı tarafa ayartmak için ne ka
dar uğraşmışlardı. 

Tulum bacılar için yangınlarda. en 
tehlikeli yollar (Eminönü • Eyüp) 
(Beyazıt - Yedikule) (Taksim • Bü • 
yükdere) (Beyazıt - Edirnekapı) (Ka
raköy • Bebek ve Sarıyer) (Edirneka
pı • Y cdikule} yolları idi. 

Çünkü hep bu yollar üzerinden git
mek mecburiyetinde kalan sandıklar 

(Devunı 10 uncu aayfada) 

SON POSTA 

- Doktor niJanlımdan bır mektup 
celdi amma okuyamadım .. Yazısını 

okumak çok güç. 
- Eczacıya okut! 

Tecrlbe 
Kayınvnlde, balayı seyahatinden dönen 

damadına sordu: 

- Naııl kızımla iyi anlaştınız mı°) 

- Ben de bu mesele üzerinde sizinle 

konu,acaktım. 

- nnn 
- Kızlarınızdan bir başka~ını daha tec· 

rübe etmek isterdim de .• 

* * • 
Açma 

Hastanın ameliyatı bitmiş, karnı dikil

mişti. Ope~atör etrafına bakındı. 

- Eyvah, dedi, Penılerden birini İçe • 

ride unutmuşum.. Tekrar karnınızı aça • 

cağım .. 

Hasta itiraz etti: 

- Lüzum yok doktor, dedi, yüz lira 
ameliyat paraıını verdim. Yüz kuruş pens 

parasını da öderim. Nahak yere karnımı 

ıaçmal 

Pardon 

Hiddetlendin mi niçin? 

Pardon, dedim ya bayan .. 

Söylediğim •Öz için; 

Pardon, dedim ya bayan .. 

Sana söz attım amma, 
O kadar çok bağırma; 

Hele polis çağırma, . 

Pardon, dedim ya bayan .. 

Koluna ~arptım evet, 

Buna etmi!tim niyet; 

Darılma hem insaf et, 

Pardon, dedim ya bayan .. 

** 

- Alo, alo, timdi size h.y falanca 
«Aile saadeti ı> hakkında bir lıo°nfe • 
rana venc:elıtir. 

- Geçen sefer geldiğinizde nİfanlın 
bann bu kadar güzel görünmemi~ti. 
- Olabilir: O nİ§anlım, bu niıanlım 
değild.i de ... 

Talib 

-

Saçını kanarya sarssına boyatmıştı.• 

Bir hafta sonra saçının rengi kendiliğin • 
Üen değişip yeşil oldu. Boyattığı berberi 
sitti: 

- Bu ne hal, dedi, bakın saçlarını 
yemyeşil oldu. 

Berber güldü: 
- Gene talihiniz varmış, başkalarının 

başlarında hiç saç kalmamı§ ya 1 

• * * 
Kitapla 

Bayan, pirzolayı ateşe koydu. Beş da • 

kika geçti, pirzola yanmıya baııladı; ba ' 

yan yanan pirzolaya baktı; elindeki kit•• 

bın yapraklannı çevirdi: 

- Her halae, dedi, ben yanlış görü ' 

yorum, pirzola yanmıyordur. 

Bay yanında idi sordu: 

- Yanmıyor mu, dedin} 
- Evet, yemek kitabına baktım. Oll 

dakika ateşte kalacak diyor. 
-=:s::z:-=ıı::=--=-==============-==·===-=======-c==;;;=:;===-==-------==-----------------------------

() 
1 

1 

I I 

! 

- Bayla bayan kavgaya bqladalar, 
papağanı aakJa, terbiyesi bozulmasın 1 

•••••-•••••••••••••••••-M•••••••Heea ................. ..... 

Zarar 1011 
Dalgınla, karısı sokağa çıkmışlardı. Dal

gının elinde ıemsiyesi vardı, karısı fem!!İ· 

yeyi gördü: 
- Yağmur yok ki, ne diye ıemııiyeyi 

aldın~ 
- Dalgınlıkla almt'§ım, amma zarıını 

yok, naııl olea bir yerde unutuveririm. 

Arı1or 
- Aradım, ara • 

dım.. Nihayet beı bin 
liraya beı odalı bir ev 
buldum. 

- Evi alacak mı • 
•ın .• 

- Evet amma, 
timdi de beı bin lira • 
rı aramıya ha§ladım. 

• • • 
Onlara gire 

y aelı kadınlar ko • 
nuıtular: . 

- Bu moda da tu• 
taf ıey, çabuk çabuk 
değişiyor; insan mo • 
daya göre giyineyim 
dese, bir ıapkayı en 

Senelerden beri 
Erkek, tiyatro kapıcısına iki bilet ver • 

di.. Kapıcı arkadan gelen kadını erkei• 
ıöaterdi: 

- Beraber miıiniz} 
ETkek boynunu büktü: 
- Maaleıef, dedi, ıenelerdenmeri 1 

* * • 

Niçin 
Konfeıaneçıya nasihat verdilerı 
- Konferan1111 bitiıfir bitirmez, halkı 

selamlar ve ayaklarının ucuna batarak çe• 
Jti)jrsin .. 

- Niye ayaltlarımın ucuna basarak çe• 
.kileyim') 

Uyumuş olanları uyandırmamak 

içini 
,,. * • 

Tavsife 
- Geceleri uyuyamıyorum. 
- Saatte bir kadeh likör içiniz. 
- Böyle yaparsam uyur muyum? 
- Gene uyuyamazaınız amma, hiç ol• 

mazsa biraz daha eğlenceli vakit geçir • 
miş olursunuz! 

' ... 

- Niye acaba... Bu odaya girer sir 
mez hemen eanemİye bqlanm? ------·--············-·········--··· ....... ..,, KAii. 

Bir lngilizle bir Amerikan yüz Ura balı; 
•e giriştiler. Hangisi hiç akla gelmiyecek bl 
hikaye anlahrsa yüz lirayı kazanacaktıl 

Amerikalı hikayeye başladı. 

- Bir tarihte bir Amerikalı .. 
f ngiliz sözünü kesti: 
- Kafi, dedi, bahıi kazanclmız .• ___., 

Geri ıeur 
- Bir mektup )'~ 

dım, zarfm üzerine 
1
, 

· «dünyanın en buc:l~ 
adamına» adrc:1'' 
koydum. Acaba ~ Jet 
tubu kime verıt 

dersin) , 
- Kimseye vef 

mezler gene sana 1 
e , 

ri gelir. 

di: 

• * • 
Rekor , 

.. .,Je 
Genç kadın •0 .1 

··ı-
Birbirinıizi g~' 

d .. w.. üzden tarO ugum .~,, 
.. 4 t -.ı dakJ gun, saa , ., -

çok altı ıene .pyebi ", - Bir tuila .,Uı, fİmclİ bunu ne :ya - Zaımeclenena J'aimur batladı ıev• 6 1. 110"' 2 ıaniye, sa ıse 

lecekl · pahm7, · sillml / . evlendik .. 



Fatih parkında bir saat 
ihtiyar kadın telaşla: "akşam ezanı okundu mu?,, 
diye sordu. Sonra yanındaki tazeye seslendi: "Haydi 

Fahriye davran, oğlan eve gelip de bizi 
bulamazsa haşlar alimallah ! ,, 

istaüblil 
ıın 

Ya~attılı 

Tarih sayfala.n 

1 

Sansürden · kaçırılan 
• 
ispanya mektuplan 

,... * * 
12 Y8flllda bir milis yavrusu ihtiyar bir adamı durdurarak "Sen 

Y•zan : Kemal Tahir 
--- R•••d Ekrem Koçu __ ... 

faıistsin, seni öldüreceğim,, dedi. ihtiyar ıaka zannederek sordu : 
" Neden anladın ? ,, aldığı cevap fU oldu: " lhtiyar11n da ondan,, 
Çocuk bundan sonra arka cebinden bir tabanca çıkartarak Haliçte ilk köp· 

rüyü, İıtanbulun 1 latanbul 
muhasarası ve zap- KöprUlerl 
tı sünlerinde Fatih 1

-------· 

.kurmuıtur. Donanmayı karadan yürüterek 
Halice indirirken, ıuyun en dar yerine de, 
dubalar üzerine dötenen kalaslarla bir 
köprü yaptırmıı ve bu köprüyü zincirler· 

le iki ıahile bağlatmıştı. Bu köprü l 00 
1ıez uzunluğunda ve 15 gez eninde idi. Bir 

gez, parmak ucundan dirseğe kadar olan 
ölçüdür. Yanyana ancak beı kiti geçebi
lirdi. 

bopltb ve ıalık çala çala uzald8fb 

Az zaman ıonra bu köprü harap oldu. , 
veya kaldırıldı. Ve bir daha, tam dört yüz 

Patib -parkından gOrOnQşler 
- Evl&chnı aaat ~) o zama~ da kapıyı ıuratımıza kapalı bu· 
- Bete seliyor tepe. )uy o ruz. Ala doiruau 1 Siz benim sibi bo-
- Akw-m ezanı okundu mu) vardayı güç buluraunuz. 
E" ... sördünüz mü ,ip) Aktam eza- ·. Boyalı aenç kadın utanıyor, kelim.e du· 

IUnın kaçta okunduianu ben ne bileyim) ,yuldu mu) dj~ ürk~kek etrafına ~a-
- Vallahi farkıncla dejilim teyzeci- ,kınıyor. Ben ıözlerimi yere indirdim. 

sene, Halice köprü kurulmadı. 1stanbul 
halkı Galataya kayıklarla geçti. 

Türk mimarları coşkun ırmaklar üze

rine yüzlerce köprü kurarken, Mimar Si

nan Çekmece köprüsü gibi bir 1&heıer ya
ratırken, T opkapı sarayında oturan Os-

manlı adiphları, Galatada Hıriatiyanlaran 

oturduğunu nazarı dikkate alarak Halice 
köprü kurdurmamıılardı. İstanbula Süley-

maniye gibi bir abide hediye etmiı olan 
Sinan, bir de köprü yapsaydı, bu muaz· 
zam Türk beldesine kim bilir ne ıüzel eser 
olurdu. 

Nihayet 1 2 S 2 de, Unkapanı ile Azap
kapııı araunda bir köprü kurulmaıına lü
,zum ıörüldü. Birbirine bağlı aallar Ü7.erine 

bir köprü kuruldu. 600 zira uzunluğunda 
olan bu köprü iki araba ile iki yüklü bey• 

lhn. \eakı oltunmUfhn'. İhtiyar kadın cevap verdi: 

ıreld~T~~ı) tela.landı. Eakl aadakor - ~ak ıu •.~ylediğjn llfa T~sun evla-.'• 

d ""-ini ~rladı. Yanındaki genç ka- dım. Bız sana oyle muamele mı yapıyo• 
ına · · ,_ r 

· ruz? Yavrucağın senden başkasına ba11.tı· 
:-- Haydi F..._ dananl Oilan eve jı var nu) Celecojin sec:.e~ri iple çekmi· 

ıelıp de bizi bula...._ Jaatlar alimallahl >'orsa oilum Mehmedin ölüsünü öpeyim. 
dedi. Fakat neylerain. O gece biraderi gelmiıti 
l!:i Ya, ana, kız, ya kaynana gelin bunlar. ,kızcağızın. Onun yanına ıeni nasıl alırdık) 

er eon tahminim dojruyaa iyi geçini- , - Biraderi mi) Kime yutturuyoraunuz) 
,__r demek. Gelinini Fatih parkına ha- - A. Delinin zoruna bak. Melahat 
,._ •lmap setirmif. Arkalanndan bakıyo-

0

neden susuyorsun aalak kan) Cevap ver
~· Kıaa bo,lu ibti)'ar kadın önde bu aıe- sene. 
l:İlltiden fevkalııde memnun, kanaatkar 1ıe• ' - Neden cevap verecekmi.§im, Benim 
liıı arkada (bqlanmamak) için acele ace- ,ıibi aiıuız dilaz kızı bul?ıuı da fiyaka 
le llapıdan çıktılar. ,Yapıyor. Haftada on lira ile . naı~I ceçindi
Lı..... Bütün aralar dolu. Kadınlı erkekli ıa· ~imizi eoruyor mu) 
._., leaaiz bir kalaLabk. Arkadaılarile Erkek celillandı: 
~nler bile konUfJDUYor. Birteviye aigara - Haftada on papel kötü para mı) 
......Y.or, bir teviye kabak çekirdeği yeni- Ben eve o kadar da ha~camıyorum. Üç 
)or S. la çocuk, ikiai mektebe gidiyor. Annem. · · tıcı nn parka sirmesi yaaak. Bu-
"-n · · · baldızım bir de bizimki. Namerdim on lira ıçın hes* parmaklıiın dıı tarafına sı· . 
~nın11lar. Fakat vmr YlZlr aabf yapan ,harcama%lar haftada. Hem aalle on lira 
~ti1... d ._ L_L --L:.d L • • L" "k mı) Geldiiim akpmlar küfeyi doldurmu• 
ı., .... , aa e &&oa&. ~ e&çıaı, :ıı.uçu El k 'k ·ı L: d .,., lı:.aı- ~--- d ....__ ı ·· ı w • • yor mıyım) e tn param e ev ııuraıı a 
tl...ı..ıı --.Ve unc;anın an maret o an o çegını h . d wil ' '\ B k 'mua 
-;--p clold.nap bık peraya iOadullah arıç eg mır en aana apatma • 
~ etmede. ArkMIDI keemeden baiın· melesi mi yapıyorum nankör1 

gir ve iki tarahnda yayalann reçınemne 
müaaid olacak kadar ıenifti. Altından u
f ak ıeıı ')erin seçebilmesi için iki büyük 

ıöa, bUy i ıemiler için de açılır kapanır lca 
pı~r ~pi1nupı. Mera.imi mahauaa, dua• 
)arla, ve k~rbanlar kesilerek açılmı1o gemi-

)er donanarak top fenliii yapılmıt. evveli 
önde ve at üzerinde ikinci Mahmut, ve ar• 
kada yaya olarak devlet ricali Azapkapı· 

undan Unkapanı tarafına ıeçmifler. Köp
rünün muhafazasına ve kapılarını açıp ka• 

pama~ me~urlar tayin edilmit- İkinci 
Mahmuda köprüden ıeçit paruı alahm di-

ye teklif yapmıılar, Mahmut izin verme· 
miı. Köprüye 1eSiratiye» adı verilmiı. Kan

dilci Reşit . adında biri etrafına bir alay 
baldırı çıpı.it süriicii, deinekçüeri topla-

f l yarak yük beyairlerinden müruriye alma• 
..,;:, Taze taze! Sıcak- MC&kl Sudan ucuz İtfaiye otomobillerinin ~Dl ~ra ~ve_· , ia teşebbüe etmİf, yakalandıiı gibi lstan-
·-= • 
-~ek Dumanı üstünde baba! veleye verdi. Saad~ par.ta are et.az ._ .. d .. · ·ı .. .. .. .. d w '-

• ... d 1 ld ı fatih parkının ıLOY a asına suru nıuı, aurucu ve egne&• 8i ı:.__ _ b' d ld k oturan a am ar aarsı ı ar. .1 . 
h.L r uuc:anı ce me o urdu tan sonra 1 .. .,. . b' b k 'b' d l l d B'r çı era de küreie atılmıı. 
-"'-, aır d" d 'k b' ı •ukunetı ır ayra ııı ı a K• an .ı. ı 
bıı.L. uma onen a am otomah ır · Bu tarihten sekiz sene sonra da, Ab-
--ıQne -:.a..., ( ) • • • • y koıuıma oldu. 
~· 111U1 çıtır, çıbr ate cırqıyor. e- h ._ w daki k kt d" I · d 1260 da K L·· _ __,. biti • ....L _ Lbw Hor or yoıLuıunun a1ızın ao a a u mecıt zamanın a, aras;oy • 
., - nce ~rar parm11& p yanaııyor. . . bi . . b E I F k b 
"'ltld.iı . •---•· · lurmw kocaman r evın acaaı tututmUf. minönü köprüsü yapı mıştır. a at u 

lllZabp çerezı ~ıyor. .. .. . f · k H · · 
t\.._ "..%-- ·ıı· D-L-- 1. Allaha ıüJtur ıt aeye ya ın. emen yetııtı. yeni köprünün inp marafına mukabil bir 

L.. ~uu ... - ara ~ ı. ... ....,t 1 ra- ı . h r . 
~ F.:..L-. LJa d"-'-d L b L Fakat bizim stanbul ıemtı a a w yan1ıın- müruriye konulmaeına karar v~rilmiıtir. 
e.Lt._ • -- aya. nmm ı°'" e .a a• • .. b 1 ki h 
;---.ıı.J.: LbuLI L- I dan evvel ezelı, o rut e yı mıı er L....-:"""'"P .. s; an &mne o muı. Demek ' K · .. ı.· Gene ilkönce padiph, sonra devlet ricali 
~ -• b d I kafadan bir ae• çıkıyor. alababkt'!ll"ı te-
.._ -... ura a oturan ar da boı . . hn . L'-- d geçmiş. Halk ta üç ıün paruız ıeçmif. 
,...~ lip bakan hepaını ateı a ıı evın maae a• 

rı -zanneder. Sohra bq para kadar da bir müruriye • Muazzam itfaiye arazozunun aizına ka- lconmuı. 
Is ~~ deiittirdim. Yanamdaki ıırada :dar dolu olmasına raiınen evlerden kovaı 1279 da Kataköy • Eminönü araaına 
'~. ~ODQfUyor. UJurdılarından anla- ı lar, tenekeler çıkanlda. Her kafadan bir demir dubalar ü•erine yeni bir köprü ku
' Bırıai apartıman kapıcw diğer ikisi 1aea çıkıyor. MiUet hakh. latanbulun yan• ruldu. Eskisi Unkapanına götürüldü ve o• 
~ izah ediyor: ! sın afetine teknikle kar11 koymaia batla- rada . kuruldu. Ayvanaaray ile Haaköy ~-

ili. ~-~tçilikte it 7ok. Siz gene amele• ,dıiunızın tarihi nekadarcıkl raıına da üçüncü bir köprii )'apıldı ise de 
~ "'Qan. Bunca yapa var yahu. Dolat· , Daha hepimizin hayalinde Y enicami 
.._ ~lazıın. SO kuıut 7evmiye, yapıda ya• merdivenlerine oturarak tulumba bekle- ~>n giin sonra yandı. Adı Yahudi köprüsü 
,. idi. 

Ôt4*iİ ız. Gül gibi İf. yen kalabalığın alakalı aabırıızhğıyla, bıç• 
~ L . ·er 'ba,lanm aallıyorlar. Belli ki km tulumbacıların kurt dingili, nirab aür-

tllq) 7ok. ab· t tap aze yaııyor. 

y .. " • .. 
~~ si:ıdi boyah genç kadın, ka,lan Parkta uyuıuk uyUfUk oturan i19izle-
L. - ihtiyar kadının arkasına oturmuş, . . . · b 1 
~ar it d .. .. rın, ehemmıyetıız bır yangın aı angıcıl9 
.t... ~ a ının onunde celep esnafını an· . . . •w 
,...._" ke)I L ) k rind b' . Ön kartı göaterdıklerı atiklige, gayrete bak· 
~,, e &U a ye e ın var. ce • .. . • 
• Af )'a._. k la d So I tim da, kendi kendime gayrühtıyarı aöy-tiali · -ır on utuyor r ı. nra ses e- • ı 

)0r. hrde perde yüiaeltb1er. Herif çıkııı- ,lendim: · l - Herkeıı için bir .it bulunsa, herkes 
....._Z. K-aT.-'-• haftada "bir sece geliy~ruz, çalıpcak. 

ı 2 79 köprü.Ü 1328 tarihine kadar ye
rinde kaldı. 1328 de ıimdiki köprü yapıl

dı. Bu köprüden de ıeçenler bir müruriye 
vereceklerdi. 

1 2 79 da UDkapanına kurulmuı olan 

11 126011 «öprüaü kıfın olan büyük fır· 

tınaya kadar orada kaldı. Fırtınada ortan 
koptu. So.nra tamamen sökülerek Bahari
yeye naklediWi.. Şimdi orada durmaktadır. 

Bir enkaz yığınına dönen şehirlerden birinde sokak muharebesi 
Bir Fransız gazetesi «ispanyadan a· zannediyor. 

iman gizli mektuplar» serlevhasile fU - F atist olduğumu nereden bili • 
yazıyı neşretmektedir: yorsun) diye aorııyor. 

13 üncü Alfons, Avrupanın en fakir - ihtiyarsın da ondan. 
kralı olduğu için bir takım ticaret İf· Arka cebinden çıkardığı. tepeden 
lerine giritmifti. Halbuki karısı Vic· dolma 17 inci asırlık bir tabancayı za· 
toria lngiltere kraliçesinden miras ye- vallı adamın üzerine bofaltıyor, sonra 
diği için zengindi ... O da parasını art- da ıslık çalarak oradan ayrılıyor. 
tırmak sevdasına dütmüttü. 

* ı Onun için, maruf İf ve ticaret a· 
damlarını aaraya davet eder, onlarla Bir Fransız seyyahiyle 1 :J Y&f•nda 
bir takım kombinezonlar yapar, ba • bir milisçi arasında geçen mükaleme: 
zıJarının itlerini hüktlmete israrla yap- - Kaç yaşındasın) 
tmrdı. Kraliçe, Akdenizin en büyük - On üç .. 
ve maruf gangsteri ile de temasa gel • - Niçin dövütüyorsun ~ 
mitti. Bu adam methur kaçakçılar şa· - Vatanım ve zevkim için. 

hı Juan March idi ve serbestçe işini - Ne zevki) 
görebilmek için kraliçeye senede yarun - Mqhur Palace otelinde yenıeli 
milyon peçeta ?ÜfVel veriyordu. yedim, ayağıma ilk defa ayakkabı aıi;y· 

* dim, kızlar bana kahraman diye balu-
ltte, bu kraliçenin adamlarından ve yorlar.. . Y aşaaın ihtilal, ya,aaın kız .. 

eski sefirinden birinin Asturiede mü· lar !. 

kemmel bir tatosu vardı. lsy'ln kopun- - Ya bir kurtun yer de ölürsen~. 
ca, hükumet milisleriyle Maık.sistlerin - Vız gelir ... Ben zaten y8f8mı • 

gelip de tatoıunu yağma etmelerine yordum ki ... Bu hayatı gördükten 
mini olmak için bir çaJe diifündü ve ı;opra ölsem de ~ yemeın. 

fU kurnazlığı yaptı . * 
Şatonun duvarlarına hüki'imete Seville'de ui bir ask.er, cigarasını 

mensup müteaddit sigorta tirketleri • içen bir delikanlının yanına sokulu • · 
nin levhalarını koydu ve kendisi de yor 

gidip içeride rahatça oturdu. Milisler _Bana bir cigara veri diyor. Dığe
oruını İfpl edince tabii derhal nazar. ri itaat ediyor. Asi nefer eline cigarayı 
larını f8toya tevcih ettiler, tam kapıyı alınca: 
zorlayacakları esnada bir köylü gö • _ Ne diyor, sen lngiliz cigarası mi 
rünerek: . . ~ , içiyorsun? Niçin yerli malı kullanmı • 

- ~rkad~şlar.' dıy~ ~~r~ı, ou fil• yorsun? lspanyol cigaraları içmiyor • 
toya gırmeyın, sız delı mısınız) Bura· sun ı .. Al ·sana •.. 

yı yağma ederse~i.z, k~sesi za~en dol~ Ve bir kul'funla delikanlıyı yere ae
ol&n bu adam, hızım sıgorta tırketlerı- riyor, aonra da lngiliz cigarasının dü· 
mizden zarar ve ziyan isteyerek para~ ınanlarını ciğerlerine' çeke çeke aıidi
larını alır. Sevgili hükumetinıize za. yor. 
ı<mmız dokunmasın. 

* Milisler ,bir müddet düşündüler : 
T 1 yt lede bir tabanca patlıyor. Ar· 

- Pek doğru diyip oradan ayrılır - u e e .. . 
,__k __ L...1... fi · de · · · kasından da tufekler, tabancalar, mıt-
&Cll en, ..uıa ee r ıçer pıpoaunu ıçı- .. . w • 

d K .. 1" t w b h' t ralyozler ışlemege koyuluyorlar. Kım yor u . oy u yap ıgı u ıznıe e mu -
ı_ b 'l 4000 t ld kimi öldürüyor, kiminle kim çarpıfı • 
~a ı peçe a a ı. . * yor, bu belli değil Nihayet hır adem 

ıleri fırlıyor: 
ispanyada fikirler köyden köye ve 

kilometreden kilometreye değifir. - Yahu diyor, hiç bir ~y yok. 
Köylerden bir tanesinde komünist mi • Benim tabancam kazara patladı. Size= 
)isleri, Fransız seyyahlarına durduru • ne olnuyor, ne. oluyorsun~} 

ı Otomob.'le bnnızı oraklı çekiç· ispanyada hır yerde bır tabanca 
yor ar· 1 d k d d de h 1 .. .. li bir bayrak çaiyorlar. Köyün memur pata ı mı .a~ asın an a r a onu • 
lan bunları serbestçe koyuveriyorlar, nt- gelen silaha sarılıyor. Nereye atı • 
bir kaç kilometre gidildikten sonra yor) Kime atıyor, belH olmıyor. 
ıkinci bir köye girerken burasını da • 

komünist zanneden Fransız seyyahla- Asi olmakla tanınan bir adam, kur-
rı, yumruklarını kaldırıp selim veri • ı;una dizilmek için yatağından kaldın· 
vor1ar, birdenbire sağdan soldan tü • lıyor. Kendisine(( bizi takip ediniz)) 
fek, tabanca sesleri patlıyor. Yanıl • deniliyor. Adam : 
nnşlar.. . Meğerse, ltöy faşistmış. · · _ Müsaade edin de giyineyim , çıp-

* lağım, diye müsaade isteyince, hüku • 
12 yaşındaki bir milis vavrusu, ih· metçilerden bir delikanlı bağırıyor : 

tiyar bir adamın yolunu çeviriyor : _ Lüzumu yok, gideceğiniz yerde 

- Sen fafistain, seni öldüreceğim! zaten elbiseye ihtiyaç yok 1 
diyor. · 

Adam aülüyor, çocuk taka yapıyor *** 



8 Sayfa 

Di i insanları ölü göste
rere sigorta şirket erini 

soyan kumpanya 
(Ba§tarah 1 inci sayfada)' l 

- Memlekette tahsili olmıyan, ze
ka ve iktidardan mahrum bazı im • 
seler karşımıza birdenbire sigo~ 
dellalı olarak çıkıverdiler. Bu adanllar, 
pek kısa bir zaman sonra muazzam a
partıman sahibi oldular. Halbuki ka
nunen bunların kazançları mahdut .. 
tur. 

Acaba bu sigorta dellallari ne suret· 
le çalışarak bu kadar kazanç temin e
diyorlar, düşüncesi bizi bu işle çok ya· 
kından alakadar olmağa sevketti. 

Bir gün namuslu bir türk genci ba· 
na şu ihbarda bulundu: 

«- Bir arkadaşım, garip bir teklif 
karşısındadır •• Ziya isminde olan bu 
arkadaşımdan Onnik isminde biri O. 
nion sigorta kumpanyasında sigortalı 
olan Şemsettin Nurinin kendisine ta • 

nıttırılmasını rica etmiş. 

Ben l>u işde bir suiistin\!ıl olacağını Şebekenin elebapıı OnDiiin apaıtmwu 
hemen tahmin ettiğimden teklif kar -
şısında kalan gencin bana getirilmesi- günd~beri .kerul.i.si~i. tedavi ediyordu~ 
· ·· l d' ıSon &'Un evıne gıttiğim zam&Jl Şemsettın 

nı soy e ım. b · k .. d ld 
Z

. .
1 

kar 1__ , erum ucngım a ö il.» 
ıya ı e fi &aeşıya Oruıiğin Evi Anmıyor 

Biz Ziya ile buluştuk. Ziyanın ça - Ben. yukanda anlattığım bütün bu iş· 
lıştığı dairede Şemsettin Nuri isminde )erden, muntazaman haberdar oluyordum. 
biri varmış. Bu adam Ünion Sigorta Mesele son sa~ayo. gi.~ce derhal. Beyoğ
Şirketine sigortalı imi . Fakat altı ay· lu ".~mnk~~lıgına muraca~t ~ttun ve 
d b · t k 'ti · · öd . ,Onnıgın evının aranmasını utedim. Ev a-

an e~: a 8~ erını . emıy?rmuş. ,randı. Bulduğumuz dosyalan tetkı'k ettik. 
. Tabıı taksıtler vennlmeyınce de si- M 1 • cl'Id'V• d d h b- -k , ese enın zanne ı ıgın en a a uyu 
gorta mukavelesi bozulmaktadır. Zi - .olduğu anlaşıldı. 
ya, bana, Şemsettin Nuri ile tam mak Tetkik ettiğimiz dosyalardan şebcke
isteycn adamın Onnik İplikçiyan na • nin 1926 tıenesindenberi faaliyette bulun· 
mında bir Ermeni olduğunu söyledi. duğu meydana çıktı. 

Esasen aylardanberi kendisinden Yaşayanları.öldüren bu beke en mü-
şüphelendiğim bir adamın ismini işi • hiuı rolünü 1stanbuldan kaçan sigort:A'lı 
dince meselenin çok mühim bir hadi- Ermeniler üzerinde oynamı§..tır. Bunlardan 
se doğuracağını tahmin ettim. bir çoğu sahte evrak tanzim edilerek ölü 

6 aylık takait gösterilmiş ve yüz binlerce lira dolandı· 

Bunun üzerine derhal tedbirleri al· rılmıştır. 
Kumpanyadan Ne Diyorlar? 

dım. Ve Ziyaya: Bu hususta Ünyon sigorta kumpanyası 
«Git, Şemsettin Nuriyi gör, şirkete direktörü Vefik demiştir ki: 

verilmesi lazım gelen 6 aylık taksiti Maalesef şirketimiz böyle acayip e
vermesini söyle ve her günkü \'uku ~ kilde dolandırılmıştrr. Yalnız bazı gazete· 
attan beni haberdar et.» dedim. lerin yazdığı gibi biz daha parayı Şemset-

y ap.yan ölüler listesi tinin ailesine vermiş değiliz. Zaten Şeın-

Bu tavsiyem üzerine Şemsettin Nu· setrin ıirkctimize 6000 liraya sigortalı cle
ri şirkete 6 aylık taksiti ödeyince On· ğil 2,000 liraya sigortalıdır. 
nik teşebbüslerini arttırmıştır. Fa • Söylendiğine göre airketimiz ıta:mıinat 
kat Şemsettin işin vahametini gör • dairesi ıefi Vucina'nm ve hukuk 

ka 1 müşaviri Lükükciyanın bu işle alakası var-
müş ve endişeye pı mıştır. 

«Sen hiç korkma» mış. Biz bunları henüz tesbit etmiş deği-
liz. Yalnız tazminat şefi Vucinanın suçlu 

Bir gün Onnik gene Şemsettini zi- Onnikle bir çok defalar görüştüğü ve onu 
Jıaret etmiş ve endişelerini gidermek tanıdığı bizce sabit olmu§tur. Vucina'nın 
için cebinden bir defter çık_ararak: velevki bu işle bir alakası atmasa dahi 

((- işte bak. yaşayan bu adamlann bizce kendisinin vnzifetıine mbayet vml
lıepsini ben öldürdüm. Hiç bir bozuk· mesi lüzumu hasıl olmu~ ve Viçinon'un 
fok çıkmadı. Sen hiç korkma. demiş vazifesine dünden itibaren nihayet veril
ve diğer bir sayfa açarak ilave etmiş: miştir. Kendisine 15 günlük te tazminat ve-

- Bak senin ismin birinci geliyor. rilmiştir. 
Senin altında daha bir çok isimler var. Lükükçiyan gelince bu hususta bir fey 

Senden sonra bunları da birer, birer söyliyemem. Çünkü firketimizin .kendisile 
öldüreceğim. Yalnız sigorta kumpan· alakası pek sathidir. O kendi yazıhanesin-

de çalışmakta, bir iş çıktıkçn kendisine 
yasına birisi gitsin, senin öldüğünü. ha· tevdi edilmektedir. 

ber versin.» Onniğin Bqka Marifetleri 
Sigorta kumpanyasmm kapısında İddialara göre bu Onnik daha evvel 
Bu muhavereden sonra ertesi gün Zi· 

ya Onnikle beraber sigorta kumpanyasının 
kapısına gidiyor. Onnik kendisine bir a• 
dam gösteriyor. Bu adam kanbur ve ihti· 
yardır. ismi Vucinadır. 

Ziya, derhal, Vucina ile temasa geçi· 
yor. Vucina dn Ziyadan, Şemsettin Nuri 
nin öldüğüne dair tahriri bir tezkere isti· 
yor. 

Ölüm Vesikaa 
Tezkere ertesi gün hazıTlanıyor ve 

yucinaya veriliyor. Bunun üzerine kanu· 
nen yapılmnaı lazım gelen bazı muamele
lerin ikmali için Şemseddin Nurinin nere· 
de oturduğu Ziyadan soruluyor. Ziya da 
Onnikten aldığı talimat üzerine Şemsettin 
Nurinin Galatadn Kulcdibinde oturduğunu 
söylüyor. 

Onnik Faaliyette 
Onnik bundnn sonrn sıkı bir faaliyete 

geçiyor. Lnzımgelen muameleleri ikmal 
ediyor ve bütün evrakı Vucinnyn veriyor. 

Doktor Raporu 
Vucinaya verilen evrak ara ında dok

tor Vasafın da Şemsettin Nurinin öldüğüne 
dair raporu vardır. Bu raporda §Öyle de
nilmektedir: 

<cHastaya gittim . . Yerinde eördüm. 40 

de böyle sigortalı adamlan ölü göstere· 
rek para almı§. Biz bu cı'hetleri tetkik et• 
mekteyiz; Bunun için Paristeki merkezden 
şimdiye kadar para verdiğimiz ve ölümle
rini şüpheli buldağumaz phıslann dosya· 
lannı getirtmekteyiz. Bunların arasında 

bilhaSSll 1914 senesinde ölen -i Jci:inin ö
lümü hakkında esaslı tahkikat ynpacağı.zn 

Dokaor V asal Serbest 

Evvdki gün tevkifine lüzum görülen 
doktor Vasaf istidası üzerine dün akşam 
geç vakit seri:>est bırakılmıştır. 

Doktor F ey%İ Ne Diyor 1 
Dün akşam, geç vakit, bir arkadaşı

mız hükumet doktoru feyzi ve doktor A
saf ile ayn ayrı görüpnüştür. iDoktor Fey
zi. arkadaşımıza şunl n ş()ylem · tir: 

- Doktor Vasafa yazılan mektuptan 
haberim yoktur. Ben yalnız, memuriyeti
min .icabı raporun imzasını tasdik ettim. 
Benim namıma gönderilen mektup sahte
dir. 

Doktor Vasafın Söyledikleri 
Geç vakit tahliye edilen doktor Vasaf 

da demiştir ki: 
- Ben arkadaşım doktor Feyzinin im· 

zasını havi bir mektup aldım. Bunun Ü• 

zerine Şemsettinin öldüğüu.e dair :raporu 
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•• 
Uçüncü 
Dil Kurultayı 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Cim Londos a Di arlının 
·· reşeceği anlaşılıyor ! etmekti. ikinci Kmultay daha ziyade am.e• 

li olarak i§ledi ve dil mahzurlarının teşlii-
rine mahsus lbir toplantı oldu. (Ba§tarafı 1 inci sayfada) Binaenaleyh, Cim Londos gelsin, e'V'lt/ 

Üçüncü Dil Kunıltayındao Turk Dil Ku- ladıktan sonra tesbit etmeleri lazım geÜr· la benimle revllll§ güreşini yapsın. Be 
rumu, emsali dünya dil kurumlarına nasip di. yenebilirse, o zamana kadar elindeki ar 
olm mıo diye'bileceğim, bir mazhariy.ete Biz dün Kara Ali pehlivam tekraT bul· zayı atlatacak olan Kara Ali ile de güre 
eriyor. duk.. O: sin. Fakat ben, bu ikinci güreşe fıraat bı 

O da bütün dillerin ilk ana kaynağına - Ben. dedi. tek kolla .güreJineye de rakmıyacağıma eminim. Hem o takdird 
ait bir Türle: Theorie' sinin ortaya konması hazmın. Fa at doktorlar,, güreşi tertip e- Cim Londos, Türkiyenin en üstün pehl' 
ve yalnız yurddaşlara değil, 'Kurultayda denler mini olurlana, ringe zorla çıkacak vanına değil. Türk ehlivanlanndan biritİ' 
misafirimiz bulunacak yabancı dil bı1gin• değilim ya} rıe yenilmiş olacak! 
leri vasıtasile dil alimi dünyasına yayılma· 1dmnn ya,pmnkla me,.crgul bulduğumuz Dinarlı Mehmet, bu makul diifüncele-
11dır. Dinnrlı Mehmet ise: ri ortayn. attıktan sonra endi~ye diifmÜfı 

Şimdi blT dönüm noktasınclayız ve - Ben. d~ pazaT günü güreşin ya. ve: 
çok muhtemeldir ki Arsıulusal müstakbel pılmm:nuı iihtmı•lini §imdi sizden duyu- - Aman, demi~. vazgeçtim. yazın• 
kongrenin tohumunu ahyoruz. yorum. Benim bildiğim, bu pazaT st:ad- Ylll bunları. Bu acfer de: cı:Diruuh Mehnıe1 

Türk tarih tezini tamamlayan Türk y,omd.:"' Ali ile tu1u§acaktık. Kara Aliden korlctub derler. Çünkü n• 
dili terinin biç bir 1'0bast itinı.z götürmez Esıer bu seçmeler, bu pazar da lbitİn1· yapsak_ ne söylesek yaranamıyoruz! 
bn kil~e halledilecektir. mezse, lbu acf:cz Cim Londoa bizim kork- * t .. ~,, __ ,3 ___ ,._ 

Kurumumuza verilecek tezlerin hemen agumuza DU&WCQCll;CL Bugün, bu teJdifin, tertip bey• eti tar•• 
~p&i Ciineş Dil Teorisine aittir. Demek 0 • Atinaya dönmeseymiıı, bu- fmdau nazan itibara lınacağuu aanıyO' 

Ecnebilerden bazılan da tez ve?DUş- rada bo boFm& tam bir~ bCkletilecek· ruz. 
rni,l Ben hu hiüy.,.,.;.,. ny•-1- 1-!.!_!'l_A,,;ne lerclir. Bazıları <la hazırlıyorlar. ıbazılım da ......_ -...u.&. .wm.um._.._ Bu hııuıııta artık, d~miyecek bir k•' 

sadece birer eöylevle iktifa edeceklerdir. tar.aftamn. rar ermek zamanmın çoktan geldiğiııl Fakat bitta'L: ;v __ .AT:...! ıı..__•u 
Ecnebi mahafilinde Theorie"ımiz bü- ·U.. ın-ATU ~~ t u.ıuae bir daha hatırlatmak lüzumunu da duyıı• 

yük alalc.a görmü~ür ve daha da göre- tutmak İstemem. yoruz. 
cektir. Simdi Kurultaya gelmiş bulunan ıFaht onun iyÜcşnesini beklersek, Om 

* D "'- Ki •· '-1 ~ · • .. Londos güreşi, lm ay BO"""'"""' bırakılac.ılk oıdor vergiç m maKll eıenm tcrcume --v - Bazı kimseler de. Cim LoııdOSWl bO' 
ederek Ulusta neşretmiştik. Güne§ Dil The. demektir. rada yapacaSı gür.eşlere, milli bir mahiye! 
oriesi :inhitat halinde bulunan kl·sik dilci- !Halbuki 10 takdirde. Cim Londcs, 0 h- vermek eti · .. L --"-I 
liJt i] .. f .t..._.3 k ._~ ~-..3· Sav dar beklemeye 'hbiııin ve i lerinm mü gayr nı gostermeıı;tcw;r er. 

emıru Cl.Ilcuece manıycu.euır. - • Buraya, profesyonel futbol talumlafl' 
yet alimlerinin de esas olarak Güneı Dil sait olmo.dığım aöyliyebilir. Çünkü yakın. 

da Amerika dö' -- .JJ_ _\.L mıı getirildiği. ve mesela derme çatma t•• 
Theorie' sine ıtamftar olacaklarını bvvet- yıa uuu;.ııı;. m~uriyetinde , 1 

ld w ınm nnn Avrupaya götürlildiigu ... ''"'-'ard• 
le tahmin ediyo~ o ugunu bildirmişti. . . _ -·aı 

K 35 d ıfAz!a tez gd~. ıBcn. «Türkiye Baş pehlivanı» ÜDvn· ~lcnm duyamadıgıtnl2 bu zevatua, bıl 
ununa en mndan vazgeçebilirim. fakat Cim Lon- cureVere ıkarp gösterdikleri bassuiyetiO 

günler muayyen olduğu ıçın hey'ctimiz dostnn ıintı"ltam _ı __ h__ (1) sır ve ~etini bir türlü anlayanı•' 
bwılan tetkik ctmİ§o birbirlerine benze• IWmllWm vazgeçemem. dık. 
yenleri ayumı§tn'. Bu itibarla okunacak Zaten bu eı;ındere de. Tür~ baı 
tezler §İmdilik il kadım:lır. Tabii ecnebi pehlivanı olmak. için değil, Londosla kar- Biz. bir gürq, bir futbol. bir basket" 
profesörlerin.ki bunların ıiç:i.ııde değildir. §lla a'hilmek için girmiştim. bol. bir ping pong müsabakasında. yaııl 
Dil Kurumu ınüsbet sahada çok büyük İş· icap ederse, Kara Ali benimle güreı- spor meydanında, amilli haysiyet» rnef-
ler yapmıştır. meden seçmelerin gaübi sayılmn. humunun mevzuubnhsedilişini hayreti• 

Tanuım dergisini 'biliyorsuııuz. bwıd.an Ve Cim Londosu dcrlıul çağırsınlar. karşılıyoruz. 
sonra kılavuz meselesi hallcdilmqtll. Çünkü Cim Londos, lnmıdan gitmeden Bizce, milli haysiyetimiz, Cim LondO' 

Derleme D önce: sa, yahut Con Mabosa gürq minderindei 

Şimdi mühim bir ~ başarmak üzere- -:-'Dinarb Mehmet, evvel& Yunanistan yahut ping pong mnsasmda yeııildiğloıİ' 
yiz, bu da Derleme Dergisidir. Derleme pmpıyonuna yensin. Benim karşnna öyle zaman değil, bu kabil mağl\ıbiyetler ~ 
D · · d .J:!!: • •• d-L . d çıksınt demişti. §lSlD.d eıı iptidai ısya" nlan duyma-c•~ 

ergısı e~.mız ~ey uç sene cuoen yıır .r -
içinde halk ağzından süzülen fijgntlarda • Yani İştediğiin Tevanıdcabul etmek j. kadar yükselmiı bir sporcu ruhundan .. 
~vcut olmıyan kelimeleri ihtiv. edecek· 'Çin, bu seçme1erdcn birinci çıkmamı fart Dk bldığmıız zaman kmlnr 
tir. ko§mam~ Ve maalesef, güre;ı minderinde cnni1lt 

Mrkcze gelen !fi§lerin adedi HO bini Şimdi ben, Mahosu yenmi§, ve Cim haysiyet» davası güdenlerin tünm:ıetiı 
geçmiştir. Ben geçen Kurultayda bu ıfiş'!e- Lo~~ostm ben~nıle güreşmemek için icat spor telakkimizin derecesi hakkında kefil 
rin içinden 15 bin kelime çıkarabilirsek. ettıgı bahaneyı ortadan 'lhıldımı~ boluna- verici biT b.naat edinmemizi güçleştirirf 
mes'ut olacağım demi,ştim. Halbuki bu- Yorum. Selim Tevfik 
gün tetkik ettiğimiz 80 bin fi§ten 20 bin 
yepyeni kelime bulmuş oluyorUL He]'9i • .. Etişl~~i kursu ) itfaiye gDnU 
gözden geçirildt'ği takdirde bu k'eüme1erin ~gretmenler lÇll1 a,ılan ıesim2 eliş- Pazar günü Taksim stadında yap• 
miktarı 35 bini bulaculhır. Bu dergiden al· len kursları bu ayın yirmi dokuzunda la.cak olan itfaiye resmıg' eçidi i · itli' 
tı forma ha lnnŞtır, ilk furması Kunıltay hitccelctii: çm 
azalanna d ğıtılaeaktır. Bu eser dil düu- . • Kurslarda bir çok eli-ş1eri iye müdürlüğü tarafından yapılan )ıır 
yum.da mühim bir hadisedir.. haZl?'lanmıştır. Bunun için büyijk bir zırlıldar ikmal edilmiştir. 

Sarayda Kunıltay için hummalı hir .fa. dişleri sergisi açılacak ve kurslarda İstanbul belediyesi bu merasime dl' 
aliyet vardır. Bin beş yüz kadar davetiye y<:pılan işler sergide teşhir edilecek • vet edilen zevata davetiye gönderrnif 
dağıtıla.caktu. K:u:rmmın ıcm ıtan dalctiia· tir. tir. Yalnız İstanbulda bulunup da ad 1 

suna ilaveten on ta.ne <le .dışardan daktilo Kur.slar çok rağbet gördüğünden res~ri ~.alum olrnıyan meb
0

uslara ~ 
ahnmı tır. Aynca 15 kadar .da memur ça- öğretmenler Kültür Direktörlüğüne vetiye gondermek imkanı hasıl ofaJ111' 

lı_şmaktadır. Tercüme hey'eti de bir .taraf- müracaat ederek melrte-ler açıidıktan mıştır. Bu sebepten meb'uslar bu rne' 
t.an tezleri Türkçeye çevir.rnCktedir. Ka· p• • d t' · • · k J •cf rultayı Kurumun &,kanı olan Kültür ba- sonra da haftada bir kendilerine elişle- ra~ıme av~ ıyesız ıştıra etme eri rı 

. d . _ ilm . • • l edılmektedır. 
kanı açacaktır. rt ersı gosterı esını ıstemiş erdir. Bu ..---~~---------J 

Doktor Kiverılç Ne Diyor? müracaat tetkik edilmektedir. J Veni Neşriyat 
Muhamrimiz ayni zamanda dil in1a- · -

labımızı büyük bir alaka ile takip eden Kus, yemi satışı hararetıı· Pamukkale Suları - Den1zll clvnnnda ~ 
Doktor Viyanalı dil itimlcrinden KiveT• Hierapolls kasabasında teressübatından lCD) 
itİç ile de görüşmüştür. Mumnileyh ma- Bu sene Arjantinde hububatın ve cıı. tepeler haSll olan sıcak su hakkında e 
barririrnizc demiştir ki: bilhassa kuşyemi mahsulünün az ol • ve yeni maliimatı içinde toplamış bir esed"' 

- Bu Kurultay ile y.eni bir devrin. u.- ması dolayısiyle memleketimizden Yazan : F. Akçakoca'd.ır. 
rihi bir devrin ba ladığına kanüm. Güneş fazla miktarJa kuşyemi istenmekte - r 
dil ruı.uniyeainin bütün ehemmiyeti yakın dir. l Bir Doktorun 
bir ati~e t~C:Clli edec:k~. Bu nazariyenin Bu l k e.mi rekoltesinin 150 hin GD ı-k Perşembe 
ehemmıyetını ergeç butun dünya takdir e• y:ı ~y . . . n u ----
decektir. nk insanların konuımala· ç~vkal olacal()()gı ~ıD ed~clir .. Bu NoUarından (*) 
nnı, eski rurk lisanını tetkı'k mı ta.Tın ıbm çuvalı d ha ~den ., ~ 
etmekle elde cddbiliriz. Yeni açıl cak ıilmi satılmıştır. Agızda acılık 
ufukla. içtima:iyatta etnografyada ve biJ. Mütebaki 50 bin çuvalın da 15 gün lki aenedenberi ağzında acılık.tan ~ 
bassa nı~ua mühim değifikükler ola- zarfında tamamiyle satılacağı muhak· yet eden bir hasta, 
caktır. O ılımler Güneş Dil nazMlı'es.inin kak ıyılmakt.adır. l - Hiç bir ymıek yiyemiyor. 
sayesinde yepyeni ~ekiller alacaktır. 2 - Her ıey ağzına alınca acılattY01' 

Bir Fr.amız ilimi ge}bror Oç kaza "3 - 'Kusmak geliyor, ba§l dönü,Of• 

Fransanın me,;:hur dil alimlerinden M-hmedm' 4 - Çok defa da midesinde ait' 
'I' Beşiktap Kılıçaüde oturan ... 

rahip Barenton da dil kurultauında bu- ıztırap çekiyordu. 
J 4 yaşında Nevzat ıismindclci çocuğu ap r-

lunmak üzere pazar günü şehrimize tımanın üçüncü kat balkonundan sokağa Muayene ettim. bll-
c-elecektı'r. d . d muhtelif l d 1 - 'Karaciğeri hali tabiiden fazia e. .. ~ vücu unun · yer erin en 

B 8- yümüştü. 
ugün .'> yaşını mütecaviz 'bulunan ağır urcttc yaralanmııtır. 2 - Safra yolu da rahatsızdL 

profesör Barenton bütün ömrünü Su- * Beylerbeyinde Büıhaniye mahalle • -Safranın 'fazlalı~ı bu acılığı yapıyt'1 
nıer dilinin tetkikine hasretmiş yüksek simle oturan Zeynep kızı 12 yaıında Seni· du. Yeme1detlclen ekşiyi kaldı,rttıtrı' 
ve degv erli bir alimdir. ha evin balkonundan sokağa düşmüş, sol o ... 1• , 

verdim. Bana mektubu mahkemede isim
lerini öğrendiğim Onnildc Karabet getir
mişti. Mektubu da yırttım, attım. Mektu
bun sahte olup olmadığı bence meçhul
dür. Yalnız eski bir arkadaşıma ait olan 
imzanın gayet miıbirane bir tıtırette taklit 
edilm.il olduğuna kanaatim vardır. 

( rofreşin) ve (Nevropatin) i ıoÇ 
kolu kırılmış, vücudunun muhtelif yerle • b' "dd d . B' haft• 

rına ır mu et evnm ettı. ır 
rinden yaralanmı§, hastnneye kaldırılmış· h 9 • 

tuzla içmelerine devam etti. Ve 9 

tır. 
talık ta geçti. * Bakırköyünde Kartalte(pede oturan 

Necmi Bakırköy otobüsi1e Etyemezden ge- ( *) Bu aotlan kesip saklayuıı:r, r- -
çerken pencereden çıkardığı kolu tTam • hut bir albüme yapıfbnp kolleksİtol 
vay direğine çarparak kırılmış, Cerrahpa- yapmaz. Sıkıntı .zamanı.;ızda bu no; 
ıa hastanesine 'kaldmlmıŞ'tlT. bir doktor ıibi imdadmaza yetife 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

ORSANIN KIZI 
Yana ı Kadire.. Kafll 

Son Poda'nın tarihi tefrilt.an Numara: J1 
- Daha ileriye ateş edin. Bizimki • bırakarak kendilerini gemilerine attı· Sabah oldaiu zaman yüz on lspan-

lcri vurmamaya çalışın. Elden gelmez- lar . yol gemisinin karaya diiftüiü görül-
~ne yapabitiriz? Haydi, çab.k oJlanr.. lspanyol kumandanı: dü. 

İspanyol aeznileri daha iyi atef e • - Vira.. danir 1... Hayreddin beyin askerleri hemen 
debilmek için lazım olan ..-aziyeti çok- Kumandasını vererek denize açıla- kaleden fırlıyarak bu gemilerden dökü-
'- ılmr pi.dl. cağı smıda bitkin bir haldeydi. Yirmi len askerler üzerine hücum ediyordu. 

Tirklere Ye arımı. armrz omcrza bin ıeçme asker ve bir çok tanınmıt Bunlardan teslim olanlar yakalanıyor, 
ha tııeJm Cezayirliler nerede,.e bü - kunrancfaıılarla birlikte yola çılmlf, olmryanlar hemen kıhçtan geçiriliyor
lia ~nyollan denize dökecddt:r. ya- büyük bir zaferle döneceğine gözile du. 
... öWiirecekladi. Hatta aemdere bi.. gönDüf gibi inammftı. Gemi1erden birisi tuhaf bir tesadüf 
le hücum ederek zap&etmeleıi bekle • Fakat her fe1' umduldannm tam& eseri olaralr: devrilmemi!I, hatta yan bi-
a.lıilirdi. mile rer.tne olmUfh!. le gelmemişti. Prova tarahndan kum-

F akat lspanyol gemilesini:u bütün Halbuki onun baflJla gelen felil:e- sala düşmüş, orada, denizde durur gi-
Jo,ı boyWKa aualaDJWt olan provala- tin henüz ardı kailmemifti: bi, yahut kızağa çekilmişcesine sapa-
hada biı:dmbi.re iki yüz top birden pat- Verilen emre rağmen 1..-nyol ka- sağlam bir halde durmuştu. 
l.aa. dııgalan limandan çıktıkları halde as- Hayreddin beyin askerleri hemen 

Orla.lıiı boydan boya bir alev ve ker ıa,ımaya mahaus ve Barça deni • onu da sardılar. 
dı.naa bürüdü. len büyük gemiler bir türlü çıkamı • Bu gemide altı yüz altmış lspanyol 
Cülideı Türk ve Cezayirli askerle- ycwlaıdı. Çünkü bava durgundu. askeri vardı. içlerinde tüfek ve man -

rin ortalarına düşüyor, her gülle on - ister istemez kadırgalar da bekledi- cınık kullanan askerler de bulunuyor· 
lardan bir veya bir kaçını hemen yere lu. ~u. Geminin kumandanı F erdinand 
ltıiyonlu. Gece yarıama doğru birdenbire u - teslim olmuyor, Türk ve Cezayirli as-

HaJreddin bey oralarda daha fazla f':':k k~~a ~ldu. Şimtekler çaktı, kerler üzerine top ve tüfekle ateş ede
~nm zaraıını bir ııanda an)amıt ve gok prultülen havayı aaut:L Çıkan bir rek onları yanlarına sokmuyordu. 
tınretmifti : fırtına çok geçmeden bir kasırga hali- Hayreddin bey hemen kaleden bir 

- Geziye... Top menzilinin dışarı.- ni aldı · • kaç top getirtti. Geminin karşısına 
11 Gecerun korlcunç karanlığında de- koydu ve ateşe başladı. na .••. 

T\iıkler ölülerini ve yaralılarını ala
rai aeri çekı1iyorlar. 

F afLat harbin arkası kesilmiyor. 
Topların yağdırdığı korkunç sağ • 

nd fspanyoDarı biraz doğrultuyor ve 
harp akfama kadar sürüyor. 
Tn Güneş battığı zaman fspanyollar da, 

trrlcler •e Cezayirliler de yerlerine çe
ltilrnişlerdi. 

Hayreddin beyin askerlerinde, e • 
Peyce yaralı ve ölü vermelerine rağ • 
ıncf zaferin taşkın neş"esi vardı. 
'"'h~olluın gemilerini ve ordu 

ita la'-' derin bir sessizlik bplamış
ı. 

h İspanyol lun.andanı o gün en az 
Cf a)b bia -er kay'betmifti. Kalan 

askerin de cameti bimamışh. 
Bir meclis kuruldu. 
Bu kadar kuvvetle Cezayir kalesini 

tlc g-n..... k .. k"' I ~ da -r-uoe mum un o amıya.caııın • 
n geri dönmeye karar Yerdiler. 
Karaya Çlkarılan toplan ve karada 

~rdugilı kuran askerleri gemilere dol-
Urup yola çıkacaklardı. 

Ha11eddin bey, bunu anlamış veca
ru sıkıhru,tı. 

Fakat aece yarımna doğru yıldızdan 
''meğe baflıyan rozgiı pek çabuk hız
;ndı Ye yaman bir fırtına haline gir • 

ı. 

t Hernen o gece lspanyollar kıyıdaki 
d0 Plarla askerleri yüklemek istiyorlar· 

~· fakat fırtına o kadar sert ve de
h~ o kadar dalgalıydı ki buna imkan 
ulanuyorlardı. 

.... 
1 
l<ıyıya kurulmuş olan iskeleye, de

tll acmilerin, sandallann bile yanaştı
tı tnaaı kabil değildi. 

Karadaki lspanyol askerleri topları
Ilı d or ugihın etrafına kazıhnlf olan 
~ttrisJere dizdiler. Fırtmanın dinınesi-
bekiemeğe karar verdiler. 

r C~nc\Iİn doğmaıile beraber Hay -
~ın beyin askerleri yeniden ve da
a h~yük bir coşkunlukla hücuma 
'çınitlerdi. 

t 1-fayreddin bey düşman toplarına 
t °l>la kaıtılak vermek için kaledeki 
~~laıdan bir kıamım çıkarıyor, aaker
d tıniJı önıerine koyarak alet ediyor • 
u. 

~rtına ve harp iki gün sürdü. 
ltl n aün akşama doğru hava durul-

Utta. 

"'ı,Panyol aemileri o gece lcıyıya ya
l •tılaı ve toplardan bazılarını aldılar. 
tu0

P1ann ve ask.erin yüklenmesi işi bü-

~~~ v~. aeaaizce devam etti. 
tÖrd·~eaı gun Hayreddin bey onları 

u. 
)' cniden ı.. .. • • d' ta . nucum emnnı ver ı. 

~· kılerinden daha sıkı ve yaman 
ır sa ba 1 "'8' şlamı~ı. 
~ 'PanyoHar bu sefer daha yaman bir 

2'..guna uğradılar ve topları karada 

nizin coşan ve birer. dağ gıôi kabaran Ferdinand teslim olmamakta inat e-
dalgaları fspanyol gemilerini beşer o- diyor, bir taraftan da karaya düşmek
nar karaya atıyordu. ten kendilerini kurtarmış olan altmış 

Çığlıklar, çatırdılar, denize döküle- kadar gemiden bayrak sallıyarak yar
rek boğulanların imdat diye bağrıflan dım istiyordu. 
birbirine karışıyordu. (Arkuı var) 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için prtnameıi mucibinde (20.000) kilo benzin 24/ 

Vlll/936 tariı.ine rutlıyaıı Pazartesi günü aaat 11 de pazarlıkla ıatın alına
aıllbr. l.aeLlilerin prtnamesini görmek üzere her gün ve pazarhk için de 
tayin olunan ıün ve saatte % 7,5 gü Yenme paralariyle birlikte Kababtta 
lnhiwrlar Levazım 't'e Mübayaat fUbetıi Müdürlüğündeki Alım Komisyonu
muza müracaatları. (237) 

1 - Şartnamesi macibince ulS.000» lira muhammen bedeDi, beheri 
«3500» Litre hacmi11de cc4>t adet kaynak imbiii kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Eksiltme, 29/IX/936 tanlıine rastlayan pazartesi günü saat 11 de 
Kabatqta Levazım ve mübayaat tübeıinde alım aabm komiayonunda ya • .......... 

3 - Şartnameler puauz IÖ'ZÜ ıeçea tubeden aluvcıktır. 
4 - Eksiltmeye girmek iateyenlerin uıari bir hafta evvel fiataı~ tek • 

liflerini Müskirat fabrikalar tubemize vermeleri ve ekailtmeden evvel tek
liflerinin kabulüne dair behemehal vaika almaları lizımchr. 

5 - Muvakkat teminat paratı «1.125» liradır. 
6 - Lteklilerin yukarda tayin olunan siinde tam saat 10 a kadar ek • 

8İlbneye rirebilmesi için lizım gelen vesiblarla birlikte kaRalı zarflan 
sözii ıesea komisyon reisine teslim etmeleri lizımdır. 283>) 

340 Kilo demir ranber kavalyeıi 
920 >J bakır » raptiyesi 

ş.rtname ve nümuneleri mucihince yukarıda cim 't'e miktarlan ya7lb 
mabeme 28/8/936 tarihine müsadif Cuma günü aaat IS de pazarlıkla satın 
alınacaktır. latekh1erin prtname ve nümunelerini görmek üzere hergün ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve aaatte % 7 ,5 güvenme paralanyle bir • 
tikte Kablıtafta lnbiwlar Levazım ve mübayaat Şubeei Müdürlüğündeki A
hın Komilyonuna müracaatları. ( 189) 

* * Şartname ve nümunesi mucibince 1000.000 metre kırmw çizgili kana-
viçe 31/8/936 tarlıine radyan Pazarteıi günü aat 15 de pazarlıkla sa
tın alınacaktır •. lateldilerin fUbıame ve nümunesini görmek üzere her ıün 
ye pazarlık için de tayin olunan iÜD ve saatte % 7 ,5 ıüvenme paralarile 
birlikte K.abatap Lıhiaarlar Levazım ve Mübayaat tubeai Müdürlü;iincle • 
ki Alın komisyonuna müracaatları. «312» 

·----------------lstanbul Gümrükleri Sabş işleri Müdürlüğünden : 
469 mezat kayimeai 607 kilo 273 lira 15 kurut yün menıucat, 470 

mezat kayimesi 5151 kilo 515 lira 10 kurut oto ve araba yaylığı için de
mir lamadan keailmit demir. Bu qya 20/8/9'36 saat 14 de lıtanbul 

· ıümriiklerindelri •bt salonunda açık arttırmaları yapılacaktır. Arttır
maya ıeleceklerden yflzde yedi b~çuk pey akçeai ve ünvan tezkereıi 

aranır. ( 429) 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komis
yonundan: 

Ankarada Etlik merkez serom binasmda yapılacak tadilAt ve ilAvei 
i.npat için kapalı zarf usulile açılan ve 171811936 tarihinde ihalesi 
yapılacaiı ilAn olunan eksiltmenin ııörnlen lüzum üzerine m&ddetıiz 
olarak tehir edildiii ilAn olunur, (421) (370) 

&yfa 9 . 

( Hiktige 1 Canlı bomba?. J 
Astarya dağlarının eteklerindeki bu 11~ 

tel İıpanyol ıehri artık derin bir uykuda 
bulunuyordu. • 

Gece yarısından pek ıonra ve aabAha 

ka11' birdenbire ıellı~n sokaklaımcla bir 
yaylım ateıi duyuldu. 

Mavzer ve mitralyöz kurıunlaıı ıslak ç&• 

larak camlan parçalıyor, çatılara aaplanı· 

yor, tokaia çıkanlan yere seriyorda. 
- Orda i.yan etmit 1 
Dediler. 

Ordaman baJIDcla bulunırn generaller ve 
yükaek riitbeli zabitlerin çoiu l.pa..yarun 
asil ailc.leıine memup idiler. Kralı aeviyor
lardı ve papazlara bağlı buhınUrforlardı. 

Sosyalist hükumeti, ordunun baıından bu 
saltanatçı kumandanlan ayırmamıı olmak· 
la çok büyük bir yanlrıhk yapmılfl. Hele 
lapanyada otuz bine yakın manastırda top
lanan yüz binleıle papazın kara aörüt ve 
inanııları korkunç bir kabustan farksızdı. 

fşte ıimdi papazlarla kralcılar elele ver
miıler, halkın arzusu ve reyile it ba11na 
geçmiı olan sosyalist hükUınete karp is -
)'aD etmiflercli. 

}qaa eden aaler, amelenin ve fakir hal
kın oturduğu mahalleyi kasıp kavuruyOT• 
du. Pencereden bakanlar. kapının etilin· 
de aörünenler hemen yere aeriliyordu. 

Genç Kaatiyanzo bir ük mektep mualli
miydi. Son seçimde belediye azalığına aeç
miıri. Şövalyeliğin ve papazlığın amansız 
bir düfltlanrydı. Şehrin demokrat ve sos -
yalist aençliği onun etrafında kUYVetli bir 

çenber önn üttü. 

Silih aeslerini duydaiu zaman ihtiyar 
anneıile kızk.ardqini ve onun babuız ço • 
C'Uğunu evin bodrumuna kapattı. Sonra e· 
vin damına çıktı. Sağına soluna ıealendi: 

- Avilaya ... Avilaya .. 

Avili, ıehrin biraz dışarısında küçük bir 
tepeciğin üzerinde, çiftçi, amele ve esna -
rın oturduğu büyük bir mahalle idi. Şehrin 
belediye reisi olan bir astabllfJ da orada 
oturuyordu. 

Tabanca, av tü • 

Yazan: KMİl'can lta8ı 

bir çocuk alaınm ortaaından vurularak 71 • 
kılıyor, biraz sonra onun yanına koşan on 
altJ yapnda lıil· amç kız. da kalbinden vu• 
ruluyor, düıerk.en paıma.klan. arasındaki 
tabanca siperin toprakları arasına karıp !!I 

yordu. 
Vurulanlar gittikçe çoğalıyordu. 
Algrasa da yaralılar arasındaydı. 
Eğer fU askerler buraya bir süngü hü • 

camile grrerlene milislerin hiç birini •al 
lunkmıyaeaklanna §Üphe yokta. 

Kaıtiyanzo Hı aeı düfij11ü1ordu. 
Bwılan brtannak gerekti. 
Eğer isi askerlerin kumandanlannm 

bulundukları yeri bilse ve oraya bir bomba 
savu:rabilse asker dağılır ve onlar kurtu • 
lurlardı. Lakin bunu nasıl yapabilirdi~ 

Birdenbire kafasında bir §İmşek çaktı. 

Algrasanın yanına gitti ve düıündüfün~ 
anlath. 

Yarab adam onu bırakmak iıtemedi: 
- Olamaz. Sen bize lizımsınl Sen oo

lann bepsiadea dalla d.eierliain l dali. 
Kutiyanzo aert bir .eale cevap verdh 
- Bunu ancak ben ~apa'bilirim ve yap

malıyım. 

Siperin bir kenarına çekildi. Beünd~ 
fişcklikte ne kadar kurıun varaa bop}tlı. 
Oraya küçük ve fiti11i bombalardan bir ka· 
çını yerle§tirdi. Fitilin ucunu azıcık dıpn 
çıkardı. Sonra beyaz bir mendili bir tüfe " 
iin acuna bağlıy;uak havaya kaldırdı. • 

Asi ukerler: 
- Vivaaal .. 
Diye bağndılar. 
Ve yürümek istediler. 
Fakat Kastiyanzo meydana ç.ıktı. Derı:· 

ye doğru haykırdı: 
- Yaklafltlayın. Biz tei!?im olacaiız,. 

fakat bir §artımız var. Kumandana sö1le
yin, KonTJpnak istiyoruz. 

Kumandana söylediler ve: 
- Seııi bekliyor. Celi .. 
Cevabını verdiler. 
Kaatiyamo büyük bir evin, büyük bir 

aalonuna gi.rdiii zaman orada bir genaal. 

ilr.i miralay, 7edi 
f eği, mavzer, balta, 
kürek, kazma gibi 
11ilah ve silaha ben

zer ne bulunursa a -
lınıyor Ye aenç fe • 
fin söylediği yere 
gidiliyordu. 

Yarınki nushamızda : ,dtiz. kadar da yük
sek rütbeli za • 
bitle karşdaştı. A • 
ralarında ilci bU • 
yük rütbeli pa • 
pazla, emlak aa • 
hiplerinden üç a " 

Çingene döğüşü 
Yazan ; Ragıp Şevki 

İıyan eden as • 

kerler tdırin diğer tarafından ııirdikleri 

için Avila yolu henüz kapanmamııtı. 
Avila daha uyanık davranmııtı. 

dam vardı. 

Kumandan, lspanyol gencine döndür 

- Sö,,Je bakalım. 
Dedi. 

Belediye reisi Algrua hemen aiperler Kastiyanzo yorgun bir balutla onlan 
kazdırmlf ve amele ile balkı oraya yerlq - .üzdü: 
tirmiıtL Kaatiyanzonun oraya gelip büabü· - Biz yeniliyoruz.. Buna fiiphe yok. 
tün kuvvet vermiıti. Tealim olacağız. Fakat bir prtımız var. 

Bu halkın cliştan tırnaktan artırarak aİ· - Neciit) 
Jahlandırdığı, bu halhn sırma ve üniforma Kastiyanzo durdu. Masanın üstünde du-
içinde ıerefle dolaştırdığı askerlerle ku - ran sigara kutusunu gösterdi: 

- Bitkin bir haldeyiz. Lutfen bir ai ~ mandanlar, şimdi onların Üzerlerine yü -
rüyorlardı. 

Büyük toprak aahipleri, krallık zama • 
nında sarayın verdiği paralarla yapmıı o

lanlar ve papazlar hep ordunun ardına ta
kılıyorlardı. Fakat hürriyetlerini kaybet • 
mek istemiyen halk ta, kadın, kız ve er
kek, ne olursa olsun onlara karıı koyma -
ğa, kurdukları hükumeti korumaya karar 

vermiflerdi 
Aakerler aünaü takarak ve ateı ederek 

hücuma geçtiler. 

Mitralyözler .itliyor, mavzerler patlı -
yor ve bombalar atılıyordu. 

Tepeden &f8iı bir yaylun ateı açıldı. 
Silah eealerinin kimisi ince. kimiai kof, 

kimiai de ıertti. 

Bir kaç aaker yüzüstü düşünce. diier • 

leri aui kaçtılar. 

Evlerin duvarlarına. taıların arkaaına. 
aiaçlarm aeriaine ainerek durmadan ateı 

etmekte devam ediyorlardı. 

Harp uzadıkça uzuyordu. 

Milisler aıiperlemden çıltamıyorlar, is· 
yan eden aıkerler de onların siperlerine 
giremiyorlardı. iki tarafın ortasında yüz· 
}erce ölü yatıyordu. 

Milialer araunda şimdi on sekiz yaıında 

gara içmeme izin verir misiniz?> 
- Buyurunuz! 
Kastiyanzo sigarayı aldı. 
Bir yüzbap bir kibrit yaktı ve uzatt1. 
K.utiyan:r.o uzun bir nefH çekti. 
HmGces onan ağzından çıkacak olan 

prtı bdtliyordu. Çünkü onların da doi
ruau bu ölüm kavgasından o kadar hot • 
lanmadıklanna ıüphe yoktu. 

Kastiyanzo ucu iyice yanmış olan aiıa
rayı fitekliğin bir kenarına doğru Tastgele 
indiriyormuı gibi, götürdü. 

Orada bir fitilin tutu§tuiunu kimse anlı
yamamıştı. 

Birdenbire salonda korkunç bir patla • 
YI§ oldu. Ortalık duman, alev, misket par· 
çalarile doldu. Genç JspanyoJ sosya'liati 
parça parça bir halde olduiu yere çö • 
kerken oradaki general ile zabitler ve dl • 
ğer adamLır d• ölü ve •iır yarah olarak 
yıkılıyorlardı. 

Siperlerden hrlıyan milialer tehre .aJ " 
dmlılar. 

Baılannı kayl>eden aakerleı çil ya~ 
gibi daiılıyorlardı. 

Kaatiyanzonma parça parça olan ~ • 
zünde bile, yaptıiı yiiitliiia mukaddes .. 
nltı.aa açıkça okunuyordu. 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden 
10 Ağustoa tarihinde mlinakaaaıı ilin edilen Sinema makineleri 

veaair malzemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu mikl
det zarfında teklif yapdaımyacağı anlapklığmdan ve şartnamede bul 
tadilAt yapıldığından dolayı 15/9/1936 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Yeni 1&rtnameler 51811936 tarihinden itibaren Ankarada C.H.P. 
Genel Sekreterliği ve latanbulda C.H.P. llyönkurul Bafkanhğı tara-
fmcLm paruız olarak verilecektir. (111) 



ıo Sayfa 

Gavur 

CiBALi ZiNDANLARI Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

' . Son Posta mn zabıta romam . 46 
Gavur Mehmet, bütün kuvvetiie: ları, saraya muhalif olan mühim ze • 
- Merdivenlere atılın!.. vata mahsus bir hapishane haline ge-
Diye bağırmış .. ve kendini, karşı ta· tirilmişti. 

rafa atmıştı. Rivayete nazaran buraya ilk defa 
: Fakat, ne kendisi ve ne de öte • olarak • hükumeti zaptederek hüküm· 

SON POSTA -
İftilıatçılar Devrinde 

~ l ı UHALEFET· 0r N8frı doğdu, Nesli yaşadı, Nasıl öldü'l 
Son Fosta' nın siyasi tefriliası : - 32 - Yazan:~ a-ir' 

Sait Paşa için Meşrutiyet usulü meçhul bir tarik idi. Şaşıracağı aşikar idi. O rütb 
şaşırdı ki adeta Garpta (Sokak politikası) yadolunan anarşiye vardı .. 

kiler, gittikçe, şakuli bir vaziyet alan darlığı kurmuş olan _ (Mihail Ane .. Bu gibi ahvalde vazifeşinas bir hü- faa etmek idi. Bu dahi, her nevi (he -ıyetin rizası ve malumatı haricinde 
o müteharrik zemin üzerinde tutuna- mas) isminde Giritli bir prens hapse- kumet bulunursa; bu gibi yaygaraların sabatı zatiyeden muarra), hatta müş- duğunu: ve benim, cemiyet nezdinc:l9 
mamışlar; karanlı~ bir ?oşluğa doğr.u dildiği için gerek bu kuleye ve gerek ehemmiyeti olamaz. Lakin, Sait paşa kül ve mühlik bir vazifei vatanperve- kadimdenberi bir mevkii 
yuvarlanmışlar ; bırer bırer, derın hır - biraz sonra • bu kulenin altına yapı- için meşrutiyet usulü, meçhul bir ta· raneden başka bir şey değildi. baki kaldığını ilin edecekler •• bea def 
su içine düşerek çabalanmıya başla • lan zindanlara; (Anemas kulesi,) (A- rik idi. Şaşıracağı, aşikar idi. Bu hareketime karfı ihtiyar olu - Şeref sokağına gidip resmen cemiyete 
mışlardı. · d 1 ) · · 'l · · O "tb d k' Ad t rpta (so 1 lA d B' ( d h l l k L • ile ~~ * nemas zın an arı ısmı ven mıştı. ru e şaşır ı ı, a e a ga - nan muame e, ma um ur... ız, va- a i 

0 
acağım; ve artı ~omite • u.-

Biraz sonra içine gireceğimiz kor -
kunç zindanları, karilerimize daha iyi 
anlatabilmek için, burada bir lahza te
vakkuf edeceğiz. ( Bizans tarihi) nin 
küçük bir kısmına, sür'atli bir göz gez
direceğiz. 

Anemas zindanları, çok müthişti ... kak politikası) yadolunan anarşiye tan haini)• (haris cah) imifiz ... (Cemi- İma temasta bulunarak, ona aöre idar 
Bu zindanlara, kulenin dibindeki ke- vard~. Bir misalin zikri kafidir. yeti mukaddese), bizi bilmek, tanı -, kalem edeceğim ••• 
merli bir kapıdan girilirdi. Otuz adım Bi.r sürü ayak t~kımının. .başında mak ietemezmiş !.. Bizim, (cemiyet) e iş ( 4), neticesiz olarak uzaJIP sic:li-
kadar, dar ve alçak bir yoldan geçil • şeyhıslam Cemaleddın e!~ndını~ mah- dühule liyakatimiz yokmuş... yordu ... Onlara mensup, bi7.e de mu-

d. umu Muh. tar bey, Babıalıye .. ge .. lıp, s.a- (Sabah) gazetesinde gördügw üm bu hib bir zat- rahatımı bozdu. dikten sonra• üstü kemerli ve karanlık k k d ki 
ıt .paşayı bıne ta. şına a ar suru e .. y~hp, cevabı, kat'iyyen cemiyete hamletme- bana karşı haAlı'ı olmadıklarım .;w,L.n bir sofaya gelinirdi. Bu sofaya açılan il b k h l -,,.sw. 

Bizans İmparatorlarından (Anas - küçük bir kapıdan sağa dönünce tek
tas), şimdi (Ayvan saray) dediğimiz rar üstü kemerli ve kemerin üstündeki 
yerin hemen üstündeki Haliç'e nazır demir parmaklıklı küçük bir pencere
tepeye (Velagerna) sarayını ir.şa et- den ışık alan büyücek bir odaya geçi-

mı et namına ır ta ım ezeyan a. 1 
• dim. Muhtar bey gibi {istibdat kaçak- G ]' 't l · 't'l"f t • C..:... d-

. b' ·ıı . 'd'b r l e ıp gı me erı, 1 1 a 1 emm ~ ..... tıyar eder, ır sı eı te ı e ta ıp 0 ur. cıları) nın ı'cadı addettim Cemiyet w ·1 A b · h L .. 
· · A A ak l d ... gı · guya em cer etme" uzere, a Saıt paşa ıse, anı vermeye ı e e - h k 1 ' . . . . • 

medi. Bala rütbeli bebeğin, milletini tarafından emen te zip 0 unacağına.. noktamın keşfı ıçın ımıf ••• 

tirmişti, lirdi. 
ve (Sabah) a bir dersi ibret verileceği- N h b' .. L__ .. soymak emrinde önayak olan gafilin, i ayet ır gun, matoaaya apam 
ne intizar eyledim ... Öyle bir şey zu • 1 C R h · be J • • b 

Bu saray, mükemmel ve muhteşem- Bu odada, cürmünü itiraf etmiyen 
jurnali üzerine muayede resminin Be- o an avİt ve a mı ~~re, .-ı 
şiktaş sarayından kaldırılıp merasim hur etmedi. O zaman, henüz cemiye- derece uzamasının ~ebebı°! ~ ... 

di. Onun için Bizans sarayları arasın· veyahut arkadaşlarını söylemiyen 
da ehemmiyet kesbetmişti. Soıırala - mahbuslara işkence yapılırdı. Ve, vü
ri, ava giden imparatorlar burada bir cudu ortadan kaldırılması lazım gelen
kaç gün kalarak eğlencelerle vakit ge· ler; bu odanın ortasında derin bir ku
çirirler; hazan yazın sıcak günlerinde yuya atılırdı. 

kasrına naklolduğunun sağa ve sola tin lstanbulda başlamadığına hükmet- {Avrupadan suretı avdetunm 

müftehirane ifşasında mahzuru edebi tim. tavsif edilmek lhım geleceii hakkın• 
görmiyen sersemin (millet vekaletini), İş uzadı. Bunun için müzakere zım- da, cemiyetce tereddütler var İmİf) dea 

buraya yerleşerek haftalarca ikamet e- B d k d k' k d 
, . u o anın arşısın a ı apı an, 
Clerlerdı. tekrar bir dehlize girilirdi. Ve tekrar 

Sait paşa kabul ile, cevap vermeye nında, Mizan matbaasına gelen Rah· 
müsareat etmişti. mi, Cavit, Necip (2) beylere, avukat 

(şurada, bir lahza durarak bir istit- Bahaeddin beye (:3) bunun çirkinliği-
rad yapmıya lüzum hissettik. ni, cemiyet için haysiyetşiken bulun-

Murat beyin, - anlaşılması güç bir duğunu, bir an evvel tekzibe gayret o

ifade ile • yazdığı şu satırlarda, mÜp· lunmasını tavsiye ettim. 

Bir müddet sonra, (İmparator, Teo- b' f ]' · d' B d · ı· b' 
1 'k' . . . . ır so aya ge mır ı. ura a gız ı ır 

dos) stanbulun ı ıncı - yanı, şımdı k k d b" d" d 
d v ·apının ar asın a ır mer ıven var ı. 

mevcut olan • surlarını yaptır ıgı za - B d' d k l · ·· k hem noktalar vardır; arzedelim. Bu beyler, zahiren halisane bir tarz-
h . u mer ıven en, u enın ust atına man bu saray kale duvarlarının arı- k 

1 
d 

' ' çı ı ır ı 1 - Murat beyin (bir sürü ayak ta- da müsahabe etmeye devam ettikleri 
kımı) dediği kitle, meşrutiyetin ila - halde• filen bir semere hasıl olamadı ... 
nından heyecan duyan halk idi. Bun- Onlar; hakkımdaki neşriyatın, cemı

cinde kalmıştı. Sarayın etrafı da, yapı· · •v • 

1 b . k b' ] d k J b l kl şmış Sofanın dıger bır kapısından da tek-an ır ço ına ar an a a a ı a -
tı. 

Buna binaen saray ile etrafındaki 
binaları da ayrıca bir sur içine almış
lar ı ve yeniden bir takım eserlerle süs
lemeye başlamışlardı. 
• (imparator, Birinci Komenos) fe
hir dahilindeki büyük sarayı tedarik e
derek bu saraya gelmiş; ve yerleşmiş
ji. Ondan sonra (Velagerna) sarayın· 
pa büyük bir inşaat faaliyeti başgös -
termişti... Sarayı ihata eden surlar, 
bir takım burçlar ve kulelerle tahkim e· 
dilmişti. Sarayın etrafı da, kıymetdar 
ağaç ve çiçeklerle müzeyyen bahçeler
le süslenmişti. 

İmparatora ve harem dairesine mah
sus daireler yapılmıştı. Bu dairelerin 
etrafına da, muhafızlara mahsus kış • 
lalar, saray erkanınfü daireleri, kilise -
ler, küçük manastırlar, sıralanmıştı. 
Bütün bu binaların ortasında da, aziz
lerden {Aya Lihorna) ya ait bir ayaz-

• ma vardı. 
Sarayın kapısı, şark tarafına açılıyor

du. Buradan, etrafı kıymetdar sütun
larla müzeyyen bir avluya giriliyordu. 
Bu avlunun nihayetinde de; bütün 
haşmet ve azametile, saray görünü • 
yor .. imparatora mahsus dairenin, al
tın yaldızlı kiremitleri, gözleri kamaş
tırıyordu. 

Sarayın etrafı, koca bir mah~ ha
lini almıştı. Sarayın ve Bizans kibar -
!arının hemen bütün hazineleri burada 
toplanmıştı. 

· Bu sırada, Bizans üzerine bir takım 
alqın:lar başlamıştı. Latinler, Avarlar 

vesaire kavimler tarafından yapılan 
bu akınlara karşı koyabilmek için ye
niden bir takım müdafaa tertibatı ya
pılmıştı. 

Bu tertibatın bir kısmı surlar üze
rinde idi. (imparator, İsak Angelos) 
tarafından sarayı müdafaa etmek için 
cesim ve her tarafa hakim bir kule inşa 
edilmişti. Buna, (f sak Angelos kulesi) 
denilmişti. Biraz sonra, bir kule daha 
vücude getirilmişti. Buna da (Anemas 
Kulesi) ismi verilmişti ... Ayni zaman
da; düşman hücumlarına mukavemet 
imkanı kalmadığı vakit, imparatoru• 
hazineleri, saray erkanını ve hüklimet 
ricalini, kilise eşyalarını şehir dahilin
deki büyük saraya ve Ayasofya kili~e
sile sair emin mahallere kaçırabilmek 
için yer altında da bir takım gizli yol
lar ve dehlizler inşa edilmişti . 

(Anemas kulesi), ilk defa sarayın 
müdafaası için yapıldığı halde, sonra -

rar bir galeriye girilir; buradan da, a • 

sıl zindanların bulunduğu höcrelere 
gidilirdi. 

Höcrelerin bulunduğu yer• iki katlı 
idi. Her katta, dar ve uzun bir koridor 

ların çoğu da o günün varlığını teşkil 
eden, (Türk) gençleri idi. Acaba; 
bunların içinde (avantür aramak için 
lstanbula gelen) ler bulunmadığı için 
mi, Murat bey bunlara {ayak takımı) 
demişti? ... 

(2) Necip Draga Bey. 
(3) Avukat Mustafa Baha Ber. 

BADYO 1 üstünde, yirmi dört höcre bulunmak • 

ta idi. Üst kattaki höcrelerin en sonu 

da, birbirine geçme iki oda ile nihayet 
bulmakta idi. 

2 - Şeyhislam Cemaleddin efendi- Bu Akş•mki Program 
nin oğlu Muhtar bey, bunların başına lSTANBUL 

sebepsiz geçmemişti. Çünkü Muhtar 
20

: Dr. İbrahim Zatinin konferansı 
hey fahsen Abdülhamidin makbulü ve 18 : Dans musikisi (plak). 19: Ha· 
o devrin en yüksek bir mensubu olmak b 1 19 l 5. Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi er er, . · 

1 f • • • }d"" •• •• la beraber, meşrutiyetin en hararetli ta- konferans: Dr. lbrahim Zati Öget tara • 

(Arkası var) 

t aıyemızın yı onumu ı b ı l 21 30 
rafdarlarından, cemiyetin de stan u fından, 20,30: Stüdyo orkestra an, • : 

münasebetile şubesi azalarındandı. Cemiyete, ihanet Son haberler. 
{Battarafı 6 mcı sayfada) etmemişti. Saat .22 den sonra Anadolu ajan~:nın 

k 3 - Bı'r kurban bayramı tebrik me- aazetelere mahsus havadis servisi ven e • hazan ayni yol üzerinde i işer üçer ta- .. 
kım ara ile birbirlerinin peşlerine dü- rasimi esnasında vukua gelen zelze.le- cektir. BOKREŞ 

şerlerdi ki bu dehşetli bir tehlike mey- den, Dolmabahçe sarayının merasını 
1 3 40

: Plak konseri, 14, l 5: Haberler, 
dana getirirdi. Yangına gidip gel:rken salonunun kubbesi çatlamıştı. Muh - ' S h b l 19· Küçük 

14, 30: Plak, 15: on a er er, · 
0

. 
başka bir sandığa yakalanmak çok ayıp tar bey, bunun için Abdülhamide bir radyo orkestrası, 20: Konferans, 20,2 · 
olduğu için böyle dümdüz ve upuzun ariza vermiş; badema, bu .salonda ~e- Konserin devamı, 20,50: Aktüalite, 21: 
yollarda çaresiz birbiri peşine sıralanan rasim yapılmamasını tavsıye eylemış- Şarkılar, 21,20: Konferans, 21,50: Dans 
sandıklar birbirlerine yakalanmamak ti. Muhtar beyin bu arizası, • o kadar musikisi, 22,30: Haberler, 22,45: Sandu 

için olanca kuvvetlerini sarfederler; nanı nimetine garkolduğu • padişah~n~ Mnrku orkestrası, 23,45: Almanca - Fran· 
hazan yarı yolda birbirlerine girip bas- bir tehlikeden kdrumak derecesını sızca haberler. 
kı kollarile, borularla, usturpalarla geçmemiş, ve hiç bir kimsenin felake
birbirlerini mükemmel haklarlardı. tile neticelenmemiştir. Binaenaleyh 

Hatta bunun için bir zamanlar yol- Muhtar beyin bu arizasını (jurnal) te
larda kalabalık teşkil etmesin ve bir - lakki etmek bilmem ki, haksızlık.. ve 
birlerine girmesinler diye Galatasaray, hatta, şuna ve buna karşı yapılan lü • 
Altıncı Daire, ve diğer belediye daire- zumsuz ~ir ataklık teşkil etmez mi L 
!erine mensup ocak sandıklarile zapti- Nitekim Murat bey, yalnız Muhtar 
ye kıpılılar, Mabeyinliler, Gümrüklü- beye çatmakl.a kalmamış bi:-az. sonra 
ler gibi resmi sandıklardan başkaları - babasırnı da ışe karıştırmış; hıç yo~ 
nın kendi mıntakalarından uzak yerler- yerden bir (Kamanto Hanı) meselesı 
deki yangınlara gitmeleri yasak edil • çıkarmıştır. 
miş; fakat tulumbacılar ekseriya bu 4 - Sait paşa hakkındaki mütalea
yasakları dinlemeyip gizli gizli uzak sına gelince; bunda, yerden göğe ka -
yangınlara da gitmeğe başlayınca bu dar hakkı vardır. Doğru söze, ne diye
yasaklık kendiliğinden ortadan kalk - lim. 

mıştı. Tulumbacılığın o zamanlar bir Burada, istitradımız hitam buldu. 
çok gençlere ve tulumbacılık meraklı- Murat beyin sözlerine devam ediyo • 
sı orta yaşlılara, ihtiyarlara verdiği o ruz:] 

tatlı heyecan şimdi kolay kolay tarif Meşrutiyeti, kendime herkesten zi-

edilemez. yade yakın biliyordum. Çünkü, kıde-
Hani, nasıl şimdiki büyük spor ve mim vardı . Anın şanı haysiyetine 

bilhassa futbol maçlarında heyecan ve temas eden bu gibi maskaralıklar. 
helecandan yer yerinden kaynıyorsa 0 doğrudan doğruya şahsıma taarruz 
zaman da tıpkı öyle oluyordu. makamında beni müteessir ediyordu. 

_ . .. ·- . ·- ·- •....... <~~.a~~~ v~~) ·- Bunun için memuriyetten istifa ile 

Taksim bahç.esinde 

Halk Opereti 

(Mizan) ı neşre başladım. Yegane 
maksadım, (Yıldız) a karşı olduğu 
kadar bir şiddet ve metanetle, {sokn

Bu akşam 21,45 de ğa karşı (1), icabederse (Selaniğe 
SiRiN TEYZE karşı), «meşrutiyeti saliha)> yı müda-
' 

BELGRAT 

20,50 : Plak, 21: Bayan Tanja tarafın· 
dan muhtelif şarkılar, 21,30: Keman kon-

. 22 1 O. Halk sarkılan, 22,40: Radyo 
~erı, , · • 
~rkestrası, 2 3: Haberler, 23,20: Konser 

nakli. 
BUDAPEŞTE 

20: F ranz Listin son eserlerinden kon· 
20 45 . St Stefan günü münaaebetile ser, • • · 

bir skeç, 22; Haberler, 22,20: Karışık neş-
riyat, 23,20: Budapeşte konser orkestrası, 
24.30: Çigan musikisi nakli. 

MOSKOVA 
18. 30: Dinleyicilerin 'istedikleri parça -

lar, 20: Muhtelif şehirlerden nakiller, 2~: 
Almanca neşriyat, 23,05: Fransızca neşrı
yat, 24: İspanyolca, 1 : İspanyolca. 

VARŞOVA 

20 : Radyo piyesi, 20,30: Orkestra mu· 
"k" " 21 45. Aktüalite 22: Karışık kon-sı ısı, • • • 

ser, 22,25: Musiki neşriyat, 23: Haberler, 
2 3, 3 5: Dans musikisi. 

ViYANA 
20,05: Salzburgdan: Verdinin (FALS· 

TAFF) operası, 23, 10: Haberler, 23,20: 
Spor reportajı, 24,35: Dans musikisi. 

21 Ağustos Cuma 
İSTANBUL 

l 8 : Operet parçalan (plak), 19: Ha -
herler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Hnlk 
musikisi (plak), 20,30: Stüdyo orkestrn· 
ları, 2 1, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
Vıınn akşam 21.30da 

bUyUk müsamere 
( l ) Bazı, sokaklarda cemiyet 

nümayitler 7apanlara karı1. 

l mahsus havadis ıervisi verile • namına gazete ere 
cektir. 

tiharı, millete ettiğim 
en kıymetdarı, Yıldız istibdach111 mah
cuben yerlere bakmıya mecbur ed 
bir eseri hamiyet idi. Bunun böyle ol • 
duğunu {cemiyet) de bilir; bilmeli 
zım gelir. 

(Arkan ftl') 

( 4) Yani, bu meselenin ınA ' ıFllL 

Hiç bir erkek yüzü bana ... 
veccüh etmiyor. Dil- .-. 
kızlann baloya n 1 .. 
çağırıldıklanm, halli imi • 
va.ca bile talip ~ r/lı
rünce adeta IJPla ..,. 
Fakat hiç biri hana ..... • 
yordu, sebebini de ......... . 
Çirkin bir tenim vardı. CI • 
dim siyah noldalula n ... 
mesamelerle dolu idi. T ... • 
eül ettiğim bütün teAHaiıl 

biç biri fayda v.-miF...._ Fa • 
kat, bir kimyqeria ..... 
ettiği yağan ...,._ T......_ 
kremini tecriibe ettim. • ... 
gün sonra, cildim daha ..,_ 
ve daha nermin bir l..ı k +el 
Bir hafta nihayetinde ... 
siyah nok!alar ve aPı - • 
meler tamamen ..ıi olda. CI • 
dim beyazlandı, ve ı J + 

Artık kıskanç dejilim. .... 
tesadüf ettitim biitüa _... • 
ler bana güler ya ~ • 
lar. Beyaz renkteki T.._ 
kreminde tue krema ve ,,_,,,. 
fa zeytinyağı mncat olup '-9 
lar mesamelere nüfuz Ye ..... 

ve suyun izale edemediji PJ<4 
risaf maddeleri tamamen ple • 
rirler. Ayni zamanda cildi ..... 
yen ve gençle,tiren ka)mlll 
unsurlar da vardll'. Her ~ 
batta yaşla bile oba u .
zarfında genç kızlann bile ... 
ta edeceği aÇJk, ~ue ve 
~İr cilde malik olabilir. 

... 
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Tealim Balubn 

------------

Ademi iktidar, 
Bel Gevşekliğine 
En tesirli bir ilaç SERVOİN'dir, 
İhtiyarlara gençlik, yorgunlara 
dinçlik yerir. Tap'aya posta ile 
185 kuruşa g&nclerilir. Sirkeci 
Merkez Eczanesi Ali Rıza. 

Sav!11 U _ 

1 ~--------1-st_a_n_h_u_ı __ B_e_ıe_d_i_ye_s_i __ l_ıa_n_ıa_n _________ ı 

Küçlk Mutafa papda Çukur Karabq 
maballeainia lncebel aokağuıda 32 No. lı 
Hazine KAhyaaı Haa t.m.Uağa mektebi 
ankaa ' 
Unbpannvla Unkapam k6prilaü bapnda 
yıkdaa barakalar ankan 
Mercan yokupnda Tacirhane aokağmda 
31 No. h diikkh anbn 

Tahmin olunan muvakkat 
bedel teminatı 

Lira -

200 ıs ~ 

15 1, 13 

150 11,25 

Yukarda Kmti muhammen bedelleri yazılı olan ankaz ayrı a~ 
satılmak üzere açık artb.rmaya kooulmuftur. Şartnameleri levazım 
müdürlüğünde görülür. istekli olanlar hizalannda gösterilen mt ,. akka' 
teminat makbuz veya mektubile beraber 25 Ağustos 1936 Salı günü 
saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (288) 

* • 
Bir metre murabbaına 3 lira 50 kuruı fiat tahmin olunan Aksaray 

yangın yerinde Mimar Kemalettin mahallesinde Koıka caddeıinde 13 
üncü adada yüzsüz 41metre82 ıantim murabba aabaımdaki arsa ala. 
kadarları araıında satılmak üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şart. 

namesi levazım müdürlüğünde görülür. lıtekli olanlar 10 lira 98 kuruı· 
luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 31/8/936 
Pazartesi günü ıaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(8.) (417) 

* * Belediye merkez ve müesseaatmda kullanılmak üzere lazım olan 
55300 litre gaz kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. Bir litre gaza 18 
kurut fiat tahmin olunmuıtur; isti yenler ıartnameyi parasız olarak 
levazım müdürlüğünden alabilirler. Eksiltme 26 Ağustos 936 çar§am· 

ba günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. istekliler 2490 
No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 756 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubunu havi ~apalı zarflarını yukarıda yazılı sünde saat 14 
de kadar daimi encümene vermelidirler. (B.) (311) 

* * Hepsine 7308 lira 60 kuruş bedel tahmin olunan ve Belediye mer· 
kez müessesatile kültür idaresi iç.in alınacak olan kağıt, zarf, mürek· 
kep, kalem ucu, ve saire gibi 106 kalem kırtasiye kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmu§tur. Liıteıi ve f&rtnameıi levazım müdürlüğünde gö • 

rülür. Eksiltme 21 ajuıtos 936 cuma günü ıaat 15 de daimi encü • 
mende yapılacaktır. isteklilerin 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 
549 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi teklif 
zarflarını yukarıda yazılıgünde aaat 14 de daimi encümene verilmeli· 
dir. (234) B. 

* * Senelik muhammen kiraaı 72 lira olan Fatihte Kirmuti mahalleıi· 
nin Hafızpap ıokağında 136 metre 21 santim murabbaındaki arıa 
937 yeya 938-939 seneleri mayııı sonuna kadar kiraya verilmek üzere 

açık arttırmaya konulmuftur. Şartnameıi levazım müdürlüğünde gö • 
rülür. lıtekli olanlar 540 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 25 ağuıtoı 936 ıah günü aaat 14 de daimi encü • 
mende bulunmalıdır. B. (260) 

* * Senelik muhammen kiraıı 180 lira olan Beyazıt Cumhuriyet cad • 
desinde 22 No. lı arkasında bir odalı ahıap dükkan 937 veya 938, 
939 ıenelerimayııı ıonuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlığa 

konulnıuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür, istekli 
olanlar 13 lira 50 lruruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektu • 
bile beraber 25 ağuıtos 936 ıalı günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdır. B. (258) 

·Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Tahmin 
Cinsi Miktan bedeli Tutarı Pey Akçası İhale T. Günü Saati -

Bey t. peynir 2600 42 1092 \ 144.30 25/8/936 Salı 14 
.. ·-~dr ,, 1600 52 832 

937 mayıs nihayetine kadar yukarıda cins ve miktarları yazılı peynirler 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 25/8/936 salı günü saat 14 te 
mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenler 
her gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte komisyona müra1 
caatları ilan olunur. «300» 

--
Bergama Belediyesinden : 

Her sene açılmaıı mutat olan Bergama hayvan panayırı bu sene de 
14/9/1936 da açılacağı ve umumun istirahatmın müemmen bulunduğu 
ilan olunur. (SOS) 

-
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. 
İnce ruhlu ve duygulu kibar kadınlar 

bu çok cazip ve pırlanta (Brillant) 

Hasan Tırnak CilAlarına 
t.ayıbyorlar 

Beyaz ve kırmızı 1 O ve 20 kuruş. Sedef 40 - 60 kuruş 
Hasan deposu : İST ANBUL, BEYOGLU 

Her yerde 

OQ.ktorlar tarafından 
tavsiye 

olunmaktadu~~ 

EllO "Fnıll 9lll" 
••Sel dt FruH•• ri 
"Me1wa T91u" keli• 
meıarı fabrika ınar. 
kuı olarq tescil 
ldllmlfllt. 

Laypçis Sonbahar Pan~yırı 
80 Ağustos 1936 dan S Eylul 1986 ya kadar devam eden 

Numune Panayırı ile 
Yapı Panayırına 

sizi saygılarımızla dıtvet ederiz. 

Malumat almak için 
TUrkiye fahri mümessili : Mühendis H. Zeckser 

ISTANBUL ·GALATA 
Ahen ve Münih Hanı mnessesesine mnracaat ediniz. 

--
Kadıköy V•kıflar DlrektörlUğU lllnları 

Kıymet muham• Teminat muvak· 
katası 

Lira K. 
minesi 

Lira K. 

118 54 

177 

313 40 

88 

13 

23 

89 

34 

Üsküdar' da ten bel hacı Mehmet 
mahallesinde Selami Ali E. cad
desinde l O mükerrer No. lu dük
kAnın 7 /18 hissesi. 
Üsküdar' da ten bel hacı Mehmet 

' mahallesinde Selimi Ali caddesin-
de 60, 85, 56 - bostan ve bara
kanın 113 hissesi. 
Çengelköyü ve caddesinde eski 
157, 159 yeni 53, 55 - sayılı ha-
mam ve evvelce hane şimdi arsa .. 
nın 112 hluesi. 

Yukarda mevkileri ve kıymetleri ve teminatlan yazılı mahlül olan 
yerler otuz bir gün müddetle açık arttırmaya çıkanlDllfhr. 

ihaleleri 16/9/936 Çarpmba rtınn uat 1 S de Kadıkay V akıllar 
Mlldllrliijiiade yapılacaktır. isteklilerin m&racutlan. (424) 

~--------------, SIHH1 BALSAMiN KREMi 
,, , ., , 

GUlELL/6/N 
SIRRI 

Esmer, sarışın, kumral, her !e~ıe 
tevafuk eden aUzellik kremlendır. 
Sıhhi usullerle hazırlandığındun cillli 
besler ve bozmaz? Çil. ~eke. ~ivii?e 
ve buruşuklukları kamılen gıclerır. 

4 fekllde takdim edlllra 

l - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Bttlsamin yağsız gün
düz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamin acıbadem 
gece için 

4 - Krem Balsamin acıbadem 
gUndUz için 

Kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıkları yeg&.ne sıbht kremlerdir. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

~--------------' --- -
Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye rnütehaHısı 

Pazardan maada bergün 8 • 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 

___ ,._ iP•=- __ ._._ ...... •••tt11 -· ... --....-

&on Posla Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

{ 

A. Ekrem UŞAKLIGIL 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHIPLERh H. LtUfU DÖHDÜNCO 

K. Yusuf SERTEL 

Nafia Vekaletinden: 
28 Eylül 1936 Pazartesi günü aaat 15 de Ankarada Nafia VekiletlMlıiıl" 

me eksiltme komisyonu oduında 18540 lira muhammen bedelli 13 
atelye tezgahının kapah zarf uıuli ile eksiltmesi yapılacaktır. fJcajlb. fi'.! 
namesi ve teferruatı Anbrada Vekalet Malzeme Müdürlüjiinden ~ 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 1390 lira 50 kuruttur. 
isteklilerin teklif mektuplarını reımi gazetenin 7 /5/1936 tarih w 

sayılı nushuında çıkan talimatnameye göre Nafia V ekiletinden ......... 
sika ile birlikte 28/Eylül/1936 Pazartesi günü saat 14 e kadar Amıbl_,. 
Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lizımdır. «305)) cc240lll 

Sizde 

iı 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

·K_UMBARA DESTEKTİR 


