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ilcilik $.r'ihinde yeni bir devir başlıyor 
K;;;ıt~Y ....... __ 1 ~ ·· ~ · 

Açılırken 
Bugün açılacak olan 
Üçüncü Dil Kurultayı 
bilği tarihinde ve beşer 
zekası tarihinde bir 

dönüm noktasıdır 

Yazan: E. Ekrem-Tal• 
Bugün, saat ikide, Dolmabahçe sa

tayında üçüncü dil kurultayı açılıyor. 
Burada, yaratıcı Atatürk'ün açtığı 

~ğır ve çizdiği yoldan giderek., uzun 
~ıllardanberi müesses fakat karanlıklar 
tÇerisinde kalmış, zorluklar arasında 
~na1rrbş dilcilik ilmine yepyeni, ve 
~llvvetli bir ışık kaynağı sağlıyan Türk 
tilginlerinin kıymetli etüdlerini, esas-

tezlerini dinliyeceğiz. 

Dün celen Bulgar, Fransız ve Yunan bilcinlerl 

OÇONCO Dil KURULTAYI 
Kurultay · çalışmalarına 

bugün başlıyor 
Söylevler ve seçimlerden 

Üçüncü Dil KarultaJDUD toplanacafı aalon 

SEÇME MÜSABAKALARI BİTTİ 

Dinarlı Mehm~t, Kara 
Aliyi yendi Cim 

Londosla güreşecek , Bunları dinliyecek olan yalnız biz 
değiliz : Medeni dünyanın hemen her 
krafından, çağrımıza koşup gelen on 
beş kadar yüksek ve değerli ilim ada· 
llıı da, kendilerinin takdirine sunduğu
lliuz büyük eserin mahiyeti ile Ünsi -

sonra Vak İt kalırsa . Dünkü maçta Kara Ali ringe kolu sanlı çıkb, neticede 

;fet etmiş olacaklardır. 
İçlerinde, seksen bu kadar ömrünün 

~Çte ikisini Sumer dilinin tetkikine 
asretmiş ve bu yolda, adeta kanun 

hükmünde tutulan eserlerile Ş_öhret bul· 
2:1uş rahip Baranton gibi, Şark dille • 
tinde otorite sayılnn Profesör Deny 
Bibi, lngilterenin en meşhur türkolog -
larından Mösyö Denisson Ross gibi 
•eçkin simalar da bulunan bu değerli 
alimler, şimdiden, bu kurultay hakkın
~~: «Son yılların en önemli bir kültür 
11adisesi..» demekte müttefiktirler. 

Nasıl olmasınla& ki, ömürlerinin en 
~irrnetli günlerini hakikati araştırmak-
~ geçirmişlerdir. ilim fubelerinin en 

Çetini olan, ve adeta iğne ile kuyu kaz-

tezlerin okunmasına başlanacaktır 

KURULTAY 
. BÜYÜK ALAKA 

UYANDIRDI 
Dün de şehrimize üç 

ecnebi bilgini geldi 

-4111!1 Fran•ıs bilgini: <eTiiTlıiyede yapılan 
dil hareketlerini takdirle takip edi· 
yorum. Kurultayda lıoca bir tez 

olıayacaiun» diyor 
ltı~ğa benziyen linguistik=dilcilik il- Kunıltayda Rl,.uet kUnastl 
bU, onların aradıkları hakikatin anah.. k d'l · l ·ı · 
tarı · • d' T" k d h"' k Dil Kurultayı yarın ıaat 14 de Dol... en ı erme yo lanmıştır, gazetecı erın 
. nı, ışte şım ı, ur e asının en· .. .. d · ı · · k b kıl 
dı1 .. • d v G" o·ı . mabahçe ıarayında açılacaktır. Butun avetıye erı ıse apıya ıra mıştır. 

vrıne sun ugu C( uneş • ı » tcorı Ü ı · ı · ·ı ah · 
\'e · • '.l b 1 -k hazırlıklar ikmal edilmiştir Kurultaya ye ere ve dm eyıcı ere m sus .ıs .. 

ııstemınae u aca tır. • . l · (D 8 · d sayfada) 
(Devamı 2 inci aayfada) iştirak edecek olanların davetıyc e~- _ evamı m 

güreşi bırakh. Dinarlı Mehmet de ıralip sayıldı 

Dinarh Melımet • Kara Al maçından heyeeanh bir sahne 
(Yazısı 7 ind aayfamızda) 

Adliye Sarayı Yapılırken 
eski hatalara düşmiyelim .......__ı· sp-anyo.wllar ~A--man ı ~euds~aı·şaçaı·terı·n .l ~ n inişli, yokuşlu, eğri, büğrü bir arsada yarım milyon 

l 7 d B } sarfederek bir adliye sarayı yapbrıyoruz verme en oğuşuyor ar Muhakemesi ••tanbu.lda yeni adliye ....... '" yapd - Henüz h .. ıey haxulık de.,...;,,dedi<, 
mauna henüz baılanmadı. Bu dakikada ne, Bunun içindir ki biz bu meseleyi bit 

Suçlulardan biri köşkünde yapılması için tayin edilen yer.in iatimla • defa daha dönmeye üzerinde bir defa 
kendini öldürdü kine girişilmiıtir, ne de planına ton ve daha düşünmeyi yersiz bulmuyoruz. 

kat'i şekil verilmiştir. (Devamı 8 inci sayfada) 

liavaJan, denizJe11 bombardımanlar deoam ediyor. 
Dün d• bir ıelıire gangın bombaları yağdırıldı 
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Moskova, 23 ( A.A.) - Sovyetler 
Birliği Komünist partisi merkez komi
tesi tarafından neşredilen bir tebliğde 
deniyor ki: 

(Devamı 2 inci aayfada) 

Girit önünde 
Yolcu dolu 
Bir tayyare battı 

; iki yolcu boğuldu 

bir tapanyol kasabasma giren asileri ka dmlar be:vu çarpflarla kartılıyorlar 

Atina, 23 (Hususi) - Girid adası ö
nünde feci bir tayyare kazası olmuştur. 

Londra - Hindistan postasını yapmakta 
olan lngiüz lmperia.l kumpanyasının bir 
tayyaresi Jsltenderiyeden Faler limanına 
gelmekteyken Giridin Mirabelo körfezin· 

~ liendaye, 23 (A.A.) - Gijon cep-1 olmuş ve her iki taraf da ağır zayiat de denize düıerek batmııbr. lçindo bulu-
~~ İnden alman haberlerde meb'us · t• y·· 11' ~ · · d'l · t' nan yedi yolcudan iki.& ölmü1t f"c , vermış ır. uz e ' ası esır e ı mış ır. h fif 
nanın kumandall altında bulunan . •v• .. ... • • .. biri ağır ve dördü de a sureUe yara• 

Galata rıhtımında bir park 
ve bir meydan yapılacak 

' 
A..eturi d l . . ... ·ı · ) Haber vcrıldıgıne gore asılerın yuk • lıdır Dört lti§iden ibaret olan müretteba-e en ma en ame esının ası erın . . 
t~ siperlerini zaptctmiş oldukları bil- s~k rütbeli zabitleri hükumet kuvvet• ,tın dördü ~e hafif yaralıdır. BütU~ ,va• 
tılıuektedir. Mu~arebe çok şiddetli (Denıw. 3 üncü sayfada) l~ lmhena vapunin& oaldodJl!miılor<Ur 

Galata nbtımm~ bir ıörüniif ~ - Yuua 2 inci aa,fada · / 
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Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

. -----························ 

Kurultay 
Açılırken 

( Baftarafı 1 inci sayfada) 
Atatüık'ün keskin, nafiz nazarları

nın bulup ortaya çıkardığı bu teori, a
dım taşıdığı «Güneş•) gibi, henüz do
ğu halinde olduğu için belki birdenbire 
gözleri kaJDaftmnıyor. 

Ukin o, ilim aleminin ufuklannda 
Y.Ükseldikçe ortalığı aydınlatacak, in
sanlığın ve medeniyetin tarihi ile be
:-aber anthropoloji, sosyoloji ve psiko
loji ilimleri muhitini nura boğacaktır. 

Bugün açılacak olan üçüncü dil ku
rultayı bilgi tarihinde ve beşer zekası 
tarihinde bir dönüm noktasıdır! 

E. Ekrem - Talu 

Galata rıhtımında 
Park Yapılacak 
Limanın müstakbel moelern vazi -

yetine göre Galata rıhtımının ve cad 
denin bazı kısımları genişletilecektir. 
Liman idaresi genel direktörlüğii bu
nun için bir proje hazırlamıştır. Bu 
projeye göre Galatadaki Merkez Rıh -
tım Hanının önündeki sokak geniş bir 
meydan haline getirilecek ve hanın 
karşısındaki kahve ve binalar da bu 
sebeple istimlak edilecektir. 

Meydanın ortasına tezyin maksa .. 
diyle gayet küçük ve yuvarlak şekil
de bir park yapılacak, çiçekler dikile
cektir. 

Bu işler yapılırken Merkez Rıhtım 
Hanının arkasındaki Çinili Rıhtım 
Hanının önünde bulunan dar sokak • 
da kapatılacaktır. 

Bu suretle yolcu salonuna yeni ya
pılacak meydanının önünden ve han
ların yan tarafındaki büyük ve düz 
caddeden gidilecektir. 

Meydan yapıldıktan sonra yolcu sa
Jonuna giden caddedeki yük ve yolcu 
araba1arı da oradan kaldırılacaktır. 

Ayrıca bu caddenin esaslı şekilde 
tamiri için de Liman İdaresi alakadar
lar nezdinde te.şebbüsata girişecektir. 

Yolcu salonundan Karaköye kadar 
vapur yolcularının geçit yederini teş
kil eden cadde daima temiz tutulacak, 
seyyahlara çirkin manzaralar t~kil e
den şeylerden kaçınılacaktır . 

Liman genel Direktörlüğü bu şe -
kilde hazırladığı projenin tatbikatına 

geçmek için dün vilayete müracaatta 
bulunmuştur. Alınacak cevaba göre 
derhal işe batlanacaktır. 

SON POSTA 

:Resimli Makale 
ı ~bideler, büyük hadiseleri, büyük adamları yaşatan 
san at cserleridır. Eserin, temsil ettiği hadiseye uyan kuv-

1 
vet ve büyüklükte olması şarttır. Bu şe!aiti haiz o1an eser, 
abide sayılmağa değer. 

Bugün resmini koyduğumuz abide de bu bakımdan 
şaheser sayılmağa layıktır • 

Abide BeJçikanın Dinant kasabasında dikilmiştir. 
Abid~nin temsil ettiği hadise şudur: 
Büyük harp sırasında Almanlar Dinant kasabası aha

lisinden ()00 kişiyi sivil muharip olmak suçile yakalamış 
Ye kurşuna dizmişlerdi. Belçikalılar, yurdda.şlarma atfo • 
lunan suçun aslı o!madığına inanıyor. Ve hu inançlarını 
ifade eden bir abide dikmek istiyorlardı. 

San·atknr hadiseyi halkın inancını ifade eden bir şekil
c?e ynşatmağa muvaffak olmuştur. 

Çünkü Belçikalı, bil iftfra karşısında kalıp: 
-- Yalan! 

Diye haykırdığı zaman elini abidede görüldüğü tarzda 
kaldırır ve and ıçer l 

San'atkar bu milli jestten istifade ederek bu şfıheseri 
yaratmağa muvaffak olmuş ve tam mannsile bir abide vü
r.ude getirmiştir. 

a And için abide a 

\ 

Ağustos 24 
---=======-r--

s··zün Kı Si 

Türkiye Cumhuriyetinin 
ilim cephesi 

E. Talu B ir kaç gündenberidir, Türk oa 
Kurumunu teşkil eden alimleri

mizle bilmünasebe temastayım. Bu sa .. 
yede, sevgili yurdumun ilim hadim1& 
rini bi~ arada ve iş başında gördüm. 

Benim gibi, muhtelif devirler gör • 
müş, mutlakiyctin boğucu deni • 
zinden, demokrasinin kurtarıcı sa' 

hiline çıkmış, olgun çağda bit' 
ınsan ıçın bu manzaranın çoll 
büyük, çok ümit ve kıvanç verid 
bir ehemmiyeti vardır. 

Zira bu ülkenin ÜZt\"inde ay yıldız-1 
lı al bayrak dalgalanmaya başlayalı • 
danberidir, «ilim», ilk defa şimdi, .A
tatürk.ün parlak devrinde, layık oldu• 
ğu şeref ve itibar mevkiine erişmiştir. 

Cumhuriyetin feyizli rejimi, yurdun 
ufuklarında ısıtıcı güneşini dolaştır "' 

rl o J mazdan önce, Türk ilmi, Türk alimi' 

S 1/ N D A namile, ortada hemen h~ bir şey, hiç 
bir kimse yoktu. \, 

~--------------------------------------------" Köşede, bucakta, kendi kendilerinOı 
Berlin-Prag yolunda ,._ •ı Güzel erkek bir hakikatin peşinde koşan, çalışan~ 
bir hastaya tayyarede l.ERGÜN BiR f(KffA Müsabakasında 80 lik çabalıyan bir kaç insan, malzeme kıt .. 
Ameliyat yapıldı Bir ihtiyar birinci geldi lığından, rehber bulamamazlıktan, teş-ı 

İhtiyat l n g i 1 tere_ vik görememezlikten, mesailerinin n~ 
"'- ,\ 'ı k l h ticesiz kaldığını görerek, husrana dü • 

Bay Fuat sıhhatine çok meraklı ve 
titizdir. Geçen tifo salgını esnasında, 

ahbaplarından biri kendisine rastgelip, 
sordu 

- Tıfo tehlikesine kar§ı ne gı"bi ted

nin ap ıca şe ir-
şerlerdi. 

lerinden Rams -
«Marifet, iltifata tabidir.. müşteri• geyt' tc bir kaç 

siz meta zayidir!)) nazariyesini or " gün evvel yapılan 
taya koyanlar onlar, o zavallı bizim es-bir güzellik mü - . 
ki bilginlerdi. 

-~~0_..;_ -~ sabakası hatır ve 
hayale gelmiyen Ve bunlar, ancak tıp gibi, riyaziyei 

nyonan.. gibi, lslam hukuku gibi ilim şubelerin~ ,,; bir netice vermiş-

birler alıyorsun? 
- Evvela, içme ıayunu kaynat:ı • 

p ·· · · -:- ·· ·· f - İyi! _____ _,. kuvvet veriyorlar, bir mertebeye ge "' rag unıversıtesı operatoru pro e - // .j. tir. Bu ınüsahaka-
sör Zentleka ilk defa olarak tayyare - - Sonra filtreden geçirtiyorum.. // ~da en güzel erkek lince de, ya ömürleri vefa etmiyor, ve-

de bı·r amelı"yat y uıtı p f ·· - O da güzel 1 _,.;lmcsı· mukar· yahut k~ jlladdi bir engel çıkıyor, du' apm, r. ro csor ( - Soma dL. O aaya İçmiyor. bira --r 
Berlinde sabahın saat altısında içiyorum! rer bulunuyordu. Hakem heyeti birbi- ruveriyorlardı. 
yapılacak bir ameliyat için da - • -eı rinden güzel kadın ve kızlardan lCfek - Türk ilim alemine, Türk medeniyC:. 
vet edilmişti. Hemen tayyareye Fransız cümharreisinin kül etmişti. Bu kadınların hepsi de ay- tine yakışan hızı vermek ancak Yüccı• 
· · "k" t h ta c- / rı ayn gı"rdı"k.lcrı" guz·· ellı"k mu""sabakala _ Önder'imiz, Atatürk'e nasip oldu. 

1 

gırıp J l saa sonra as ya ye• on u-ne maluAm olmuş 
b Milletler camiasında askeri, siyasi,, ·ııst:ıi Profeso-r hastayı muayene et rmda irincilik kazanmıs, kimselerdı". · · · • Fransa reisicumhuru Mösyö Alber " b k I d ]d •w• • ... ı "k 1· P v h Bu kadar güzel kız ve kadınlardan sosyaı a ım ar an. e e ettıgımı..: 

tı ten sonra arne.ıyatı rag astane • Lebrun Vizillede belediyenin kendi şe - ··k k k.. · d" · d -
sinde yapmağa karar verdiğinden has- refine verdiği bir ziyafette bulunuyor_ mürekkep olan hakem heyeti en güzel yu se mev 

11 şım ı, onun eşsız e .J 
d be be • I k erkek olarak kimi seçseler begv enirsi _ hası, bize ilim bakımından da kazan I 

tayı a ra rine a ara gene tayya - du. Ziyafet şehrin meşhur bir şatosun· dırmak üzeredir. 
h k Fak ld h niz: Bembeyaz sakalile 80 ya~ında bir 

reye girip are et etti. at yo a as- da veriliyordu. İskoçyalı. ' Nerede bir istidat, kimde bir kabki~i; 
ta ağırlaştı. Hemen ameliyatın yapıl - Yemek esnasında Lebrun «size ufak Abrah . . d l b d h yet görse, oraya teveccüh eden kes iti( 

k ı _ .:ı aın ısmın e o an u a am a- . . . 
masına zaruret hasıl oldu. Profesör de bir hi aye an atacağım,, deoi ve k h f . .. .. d b" k nazarı, ve o istidat ve kabılıyetı, ken-ı 
tereddüt etmedi. Tayyarenin içinde a- şu vak'ayı anlattı: geC:ç v:ydei~nçınrkonekuln en geçden ır ç.~ di dehasından bir zerre nefetmek su ı< 

G . M d .. h d' . l e er arasın a en gu - . . . A • b" h "' meliyat yaptı. Ameliyat muvaffaki • - ençtım. a en mu en ısı o • l kek t"p" larak k b l d"l . ti" retıle, ılım alemıne yarar ır unsur a 
k . . . "h h la d ze er ı ı o a u e ı mış r. f"k d .. 

yetle neticelenmiştir. ma ıçın ımtı ana azır nıyor um. y ençlerı" •uı_ t h ] w t t line getirip, ona, yurdun ı ren e yu"' 
B k.k . . k d 1 1 b e g ., 1tu u aya e ugra mış ır. . k b" ··a * * * ir gün tel ı at ıçın ar a aş ar a u - • • * celmesıne yardım edece ır o ev ver• 

P 1 b ı ' raya geldik. Ben bu s, atoyu ,çok be - kt d" a e rtl t YUrOven dallar me e ır. ar vermey cerem yen a • w • • 1· 11 h F d . . • o· ı 
gcnmı~bm" (( n'lta a ransa a reısı • f o·nun muhı"tı"nde, nun nurı" e a~"' F la b" k ·· 1 h T • T sviçrede dağların yürümesi görül • J . ra~sız r ır aç gun evve meş ur cumhur olurum da. bu şatoda bana zi- } d d dınlanarak çalışan, her gün O'nda.tl 

hır artıstlerini kaybettiler. Koval Frnn- f t --1.. l d . t" G"" .. 8 memiş şey er en eğildir. C1iron kan- feyı"z alan, O'nun ir~adlarile, dircktif-
h · · ld 1 d ya e ~er er» emış ıın. oruyor u - tonunda ki Kilsenstok dagı- bundan ikı" ' 

dsız sa nesının tanınmış yı ız,arın an nuz ki şayanı hayret bir teaadüf neti- lerile ilim yo1unda yürüyen o kutlu in" 
ı sene evvel cenuba doğru yurumeğc _Jı 
• cesi Allah gönlüme göre verdi, ve ıs- f ıl sanlar, bugün, üçüncü dil kurultay6 

B. ·· ] k t d b" k d ·ı başlamı~ ve etra ına yap an muazzam ır gun ° an a a ır ar 8 aşı e ye- tediğim oldu. ' vcsilesile, ortaya müsbet bir eser ko • 
mek yerken, hesabı kendisi verdi ve • • • bendler sayesinde yürümesi durdurul· 

l k muştu. Bugu-nı--.:ıe de Urı" kantonun- yuyorlar • · para an sayar en de fU sözleri söyle - K k ki r ı tsı b d cnı B ·ı· d"" dı"k" 1r ' ' a e z •n o ütün ı ım unyasının nazarı 
Rusyada tedhişçilerin di: te,kll etmı,ıer da başka bir dağın harekete geldiği gö- katini üzerimize çekecek olan bu eset 

A · · b d ı· Frorentianın kırk mızıkacısı ıtimdi- rülmü~tür. muhakemesi - zızım un an on sene evve ı- y • Güneş - Dil teorisidir. 
sine kadar, ben yalnız sahnede para ye kadar emsali görülmemiş bir orkes- Bitingel isminde olan bu dağdan bir lBugün, Kurultayda, bu teori'nirl 

ı (BaJtarafı 1 ~i sayfada) vermesini bilirdim ve onu da becere - tra ile ltalyada bir turneye çıkmışlar - kaç gün evvel 15,080 metre mikabın- izahını dinleyecek yüzlerce insan, Tiir"• 
:cTroçki - Zinovief mukabil ihtilal dır. Orkestradaki mızıkacıların elle - da bir kaya parçası düşmüş ve Siltmen l h ·of 

b 1 k mezdim, sanatkarlık hayatım çok müş- . . . .. .. . kiye Cumhuriyetinin, i im cep esı 
tethişçileriyle ra ıtas: o an ve mer ez rinde hiç bir alet bulunmamaktadır. Bu cıvarında ıkı buyuk fabrıkayı harap et- wl .. k k • kı metli gör -
k · · d k d b l 11. A • ku·· 1 şartlar altında gcçtı"g- ı· ı"çin elime . . D v .• ""d"" w •• •• k f d de sag am, yu se "e Y 
omıtesı ye e azasın an u unan ı~ıı- kırk mızıkacı aylarca süren bir tecrü - mıştır. agın yuru ugunu e<ı e en b k d ki dır· 

1 1 • b" k d .. h d" 1 b" .. , I... .1 mekle haklı ir ıvanç uyaca ar ~ ~el Tomsk, Bolşevo'daki kö~künde ~2 topu para ge mıyor ve ır ar a aşıma beden sonra her biri bir aletin sesini mu en ıs er muayyen ır sur ate ı er-
ağustosta intihar etmiştir.•> da bir birahanede ikramda bulunamı- taklit etmeği öğrenmiştir. Kemandan ]emekte olduğunu tcsbit etmişler ve he- ~ .,--

Moskova, 23 (A.A.) - Mahke - yordum. Hayatta tatbik etmediğim davula kadar bütün musiki aletlerinin men dağa civar ?lan ~öylerin boşal - .~. / ~ ' . 
menin dün akşamki celsesi sonunda, şeyleri sahnede tatbik etmeğe kalkmak çıkardığı sesler ağızla çok muvaffak tılmasını emretm.işlerdır. Geçen cuma - ~'-
maznunlann idamını istiyen müddei- pek zordur. Onun için son zamanlara bir tarzda taklit edilmektedir. Kırk ki· gecesi dağdan 200,000 metre mikabı __..., 
umumi'nin iddiasından sonra reis UI- kadar muvaffak olamadığım jestler _ şilik aletsiz orkestra Vatikanda Papa- büyüklüğünde koca bir parça daha Bi/iqor Mu&anaz? 
rich, maznunlara hitab ederek kendile- den birisi de, sahnede garsona para nın huzurunda da bir konser verecek- kopmuştur. Henüz dağın yürüyÜfÜ • l-Atinadaki Akropol harabeleri k•~ 
rini müdafaaya davet etmiştir. =v~e~rm~ek~ti~.l~> ===========::t:;:ir::.=====~=========n::ü:;:n:;o:;··n:;u:;··:;ne:=g:;:eçı:=·ı:;:em=cm=i=ş=ti~r.;:::=:==:; ayak yükseklikte bir tepede kurulmuştu· Maznunlar avukat istememi~ler ve 1 d cll 

Y , 2 - Eski Bizans imparator ann a 
son sözlerini söylemek hakkını kuııa - r . T E R 1· N A N 1· S T E R 1· N AN M A' çok kullanılan imparator ismi hangisicli~1ı 
nacaklarını bildirmişlerdir. J S. • 3 _ Cezayir kaçıncı asırda Tföklc~ 

Suçlular son sözlerini aöyledı1er idaresi altına geçmiştir ve bu idare hap$1
1 23 (A A ) M hk 11 • •- L:.: b" 1 -'- --1-:... be- fuet Vilayete müracaat ederdi uama müsaadesi iatemif. r Moskova, . · - a eme- Ba1uetircle br -ç ......,. r araya ıe ereK Y'"'"' ... imparator tarafından ellerinden alınmıştı ~ 

de bugün bütün maznunlar son sözle - men arka tarafındW Çambk bayırında define armaia batla- bir hafta evvel Çamlık bayınnda büyük bir kuyu kudırmağa (Cevapları yarın) 
rini söylemişler ve mücrimiyetlerini i- mqlardır. baJJ~. * 
tiraf ederek gayet samimi olarak neda- Derme arayanlar. madenci İne4 Yorgancı HakJın ve Müs- Fakat alh metre kadar apğıya iııu1mifıe de bir teY Ç11mıa- (Dünkü Suallerin Cevaplan) ti 
met getirdiklerine itimad etmesini mah- kiratçı Osman Nuri ismİDcle üç arbdqtır. mııta. 1 - Avrupanın en küçük hiik\unc. 

Bunlardan 1uet Yana.nistandan evvelce Balılıesirde 'bulu.. "t] lnnhn -~ !L!--! L:- k clir B h""kA dahi' kemeden rica eylemişlerdir. Fakat ümı er aıtUb aym Jaue ~ ua- uyunun Monako prensliği ·. u u umct 
nan bir Romdan mektup alarak Ermeni mezarlığı olan timdi- b ! k Geç vakit hakimler müzakereye çe- kazılmasına q anmııtır. linde 24 bine ya ın insan yaşar. ar•' 

kilmişlerdir. ~:..~ık bayınnda lıa definenin mevcul olduğunu öğren- Bet amele bu ifle uğraşmaktadır. Defineciler, aranılan al- 2 - Nükteleri, latifelerile halk l dJI 
Suikastcılar lehinde u-r tın ve miicevheral bu kuyuda da çıkmazsa diğer ba§ka yer- sında büyük bir şônret sahibi olan . ıı i' 

Yoraancı Hakkı. defineniıı nktiyle buraya buı kimseler leri kuacaklaruu aöylemed.edi:rler. Çavu,un mezarı Divanyolunda FıruzB ~t 
Moskova, 2.1 (A.A.) - Gazeteler ta-fmdan Lir tabut :--=-=-ıe cenaze ıetirilir gıÔİ rialice ıe- .ıed k b rneıııı-: 

... "'!roCI'_.... İ ..hakkak defin camiincledir. Cada en geçer en u 
sosyalist enternasyonal bürcsiyle bey- tir:ı..1:;;.ine ve cömüldüğüne inanmaktadır. - n.uu:roruz.. Burada m e var. 

1 
b l 

nelmilel sendikalar federasyonunun 1 ~ İS TER J NAN 1 S TER 1 NA N 1\1 A ! gör~ e_i irHürriyet kahramanı meşhur rJW 
Molotof'a gönderdikleri bir telgrafı _J hat paşa 58 yaşında ölmüştür. 
neşrediyorlar. L.-------------------------,--------------------



liitler - Amiral Horti 
ttıülikatı hayret uyandırdı 
\'iyana siyasi mahafili mülakata ehemmiyet atfetmek

tedir. Mülakatta Soyet meselesi de görüşülmüş .•• 

SON POSTA 

• 
lngiltere Kralı 
Yunan adalarını 
Dolaşıyor 

Atina, 23 (Hussui) • lngiltere kralı 
sekizinci Edvar dün Nahlin yatile Kor• 

fudan Zakintos adasına hareket etmiş-

Viyana, 23 (A.A.) - Siyasi mahafil, 
~İrat Horthy ile M. Hitlerin Berchtesga• 

Amiral Horti Musolini ile de tir. Kral bu adada bir kaç saat kalacak-

t!l de görüşmüş oldukları haberini hay· 
tet.ıe karşılamıştır. Umumi intiba, bu ziya
tttin bir nezaket ziyaretinden başka bir 

!'t olduğu merkezindedir. Zannolundu
tlıııa göre Sovyet meselesi bu görüşmenin 

görütecek tır. 
Peşte, 23 (A.A.) _Naib Hort.,hy'- . Nahlin yatı Korfudan .ayrılır~en sa• 

nin Hitler ile görüştüğü resmen teyid hılden top atılmak suretıle selamlan -

olunmaktadır • mıştır. 
Henüz teeyyüd etmiyen diğer bir Nahlin yatı Korent kanalından ge .. 

~lıca mevzularından birini teşkil etmiş-

, Ceçenlerde Linz tayyare meydanını 
~•ret etmiş olan Mareşal Balbo'nun A· 
~U~yada bulunmasının da Amiral Hort· 

~ nın ziyareti ile alakadar olduğu tah-

habere göre, yakında şimali Korent'de çerek Eğe denizine girecek ve kral Ak· 
yapılacak Avusturya manevraları es- deniz adalarından Skiros, Sakız ve Gi

nasında Horthy Mussolini ile de görü· ridi ziyaret edecektir. 
şecektir. · Sekizinci Edvarın Atinayı ziyaret 

Macarlara Göre etmesi de kuvvetle muhtemeldir. 

Pette, 23 (A.A.) - Macar ajansı bil- İki kral neler götüttüler 
diriyor: Atina, 23 {Hususi) - Vradini ga· 

olunmaktadır. 

~ Amiral, M. Miklas ve M. Schushnigg i
de görüşecektir. 

Naib Horthy'nin Hitleri ziyareti bütün zetesi Korfuda Mibeli köşkünde veri· 
Macar matbuatı tarafından bir nezaket ha· len ziyafetten sonra İngiliz kralile Yu; 
reketi olarak tavsif olunmaktadır,_ nan kralı arasında yapılan uzun müla

• 
lspanyollar aman 

\'ermeden boğuşuyorlar 
le . (Baıtarafı 1 inci aayfada) lerin Madrid hükumetinin asilerin iş
le~n~n el ne dUşmemek için kendi· gali altında bulunan bütün limanları 

nı öldürmUşlerdir. 
Bomdarbımanlar harp mıntakası addetmek suretinde it-

Se S b · tihaz etmiş olduğu karar üzerine ne 
~ n e astıen, dün biri sabahleyin 
e bi · "WI d I gibi bir hattı hareket ittihaz edecekleri-

d rı og e en sonra o mak üzere iki 
efa b b d d ni öğrenmek istemektedir. 

L om ar ıman e ilmistir. Bom • 
Yiltd ' İngiliz vapuru aranmadı 
ola. 1rnan geçenlerde F errol'dan çıkmış Londra 24 (A.J},) _ Gibelzerjon va-

llllt n Vaşington tipindeki on bin ton- puru İspanyollar tarafından tevkif ve mua
l' Yeni Canarİa krüvazörü tarafından yene edilmiş olmayıp yalnızca yoluna de· 
~:~ılrnıştır. Saat l O a doğru şehrin Ü- vam etmeyip Cebelüttarık' a dönmesi kap· 
lijt~e ancak 4 öbüs düşmüştür. Saat tandan rica edilmigtir. 
tici. O da bombardıman daha ziyade Hangisi Doğru 
'- detlenmiştir. Yeniden bir takım ha- Pariı, 23 (A.A.) - Havas ajansının 
ıeı'a; vukua gelmiştir. Ancak nüfusca .Madridden öğrendiğine göre, başbakan 
'-l ekat vuku bulup bulmadığı bilinme- Giral Bahriye Bakanlığından çekilmiş ve 

C tedir. ,bu bakanlığa Francisco'yu tayin etmiştir. 

b
. Şirndiye kadar bitaraf kalmış olan Ba,bakan beyanatında cephelerden ge-
ır ç k k" 1 h k len haberlerin mucibi m;mnuniyet oldu-

:ı ~ ımse er Ü umet tarafdarları 
~ bırleşmişlerdir. ,ğunu, Kordoba muhasarasının devam et-

.tiğini ve bu ıehre hükumet tayyare kuv· 
Ov· Bet günde bet litre ıu ,vetlerinin altmıı kadar bomba attıklarını 

~ . ıedo, 23 {A.A.) - Ahaliye kar- ,söylemiştir. 
~ fıddetli cez~lar tertip edilmektedir. . . !"1ar~~~~ Bakanı da hükum~t kuvvet· 
litr' Yoktuı. Aıle başına beş günde beş }~rı~n. bütu? cephelerde terakkı ve mev-

e su verilmektedir. zılenru takvıye etmekte olduklarını bildir-

F aılı askerler rniştir. . 
Bur '>3 (A A. ) f' ')Ah Buna mukabıl Nasyonaliıt merkezler· 

~ gos, -• .. . - as sı a en· d l h b ı d N ı· 
l 

. en ge en a er er e asyona ıst kuvvet· 

katın siyasi ehemmiyetinin büyük ol

duğunu yazmaktadırlar. 

Amerikada • 
seçım 

Cumhuriyetçilerin namzedi 
Ruzveltin siyasetini tenkit 

ediyer 
Vaıington, 23 (A.A.) - Cumhuri

yetçilerin Reisicumhur namzedi ayandan 
M. Landon intihap mücadelesini açmış ve 
M. Ruzveltin buhranla mücadele etmek 
için kullanmakta olduğu usulleri ve bil
hassa zırai istihsalatın kontrolü usulünü 
tenkit etmiştir. Hatip, M. Ruzvelti ecnebi 
memleketlerden bir takım usuller ithal 
etmekle itham etmiş ve demokrasiyi mü· 
dafaa ederek ,öyle demiştir: 

Hürriyetin kıymetli mirasını feda et
meksizin emniyet ve refahı elde etmek 
hususundaki azmimize sadık kalalım. 

Çin futbol takımı Parisde 
berabere kaldı 

Pari1, 2l (A.A.) - Paris futbol stad
yomunda Red Star takımı ile Olimpiyad 
müsabakalarına iştirak etmiş olan Çin 
takımı arasında yapılan maç beraberlikle 
neticelenmiştir. Birinci haftaymda Red 
Star, sıfıra kartı bir sayı yapmış bulunu-
yordu. 

Seyirciler çoktu. Çinlilerin bilhassa me• 
harete istinad eden güzel tekniklerini hay• 
ranlıkla temaıa etmişlerdir. 

Orta şarkta ittifak siyaseti 

B ir kaç ay önce Irak hükumeti ile 

Süudi Arabistan arasında bir itti • 

fak muahedesi imzalanmış, daha sonra 
Yemenin de bu ittifaka iltihak edeceği 

bildirilmişti. O zamandanberi biraz uyuk
lar gibi görünen bu jttifak hareketinin ya
kında yeniden canlanacağı anlafllıyor, 

Süriye gazetelerine beyanatta bulunan 
Irak hariciye nazırı Nuri Sait Paşanın ver· 
eli~ malumata göre kendisi sonbaharda 
Necidin merkezi olan «Riyad» a gidecek 
ve Arabistan • Irak ittifak muahedeıinin 
zeyillerini ikmale çalışacak, bundan baı -
ka Yemen devletinin ittifaka kabulü me· 
selesini konuşacaktır. Nuri Sait Paşa, Ye· 
menin de ittifaka girmesini muhakkak ıay· 
makta ve bu suretle «müselles ittifakın» 
bir emri vaki olacağına inanmaktadır. 

Irak, Arabistan ve Yemen, birbirine 
komşu olan üç müstakil arap memleketi 
oldukları için bir ittifak silsilesi vücuda ge
tirmeleri üçünü de kuvvetlendirecek, ve 
üçünün de itibarını sağlamlıyacak, icabın· 

da üçünün de ufukta görünen bir takım 
tehlikelere karşı birleşik hareketlerini te
min edecek hayırlı bir iştir. 

Bilhassa Irak ile Arabistanın Yemeni 
de bu ittifak çerçevesine almak istemele· 
ri, ve sonbaharda bu işi başarmağa az • 
metmeleri ayrı bir ehemmiyeti haizdir. 

Çünkü müstakil arap memleketleri için
d • stiklali tehlikeye maruz görüneni Ye • 
mendir. Bu bakımdan Yemen devletini tak
viye etmek, onunla komşuları arasında ik· 
tisadi bağları sağlamlamak, gümrük en -
gellerini kaldırmak, müdafaa kuvvetlerini 
birleştirmek bu tehlikeyi bertaraf etmeie 
hizmet eder. 

Irak ile Arabistan arasında ittifak mua
hedesinin imzasından sonra Mısırın da A
rabistan ile senelerdenberi devam eden 
ihtilafları hallederek bir dostluk muahe .. 
desini imza ettiği ve bu suretle arap dev• 
lc:-tleri arasındaki tesanüdü takviyeye ça· 
lıştığı nazarı dikkate alınırsa, Yemenin bu 
ittifak cephesinden uzak kalmıyacağını 

tahmin etmek her halde yanlış olmaz. 

Ö. ~Doğrul 

İki defa kaçmış 
Brükselde sahte ad taşıyan 

bir banker yakalandı 

Brüksel, 23 (A.A.) - Banker Charle 
PeHssier sahte bir nam altında oturmakta 
olduğu Brükaeli terke hazırlanırken tevkif 
edilmiştir. Hakkında ıahto ad taşımak it-

arı d .. kk · b' b · d" n an mure ep yenı ır ta ur, lerin hükumet kuvvetle · · K d b • lın .. vl rıru or o anın 
but og eden sonra buraya gelmiştir. ,şimalinde ağır bir hezimete uğrattıkları ve 

f Ual Bulcanm Rusyada tetkikleri hamile takibat yapılmaktadır. 
Pclissier, hileli iflasla itham olunmak

- Moskova, 23 (A.A.) - Fuad Bulca ~ .abur kamyonlarla cepheye hareket bunlardan bir kısmının ıübaylan ile bir· 
tn8ış.tir. likte kendi taraflarına geçtiği bildirilmek· 

ar lıveç vapuru bombardıman tedir. 

k 
'd taydı. İlk defa tevkif edildikten ıonra 

Pervomais oi aki planöru istasyonun 
Kazablanka'ya kaçmağa muvaffak olmuş 

gezıniş ve planörcülerin uçul} talimlerinde 
ve oradan getirilerek tekrar hapse konul· 

,bulunmuştur. Bulca Moskova' daki Asso-

Sayfa 3 .. 

Sovyet Rusyadaki suikast 
teşebbüsü münasebetile 

B ir takım tedhigçi teşkilatının Sov .. , 

yet Rusyada yapmak istediği hü .. 

kumet taklibi .teşebbüsü, vaktinde haber 
alındı ve icap eden tedbirlerle fiil haline 
inkılap etmeden bastırıldı. Bu münase • 
betle bir çok tevkifat yapıldı. Bu kötü tc• 
şebbüsle alakadar olmak Üzere adları ileri 
ıürülenler arasında öyle kimseler var ki 
insanın, böyle bir teşebbüsün hakikaten 
yapıldığından şüphe edeceği geliyor. Çün• 
kü lzvestiya başmuharriri Radek, posta 
iıleri komiseri ve daha bir çok ileri gelen 
insanlar, bu arada zikri geçen eşhastan bir 
kaçını teşkil ediyorlar. 

Bütün bu adamların ve bu teşkilatın 

binnetice bağlı olduğu söylenen ıahıı da. 
elyevm memleketinden «cüda» bulunan 
Sovyetlerin eski harbiye komiseri Troçki· 
dir. Halbuki Troçki, kendisine atfolunııQ 

suçları, büyük bir şiddetle reddetmekte. 
bu tertibattan hiç bir haberi olmadığını 

söylemektedir. \ 
:Buna mukabil, gene evvelce böyle bir 

igten dolayı partiden atılan ve bu defi\ 
gene bu işle alakası bulunduğu söylenen 
Zinovyef ise, T roçkinin talimatile bu iş -
)erin yapıldığını bildiriyor ve mahkeme 
huzurunda, bir bülbül belağatile bir çok 
itiraflarda bulunuyor. Mamafih, bu ikt 
zıt iddiadan her hangi birini takviye ede
bilecek ortada yeni delil henüz göze çarPo 
mıyor. Şu hale nazaran ve şimdilik, bu. 
karşılıklı iddiaları mücerret birer söz ola• 
rak kabul etmekte bir beis bulunmamak 
gerektir. Cereyan eden muhakeme, elbet 
te ki, elinde mevcut vesaite dayanarak 
hakikati meydana çıkaracak ve böylece 
suçlu ile masum tebeyyün etmiş olacak -ı 
t'.r. r:a~at ~u münaseb~tle insanın gayri ıh· 
tıyarı uzerınde durdugu nokta, bu terti • 
batın esbabı mucibesine ait olan itiraflar • 

1 

dır. Suçlulara göre, suikast tertibatı, ııa -, 
dece iktidar mevkiine gelmek için vücu • 
da getirilmiştir. Çünkü bu mevkie gelme • 
nin başka bir yolu bulunmadığı içindir ki. 
guya, suçlular, bu suretle hareket etmek 
lüzumunu duymuşlardır. 

Bu ifadenin laftan ibaret olduğunu söy· 
lemiye hacet yoktur. Fakat, bir an için. 
müfekkiremizi üzerine çekip topladığı da 
muhakkaktır. 

Bir maksada ermek için gayrimeıru yol 
ve vasıta. her zaman merduttur. Fakat ça• 
resiz kalan bazı insanlar için her vasıta 
meşru sayıldığına göre, onlara, her hal ve 
karda ne şeklen ve ne de zahiren hak ver· 
direbilecek bütün imkanlar selbedilmeli • 
dir. Bundan ötürüdür ki yalnız esasınd• 

değil, hakikatte de haksız olan bu iddia. 
ancak o zaman bizi mutlak surette alaka· 
sız bırakabilir. - Seliın Ragıp 

Tramvay altında 
edildi 

~ atokholm, 23 (A.A.) - Gallia a
~daki lsveç vapurunun Cadix açık· 
~f tıda ispanya hükumet gemileri ta

~nd~n bombardıman edilmi~ olduğu 
~ı enılmiştir. Ancak vapura bir şey 
t~arnış ve Portekiz limanlarından 

700 ölü 
Rahat, 23 (A.A.) - Seville radyo

sunun bildirdiğine göre, asi kuvvetler, 
Guadarama cephesinde şiddetli bir ta
arruz yapmışlar ve hükumetciler 700 
ölü ile bir çok yaralı vermişlerdir. 

muş ve geçen sene teşrinievvelinde kaç· 
viakım kampını da ziyaret etmiştir. Kuruçeşmede oturan sepetçı' çırag"ı Sa 

rnağa muvaffak olmuştu. • 

Ubat' e gidebilmiştir. 
Harp mıntakaaı 

~ld 1-f~ric.iye Nazırı, vapurun uğramış 
a~ı llgu. ~u taarruz hakkı~da tafsilat 
~nı beklemekte ve dığer devlet-

Diğer taraftan Caceres • Badojoz ve 
Salamank demiryolu hattı yeniden te

sis olunmuştur. 
Asi tayyareler Malaga'ya yangın 

bombaları atmışlar ve şehirde bulu -
lunan benzin deposu ateş almıştır. 

Bulca 21 Ağustosta Moskovadaki Ae- Jim Kuruçeşmede tramvaydan atlama~ 
rodınamık müessesesini ve Aeroklüp'ü zi- ,isterken yere düşmüş, sol ayağı tramvayın 
yaret etmiştir. Urfada sıcaklar arttı .altında katmış, bacağı dizkapağından 

A U f (H A) S ki d h 1. kesilmiştir. 
tinada işçilerin tezahüratı r a ususı - ıca ar e şet 1 

• K ld 
. • . bir hal aldı. iki gündür derece 4'2 yi arta a yangm 

Atına, 2.l (A.A.) - İşçı merkezle- buldu. !l:t~ denberi böyle sıcak olma • Dün gece saat :1'40 da Kartalda 
rine mensub teşkilatların idare meclis- mıştı. Urfada '27 ağustostan ;31 ağus .. lngiliz köşkü denilen köşkten yangın 
leri bu sabah vatanperver muazzam tosa kadar spor şenlikleri yapılmakta _ çıkmış, köşk tamamen yandıktan son .. 

tezahürat tertib etmişler ve bu tezahü- dır. Bu şenliklerde futbol, voleybol, at· ra söndürülmüştür. Yangının nasıl 
rat esnasında meçhul asker abidesine letizm, güreş ve bisiklet müsabakaları çıktığı tahkik edilmektedir. İtfaiye 
bir çelenk konmuştur. vardır. Kazananlara rnadalyeler veri - yangın yerinden sabahleyin dönmüş-

Sovyet - Belçika ticareti lecektir. tür. 

Halkevinde açılan musiki kursu 
muntazaman devam etmektedir. Her 

Moskova, 23 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği ile Belçika arasında 5 eylül 1935-
de aktolunan ticaret mukavelesinin tas- akşam sekiz on parça çalgının iştira-

kova orta elçisi arasında teati olunmu~- Her hafta cumartesı akşamı halka 

Yangın ba,langıcı 

- « Bugün Ulu Önder Atatürkün 

diknameleri Litvinof ile Belçika'nın Mos-ı· kile, şarkı ve gazeller _okunmaktadır. 

en tur. konserler verilmektedir. 

Dün gece saat 1 O da T ahtakalede, 
Kutucularda bir dükkanın içinde bu
lunan talaşlar ateş almış, fakat yangın 
etrafa sirayet etmeden itfaiye tardfın. 
dan bastırılmıştır. 

güzel eserlerinden birini daha sörmekle 
bahtiyar olacafjrz, memnuniyetimiz Türk 
milleti namına başlanmış olan bir dil sava
şının muvaffakiyetle devam etmesidir » 
demektedir. 

Bundan sonra Asım Us Allah ve Tanrı 
kelimelc:-rinin güneş dil teorisi bakımından 
tahlilini yapmakta ve öztürkçe kclımelerin 

hüviyetini bulmak hususunda bu teorinin 
yapacağı hizmetleri önmektedir. 

Hapisane müdürünün tetkikleri 
Çanakkale (Hususi) - Hapisha -

neler umum müdürlüğii Mazhar Ba -
şoğlu buraya gelmiş, hapishanelerde 
tetkikat yaptıktan sonra F ğe mıntaka
ıına geçmi~tir 

lki ahbap çavuşlar 



•• 
Universite 
için kitap 

Tercüme edilen kitaplar 
Eylfıl sonunda tab'a 

verilecek 

SON POSTA 

İki Yüksek Avcılar arasında 
,Mektep müsabakalar 
Ankaraga gidiyor Dünkü toplanbnda içişleri 
Harbiye Mektebi binasına Bakaı;ıı Şükrü Kaya da 
Maltepe Askeri Lisesi, hazır bulundu 
Maltepeye de ihtiyat Sü

bay mektebi geçecek 

Ağustos 24 -' 

f:::---:---E_K_O_N_O~M:._:.i ____ ı 
Zahire Borsasında Bir 

Haftalık Vaziyet 
~m•ngaga 7000 ton buğday satıldı 

BUCl>A Y : Müvaridat geçen haf - FINDIK : Geçen hafta fındık satır 

l.tanbul Üniveraitesi tıb, fen ve edebi
yat fakülteleri için 100 kadar ecnebi ki
tap tercüme ettirilmek suretiyle tab etti
rilmeai tekarrür ettiğini yazınııtık. Rektör
lük bu kitap lan tercüme İçin bazı prof e
eör ve doçentlere tevzi etmiştir. Ayrıca 

mütercimlerin bu .ltitaplan verilen mühlet 
hitamına kadar behemehal bitirmelerini 
rica etmiştir. 

Kitaplar eylül nihayetine ltadar ikmal 
edilerek tab' ediJmek üzere matbaaya veri
lecek ve talebeye tedrisat esnaamda for
ma forma dağıtılacaktır. 

Tıb Fakühcai Dekanı Nureddin ile Fen 
Fakültesi Dekanı Ali Yar mesleki ve ilmi 
bazı tetkiklerde bulunmak üzere Avrupa· 
ya gitmişlerdir. Ağustos nihayetine kadar 
tdırimize dönmeleri muhtemeldir. 

Siyasal Bilgiler Okulu (Mülkiye 
Mektebi) ikmal imtihanlarile kayit ve 
kabul imtihanlarını bitirdikten son -
ra Ankaraya nakledilecektir. Şimdiden 
bazı evrak ve sairenin nakline başlan
mıştır. Mektebin Ankarada yapılan 
yeni binası tamamen ikmal edilmiş ve 
dahili teferrüatına ~lanmıştır. Bu iş 
de 10 • 15 gün zarfında ikmal edilecek
tir. 

Avcılar Birliği dün saat 10 da Ço
bançepnede büyük bir ziyafet vermiş
lerdir. Ziyafette 400 davetli hazır bu
lunmuştur. Saat tam 10 da Birlik reisi 
Nezihe Atıf, özlü, kısa bir söylev ver
di~t~n aonra avcıların bayrağı çekil _ 
mıştır. Avcılar ziyafetinden sonra mü
teharrik hedef atış müsabakaları ya • 
pılmış ve neticede doktor Atıf birinci 
g.elmiş. ve_ ~:.ndisine bir .kupa verilmiş
tır. ~.lcincilıgı korucu Sabri kazanmış 
ve hır avcı çantası almıştır. Üçüncüye 
de bir fişeklik verilmiştir. Birlik reisi 
Nezihe Atıf hakem heyetinde bulun • 
duğu için müsahakay.ı iştirak edeme
miştir. 

ta~ardan ~aha fazladır. Son günlerde lan mühim bir inkişaf gösterınişt~ 
Dıya~ıbekır ~e Urfa sert buğdayları Fındık piyasasının gösterdiği sağla 
Me~sın tari'kı~e Avrupaya ihraç edil - lık İspanyadaki ihtilal ile sıkı bir sıJ 
meg: ~aşladıgından bu cins buğdaylar rette alakadardır. Başlıca müşteri 
şehrımıze gelmemektedir. Ziraat Ban- olan Almanyadan maada evvelce is · 
ka~ının Alma~yaya yedi bin ton kadar lakatının mühim bir kısmını lspan) 
b_ugday sattıgı duyulmuşlur. Bazı dan temin eden İngilizler de fın 
cınsler geçen_ haf.~a~~ kıyasen 10-15 almağa başlamışlardır. Geçen sene Jli 
par~ kadar duşmuştur. hiın miktarda fındık alan ÇekosJoV 

Fıatlar: Ekstra Polatlı 6.15, Polat- lar da soruşturmalarda bulunmakttı 
lı sıra malları 6.5, Alpuköy, Eskişehir dırlar. 
ayarı ve sekiz on çavdarlılar 5.:30, Hafta nihayetinde satışlar 52.!J. 
Trakya kızılcaları da 5.30 paradır. kuruş arası olmuştur ki geçen sent 

Arpalar: 4-4.12 para arasında müş- bu mevsim fiatlarından 8-9 kurus f 
teri bulmaktadır. Mısır geçen hafta - ladır. Sivriler üzerine 22 kuruşt~n 
dan bir kuruş kadar noksandır. Çuval- miktarda muamele olmuştur. 

Liman idaresindeki ıslAhat 
Liman idaresi Genel Direktörlüğü • 

nün dahili bürolarında . esaslı islahat 
yapılmaktadır. Son bir ay zarfında ser
visler modem bir şekle sokulmuş, iş 
sahiplerinin müşkülata tesadüf etme • 
melerine ehemmiyet verilmiştir. Mev
cut memurların ıicilleri, tahsil derece
leri de tesbit edilmi~ ve bir liste hazır -
lanmıştır. Bu suretle icabı halinde en 
kısa bir zaman içinde arzu edilen me
mur hakkında istenilen izahat bütün 
tafsilatile verilebilecektir. 

Müzede para ve mücevherat 
salonu 

latanbul Ar&eolojj müzelerinde açılma
sı tekarrür eden para ve mücevherat sa
lonunun tertibine müzeler idaresince de
vam edilmektedir. 

Meikur salon için lizım olan ve Av
rapaya ıamadanan madeni dolaplardan 
bir lnmıı gelmit ve yerlerine yerle§tiril
miltir. 

Bı: ıalonlarda teşhir edilecek para 
ıniban 250,000 - 300,000 kadar tahmin 
&dilmektedir. 

Bu para kolleksiyonunda muhtelif de
rirlerde Anadoluda yapmış milletlerin 
paralan da vardır. 

Harbiye mektebi de 935 - 936 ders 
yılı mezunlarının diploma ve and içme 
merasimini müteakip Ankaraya nakle
dilecektir. Mektebin nakli esnasında 
evrak ve dosyalardan başka hiç bir şey 
yani demir~ ~yalar nakledilmiyecek 
ve olduğu gibi yerlerinde duracaktır. 

Harbiyenin Ankaraya taşınmaaını 
müteakip yerine Maltepe Askeri Li -
sesi, onun yerine de Halıcıoğlunda bu
lunan ihtiyat Sübay mektebi nakledile
cektir. 

Yolcu Salonu 
Yeni salonda telefon mer

kezleri bulundurulacak 

Galataya yapılacak olan yeni ve mo· 
dern yolcu salonu için hazırlanan avan 
proje üzerinde tetkiklere devam olunmak· 
tadır. Liman idarem yeni salona çok ehem
miyet vermekte ve intizama sokulacak o· 
lan müatal&el İstanbul limanına yakışa
cak tekilde modern bir yolcu salonunun 
nasıl olması lazım geldiği hakkında alika
darlann fikirlerini almaktadır. 

Vilayet, Gümrük.lu. Emniyet Direk· 
törlüğü ve diğer alakadarlar bu huıusta
ki clü11üncelerini bildinnişlerdir. 

~üsrabakaların sonlar,ına poğru iç 
1ş1erı Bakanı Şükrü Kaya ile Ankara 
Valisi Nevzad gelmişlerdir. 

İç işleri Bakanı Şükrü Kaya ile Bir
lik reisi Nezihe müteharrik hedef mü
sab~kası .yapmışlar ve domuza ateş 
etmışlerdır. Bu iki kişilik müsabakada 
üç isabetle Nezihe birinciliği, iki İsa _ 
betle iç işleri Bakanı Şükrü Kaya da 
ikinciliği almıflardır. 

Diğer müsabakalarda müteharrik 
hedefe yapılan atışlarda en fazla isabet 
bir ile iki arasında olmuştur. 

Merasim geç vakte kadar samimi 
~ir hava içinde nef 'e ile devam etmiş
tır. 

Şehirin havadan resimleri 
almıyor 

imar planına hazırlık olmak üzere 
f staı'1>ul bctledi'yesi tarafından ~ehrin 
tayyare ile havadan yapılmakta olan 
resim a1ma ameliyatı devam etmekte
dir .fstanbul tarafının resmi tamamen 
alınmış ve mikyas tevhid edilmiştir. 

2 gündenberi de Beyoğlu tarafının re
simleri alınmağa hS{!lanmıştır. Bu re -
simlerin alınması ve mikyaslarının tev
hidi t~rinievvel ortasına kadar ikmal 
edi:lmşi olacaktır. 

lı iskele teslimi 5 kuruştur. İ .,. 
KETENTOHUMU : Satışlar hara- YUMURTA : spanyada çıkan I" 

retlenmiştir. Çekoslovakyaya % 22 tila.Herden memleketimiz yumurta~ 
takas suretile aevkedilmek üzere 10/12 yasası pek müteessir olmuştur. Ev' 
lngiliz lirasından mühim miktarda sa- ce en fazla ihracat yaptığımız İspaıı> 
tışlar olmuştur. piyasasının bu suretle kapanması }rıJ

1 

Şehrimizde bir kaç gün içinde fiat- murta ihracatımızı felce uğratmıştıtj 
lar 7 .15 kuruştan 8 buçuk kuruşa ka- En son olarak Kapofaro vapurile ~ 
dar yükselmiştir. panyaya gönderilen beş altı bin sand· 
KUŞYEMİ : Piyasa yükselmekte- yumurta Barselomı vasıl olduğu ıB \} 

dir. Rekolte tahminler hilafına nok _ man grevler başlamış bulunuyord 
san zuhur ettiğinden bilhassa speküla- Yumurtalar on, on beş gün kadar gü. 
törler tarafından mal toplanmaktadır. rükte kalmış ve sonra hükumetin 

1 

Hafta iptidasında 10.30 dan muamele vaziyet etmesile buzhanelere nakle 
yapılırken haftanın son gününde dilınişti. 
11.20 kuruştan a11eılar bulunmuştur. Peçeta fiatının kısa bir zamaıı 
Maamafih bu fiatlar beynelmilel fi - 5.82 den 6.30 a kadar sukutu tücC 
at1ardan yüzde on, on beş kadar fazla müşkül mevkide bırakıyordu. HükO 
olduğundan ihracat şimdilik durmuş - metimizin müdahalesile ispanyaya 1J'I 
tur. gönderen bu gibi tüccarların daha fa. 

TIFrlK . So ecli .. fı d 'f la zararına meydan vermemek İÇ 
'k . · hn y . gun ~r n atı - Merkez Bankasında bulunan lspan}'" 

tı pıyasası e emmıyete deger tahav- hl k l d ~ S? h b'l .. Jt' 
··11 tın' ti" ş· d' k d 'h o e para ann an ~. _ esa ı e ou vu er arze ış r. ım ıye a ar ı - v 1 ~ 

r t b- -k k Al mege başlamıs ve bu suretle span) ~ 
aca ımızın en uyu ısmı manya - 'h b• l .. l b·' riİ' 

l d B
. 'k· h ft d b . ya ı racatta u unan tuccar ar u) 

ya yapı ıyor u. ı: ı 1 a a an erı . 
t tk"k tt b l t ·ı· I lA hır zarardan kurtulmuşlardır. e ı a a u unan ngı ız er evve a u- . . . tf 
f k b

. · 1 lm 1 . Avrupaya ıhracat kesıldıkten soıı 
a ır partı ma a aka ışe başlamış- b.. ..k dk 1 24 ı· de.~ 

l h ft 
· · d 1 

1 
uyu san ı yumurta ar ıra 

ar ve geçen a a ıçın e a ış arını art- 15 1. k d d'" .. d 1 rı~ 
tı 1 ., ş· d' kad . d ıraya a ar uşmuşse e a ıcı '.J ll 
rmış araır. un ıye ar pJIYasa a H 1. h d b h 1 rcı- , 

rak' · lı · t' d b 1 Al maınıştır. a ı azır a uz ane e . 
ıpsız a cı vazıye m e u unan - 0 ,9 b' d k h l dı~ 

m l ~- 1 ·ı· 'h l . o- ın san ı umurla top an 1 an ara xarşı ngı ız ı racatçı arının h . d'I k d' y lda .. ,ıı 
d f ali 

. . .. ta mm e ı me te ır. 9 mev 
a a yete geçmesı pıyasayı yukselt- 'k' .. b' d k b \ k,.. ·13<' 

miştir. ı ı, uç ın san ı ta u ye una ~ ·~ 

Yakalanan hırsızlar 

Umumi fikirler yeni salonun iki katlı 
ve geniş olmasında toplanmaktadır. Bu 
takdirde salonda banka teşkilatı ve bir 
çok telftfon merkezleri bulundurulacak
tır. 8" .uretle gelen yolcular paralarını 
kolayca bozdurabilecek ve icap ederse bu Şehircilik mütehassısı M. Prost' • 
bankalarda saklatacaklar; tehirle görüt- da eylul iptidasında şehrimize ge1e • 
mek İsteyenler de telefon hücrelerinde cektir. 

Geçen haftaki satışlar 1500 balye edilir~e ar~i.yelerde ~ehrimizin istıhl11 , 
kadard ır S t 1 b" h ft 1. . edemıyecegı kadar çok yumurta to.P 

. a ı\I ar ır a a evve ısıne l l 

Dün gece saat 21 raddelerinde Ka • 
dıköyünde Eminbey sokağında 5 nu
maralı Hüseyinin evine kapıyı may _ 
muncukla açmak suretile giren sabı
kalılardan Urfalı Bahaeddin bir palto, 
2 altın yüzük, içi dolu bir İş Bankası 
kumbarası ile ayrıca 39 lira; mendil 
havlu vesaire çalıp kaçtığı esnada yol
da kendisinden şüphe eden zabıta me
murları tarafından yakalanmış ve çal-

fazla bekletilmiyeceklerdir. 
Bundan başka aalonun tam ortasına 

Atatürk"ün büyük bir heykeli konacaktır. 

Avan proje kat'i ıeklini aldıktan sonra 
inşaata başlanacaktır. 

Bebek Sergisi 
Beynelmilel Bebek sergisine halkın 

gösterdiği büyük alaka nazara alına -
rak sergi 31 ağustos akşamına kadar 
temdid edilmiştir. 

• dığı eşyalar derhal istirdat edilmiştir. * Büyükadada Kadı buran cadde -
sinde 57 numaralı evde oturan avukat 
Hüsameddinin ailesine ait 1 O adet altın 
bileziği çalarak bir hafta evveJ orta • 
dan kaybolan hizmetçi Zehra yakalan
mıştır • 

-·--··········----·-· ..... ·······--·····-········ 
Son Posta 

iLAN FlAlLARI 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
ıayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı §unlardır: 

Sahife ı - 400 kuruş 

• 2 - 250 • 
• 1- zoo • 
• 4 - 100 .. 

Diğer yerler : ,. • 
Son sahife : - 30 • 

3 - IBir santimde vasati (8) keli-
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacakla
n yere göre santimle ölçülür. 

Sergi, 31 ağustos saat 2ô,30 da me
rasimle kapanacaktır. Sergiye Fransa, 
Almanya, Litvanya, lspany~'dan ge
len bir çok bebekler de ilave edilmiş • 
tir. 

Şubeye davet 
Kartal As. Ş. den: Şubemiıde kayıtlı olup 

936 yoklama.sına gelmlyca ~da ıınmıerı 
ı yazılı yedek subayların 936 Ağustos nlhaye-

ı 
tine kadar istanbulda bulwıanları 'Bizzat> 
taşrada bulunanların da mektupla şubeye 

müracaat etmedikleri tak,dlrde haklarında 

1076 sayılı kanunun 10 wıcu maddesi ahkA
mı tatbik edlleceğl lllln olunur. 

Yedek piyade AsteRıncn Rahmi ~u Hü
seyin Avni 907 İstanbul (14038) Yedek Mu -

1 habere Asteğmen Muammer o;!lu Fuat 321 

llizmır (32282> Yedek piyade Asteğmen Sü -
leyman oğlu Hüseyin Azml 315 İstanbul 

1 (28105) Yedek Baytar Yarsübay M. Se -

yit oğlu İbrahim Saffet 311 İstanbul 
(532-1%8) Yedek piyade Yarnubay Siireyya 

oğlu M. Hilmi 315 F.dlrne 09812) Yedek 7. 

mnıf J Jiesap ile. Rlza oğlu Ali Rlz.a 305 Ak-
saray (J.1952> Yedek piyade As~en ce • 
mal oğlu Mazhar 325 Bitlis <4170·0 Yedek 

8. sınıf Hesap Me. ~ret otıu ~G!tafa NaH 

' 

--------------..1 302 Kartal i(33204) 

kıyasen daha yüksek fiatlarla yapıl _ anmış 0 uyor. . 
mıştır. Bu fark bilhassa oğiaklarda gö- Almanyaya ihracatımız ise nıevsiJf. 
ze çarpmaktadır. Geçen hafta 109-11 O iptidasından beri ancak yirmi vaS'0~ 
kuruşa satılan oğlaklar hafta içinde gibi cüz'i bir miktara baliğ oluyord" 

Dün gece saat 2,30 da Gedikpaşada 115 kuruştan muamele görmüştür. C grupu yani 50-55 gramlık yurnıır~ 
Asma kandil sokağında 13 numaralı Eskişehir 103, Karahisar ayarı mal - lar Badenbah teslimi 53-55 mark 8 

evin 4 üncü katında oturan Erzurum- lar da 107i kuruştan satılmıştır. larında satılıyordu . Fakat Alman ıJr 
lu Karabet sarhoşluk saikasile odasının Elinde pek az mal kafan miista~sil cıları her parti maim sevkinde yut11~ 
penceresinden aşağı bakarken düşerek de İstanbuldaki son satışları nazarı talarm kalitesine itiraz ederek v-aS', 
vücudunun muhtelif yerlerinden ağır dikkate alarak fiatları yükseltmiştir. başına, nümuneye muvafık olnıo~;!ı 
surette yaralanmıştır. Yaralı kanlar j. Y APAGI : Durum gevşektir. Haf- bahanesile mühim miktarda tenı1 ~ 
çinde Cerrah paşa hastanesine kaldı _ ta içinde cüz'i miktarda Trakya malı yapıyorlardı. Bu sebepledir ki tüc' ~ 
rılmıştır. Tahkikata devam olunmak- satılmışsa da fiatları iki üç kuruş ka- Almanyaya yumurta göndermekt(oj 
tadır. dar gerilemiştir. Trakya malları 62- vaz geçmişlerdir. Ayni evsafı h~tl r·------------·-- G4.50 kuruştur. Anadolu yapağıları Bulgar yumurtalarına bilaitiraz Ü~l, 

A.10••befçı• il üzerine iş olmadığından ismen ·1647 mark ödemekte oldukları iddia ed
1 

Pencereden sokağa düşen adam 

l Y ~ kuruştur. mektedir. ::/ 

• • ~~!:;!~~ ... ,_ı.,.ı., Nafia V ekiletinden 
28 Eylül 1936 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekileti M~ 

me eksiltme komisyonu oda!'ında 18540 lira muhammen bedelli 13 ~~ 
atelye tezgahının kapalı zarf uıuli ile eksiltmesi yapılacaktır. Elailtıne ~ 
namesi ve teferruab Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden .,... ... 
alınabilir. 

l.tanlııal cibdiodekiler: 
Ak&arayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Sırn Rasim). Balmköyünde: (lıte -
pan). Beyazıtta: (Stkı). Eminönün
de: (Bensason). Fenerde: (Arif). Ka· 
ragümrükte: (Arif). Küçükpazarda: 
(Hikmet ~mil). Samatyada: (Teo -
filoı). Şehremirunde: (Nflzım). Şeh -
zad eba§ında: {İsmail Hakkı). 
Beyoila c:ihetindekiler: 
Galatada: (Yiç.opulo). Hasköyde: 
(Baıbut). Kasımpaşada: (Vasıf). 

Merkez nahiyede: (Matkoviç. Vinko
pUlo). Şiılide: (Pertev). Taksimde: 
(Kemal Rcbul). 
Oalriiclar, Kadıköy -ve Adalanbkiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Muvakkithanede: 
(Saadet). Kadıköy Söğütlüçqmede: 

(Osman HulUai). Üsküdar Çarşıbo • 
yunda: (Ömer Kenan). 

Muvakkat Lııminat 1390 lira 50 kurtlflur. 1 
isteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7 /5/1936 tarih ve 3ı9,. 

sayılı nuıhaaında çıkan talimatnameye göre Nafia V eki1etinden alınınıf 1,ı, 
sika ile birlikte 28/Eylül/1936 Pazartesi günü saat 14 e kadar .Anka..,...-
~let Malzeme Müdürlüğüne Yermeleri lizımdır. «3051> _ <~ 

Devlet Basımevi direktörlüğünde~: .,.ı 
Basımevinde keıfi mucibince yaptırılacak otomatik yangın ıh 

teıiaab açık ekailbneğe konuhnuftur. 1 

ihale 1/9/19'36 salı günü saat on be§te Baaımevinde yapılac~ 
isteklilerin eksiltme çağından önce % 7,5 ilk pey akçesi olan 2 1 

lirayı BasmıeYİ -.eznesine yatırmaları e:erektir. Şartname Direkt
0
' 

lükten iatenebilir. (387) 
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24 Ağustos 'SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
ardinde sıcaklar arttı 

En mühim eserlerden Arbkoğlu Türklerinin yapbrdığı 
Ulucami halkın yardım ve gayreti ile tamir ettiriliyor 

1 
ihracatı bol 
bir kasaba 

Beypazanndan senede 
bir milyon kilo pirinç 

ihraç edilmektedir 

/Sayfa 5 

Mardin (Hususi) - Sıcaklar fev -
kalade şiddetlidir. Halk yaylalara git
nıişlerdir. Şehirde kalanlar geceleri 
Clamlarda ve yazlıklarda yatıyorlar. Bu 
kış kar az yağdığı için kuyularda kar 
hllanamamıştır. Diyarıbekirden ge -
tirilen buz hem ihtiyaca yetmemekte 
hem de bahalı satılmaktadır .Bu Y.ÜZ • 
den Mnrdinde serin ve soğuk bir fey 
içmek imkanı yoktur. 

Burada en mühim eserlerden b.iri o
Jan Ulu cami halkın yardımile tamir 
edilmektedir. Bu cami Artık oğulları 
Türkleri tarafından yaptırılmı~ çok eski 
\'e çok kıymetli bir binadır. Minaresi 
Pek san' atkarane yapılmıştu. 

Karacabey nilıaget 
elektriğe kavuştu 

Şehrin muhtelif yerlerinde belediye 
tarafından üç park yaptırılmıştır. Şe • 
hir bandosu akşam üstleri bu parklar
da konserler vermektedir. Mardin hal
kı bundan memnun kalmaktadır. 

Kazaya getirilecek içme suyu için Belediye 78 bin 
liralık tahsisat koydu 

Mardin.de bir hınızlık 
Marclinde Ulucami •e minaresi 

Geçen gün şehrimiz avukatların • 
dan Latif Sevincin evi açılarak 700 li- na. çıkarmıştır. Çalınan eşya sahibine 
ra kıymetinde tezyinat ve para atırıl • verilmiştir. Evi soyan leblebici Halim 
rnıştır. Zabıtanın yaptığı sıkı bir tah· ve marangoz Abdi yakalanmış ve ad
kikat 24 saat zarfında hırsızları meyda- Üyeye verilmişlerdir. 

Karacabey, (Hususi) - ilçemizin Şimdiki halde kuabaya gelen su pi • 
değerli belediye reisi ve kaymakamı rinçJik suyu ile dere suyudur. Yakında 
Remzi Özkan'm. çalı;mıalarile nihayet belediye 13 kı1ometre mesafeden te· 
Karacabey elektriğe kavuştu. Bu ara- miz ve saf bir su olan Gölecik suyu 

da parkta da elektrik tertibatı yapıl - getirecektir. Bu iş için helediyeler ban

mış, halk geceleri de parktan istifade- kasından 30000 lira istikraz yapılmış
ye başlamıştır . tır. Belediye. keşfi 70 bin lira olan su-

flçemizin su işi üzerinde de ehem - yun getirilmesi için 78 bin lira tahsis 
miyetli şekilde meşgul olunmaktadır. etmişitr. 

Bola köglerl 
Telefonla birbirlerin• 
Bağlanıyor 

Bolu (Hususi) - Vilayete bağlı Gök
.Çesu ve Kıbnscık nahiyelerinde son aylar 
içinde bir canlılık göze çupmaktadır. 25 
muhtarlıktan ibaret olan Gökçesu nahiye· 
linin 15 köyü telefonla Y enipazardak.i ka
!akol merkezine baalanmaktadır. Bu su • 
retle yakın zamanda nahiyenin bütün köy-
lerlle gerek villyetten, gerek merkezden 
muhabere temin edilmiş olacakbr. 

Gökçesu halla yurtlarını daha faydalı 
~e daha asri bir bale koymak iç.in beı se
nelik bir çalı§ma programı hazrrlamağa 

baılamışlardır. Bu programın ana hatlan 
köy kanununda yazılı mecburi işlerin ya
pılmasına nit kısımlan ihtiva etmektedir. 
En ziyade ehemmiyet verilen noktalar sıh· 
hat. yol ve mektep iıleridir. Bolunun diğer 
nahiyelerinden birisi olan Kıbnsçıkda da 
Bon seneler içinde bir takım varlıklar vü • 
cuda getirilmiştir. Bu meyanda telefon te
•lsatı işine her ıeyden daha fazla kıymet 
"eren Kıbrıscıklılar her köye ıon model 
telefon almışlar ve muntazam muhaberata 
baılamışlardır. 

Telefon tesisatının idari ve inzibati fay· 
?alarını hnlk ile hükfunet arasındaki köy 
'ilerinin bir an içinde kolaylık.la görüldü· 
Runü anlıyan nahiyeye bağlı diğer köyle • 

Barhn Ortamektebi 43 mezun daha verdi 

tin de bir çoğu araıannda para ıophyarak r o b &i Bartın. (Hususi) - Bu yıl orta oku- Kadın Yüzündm Bir Cinayet UrSUn ey panayırı 
Parişte bulunmuılardır. J 
B I lumuzdan 43 genç mezun olmll§tur. Ge· Geçen hafta Şaziye köyünde. brahim D b (H .) Dum.:nb 

t. u suret e pek yakın zamanda Bolu na- ek b. vl Halil . . d biri icar si1:c bd ursun ey ususı - ey 
ıııyelerinin bütün köyleri telefonla vilayete çen sene verdiği 1 S memıı ile 01 Mte ın ~g uk lı :ısnun e R . 

1 
vl tar d~ ~~- panayırı beş gün açtlt kaldıktan soma 

\'e birbirlerine bağlanmıı olaca:Ctır. iki yıllık mezunları S8 i bulmuştur. ezun ı~ır en yas Recep eıs og u n ı ır: 15 - k K- .. k B 
olan gençlerden 1 S kadan Deniz ve As- kö!.lü gelmiş ve tabancasındaki y,edi fi- • .ag~stost~ ... apanmıştrr ... ~çu ur-

. • • • , keri liselerin muayenelerinde kazanmışlar ~egı Hal.ilin üzerine boşaltmı§tır. Kur§un- sa ısmıle maruf olan bu kuçuk, ve ye-
SıVrlC8 mkışaf adıyor ve kaydolunmuşlardır. Diğerleri sivil lise- lar Halili muhtelif yerlerinden ağır suret- şil kasabanın bir çok güzellikleri var-

Sivrice (Hususi) - Yeni teşkil edi.1 lere girmişlerdir. Gönderdiğim resim bu te yaralamıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl- dır. Bunun içindir ki panayır müna • 
len kazamızın Gölcük adında bir gölü seneki mezunları öiretmenlerile bir arada m~~·. suçlu da yakalanarak adliyeye veril- sebetle bir çok seyyah. celbetrneğe mu· 

Vardır. Buranın manzarası gayet gösteriyor. mıştır. ffak 1 Bd d" · E>eden 
~Uzel · El"' · o· · · Bir Manda Bir Kadının Kamım De§ti Vak"anın bir kadın meselesinden çık- va o muştur. e ıye ıca 

dır. azız- ıyarıbek.ir demıryolu t .. 1 lm k d tedbirkri alDllf mtizam temin edil -
~öl.. hT d k ed" Arıönü köyünden Topal Dudu adın- ıgı an a11 a ta ır. • 
hb un cenup sa 1 ın en geçme t ır. daki kadın, tarla3ına giren mandaları ko· Bir Kurıun Kazaen Bir Delikanlıyı miştir. Dursunbey için bir clektrik ma-
ba ayımlaız .ı-:evfiğin .hbimayalesindake gödılde valayıp çıkarmak isterken bu kovalama- Oldiirdü. kinesi mübayaa edilmiştir. Bu makine 
h nyo r ıçın tertı at ınm ta r. daıı. u··rLen mandanın '-!-.!_! kadının karnı- G L-.c..~ n&.--'-- '-~ - d - ·-1.· .:ı~ k ah b ba k:l Q d o· bek. A • ~ uuıı:u eçen WUUL '--'il~ ~yun e mşan ile ,._.nCMA as a ~tan şa 1~ an-
b·u saye e ıyan ır ve Elazızden nt d~it ve baraaklanm dıpnya çıkar- atma yüzünden bir bza olm.Q§ttıT. Ulaslu d.ı la k 
~r çok kimseler banyolara gelmekte- mıfbr. Yaralı kadın vak.adan on .iki saat lbrabim Boyacı ismiftdeki bir köy delikan~ rı ca tır · 
~·Bunu gören halk bir çok ev ve dük· sonra kazamıza ıctirilmiı ve Memleket im ağaca tabanca ile aişan alarak atarken Panayu miin.asebetile K~ılay tara
~~n inşa etmit ve etmektedk. Bu gi- hutaneeinde operatör Muammer Keskin- ku1'fUlllardan birillli onlarda bulwm arka- fından pehlivan güreşlezi tertip ediL
tışle iki seneye kadar gayet güzel bir el tarafından ameliyat yaptlml§Sll da kur· dap Nun .. ye isabet etmiş. Nuri ölm.~ür. mifti;ı:. 
asaba kurulmuş olacaktır. tulaınıyarak Olmü~tür. Suçlu yablanmıştıı. 

Pazar Ola Hasan a. Diyor Ki: 

- Şu herifi rörüyor ~u • \ . . . Geçenlerde, büyük tir • ı . . . Halbuki, ,...ıcmc1- ta • ı Hasaa 8eır - Ochm oLna -
tQn, Hasan Bey? ketlerden birine .. Yükıek ma- b.l.nal: Odan mı-. odm.drırl aa, ballap aap olur mu idi? 

atla kapdancb.. , 

lzmit Cumhuriyet Biçki Yurdunda 
bnit, (Hususi) - Şelu:imi.z Cum

huriyet Biçki Ymclu'nun senelik se.rgj ... 

ıin.i valim!:z tötenle agnış ve teşhir e
dilen eşya çok beğenilmiştir. 'Yurttanı 
bu yı.1 9 talebe mezun oimuştur. 

iz itte su sık ltsı kalmadı 
İzmit (Hususi} - Belediyenin al -

d1ğ'ı tedbiTler sayesinde Çene suyu sı • 

kıntısı kalmamış, herkes su bulmıya 
başlamıştır. Fakat Paşa suyu ancak. 
günde :~ - 4 saat akmakt.:.. sonra kesil

mektedir. 

. 
l haziran 926 tarihli biT gazeteden: 
«Sicaklann fazlala§tığı bu ~nlerde, 

btınbulda. ausuzluk da b göstermiıtir. 

Şehrin muhtelif semtlerindeki çe1Ineler 
tamam.ile laırumıışLırdır. 

Belediye, ıehrin susuz semtlerine ter
kos çeşmeleri yapılması için Terkos §İr· 
ketile temasn girmiştir. 

* 15 eylul 926 tarihli bir gazeteden: 
«Yaz mevsiminin sona ermesi üze -

rine su meselesi de kendiliğinden halle
dilmiştir. Yağan yağmurlar bendlcrde 
birikmiş olduğundan fstanhuldaki bii • 
tiin çeşmelere su gelmiJtir. Terkos çeş
meleri yapılmasma §iındilik lüzum kal
mamıştır. Ba cihet gdecck yaza halle • 

clilec~ 

* 1 haziran 9 36 tarihli bir pzeteclen 
<eSıcaklano fazlalaştı.il bu günlerde, 

İıtatlbulcfa 9U'Sazf~ da bam.öatermiıtir. 
Şehrin muhtelif semtlerindeki çeııneler 

tamamile kurumuşlardır. 
Belediye.. tehrio susuz semtlerine ter• 

kos çeşmeleri yaptırtmaya karar ver -
miştir. l> 

* 15 eyhll 936 tarihfi gazete.leıde göre-
ccği:z.: 

aYaz mevsiminin sona ermesi üze -
rine su mcsdesi de kendiliğinden halle
dilmiştir. Yağan yağmurlar bendle.rde 
birikmiş olduğundan lstanbuldaki bü • 
tün çeşmelere su ~elmiştir. Teıkos çeş
meleri yapılmasına şimdilik lüzum kal
ınarruştır. Bu cihet ıelecek yaza halle • 
dilecektir. • 

lMSET 



6 Sayf .. 

Amer ikada asal•l dolandırıcıları 

Kunduracı çıraklığından 
kontluğa yükselen genç 

* • Jf 
Amerikada şecereli asılzadelere 
kontluğa kadar yükselmeğe 

vesika veriliyor. 
muvaffak olan 

maceraperest genç nihayet hapisaneyi boyladı 

Aaalet tln:vanına kapı lan Amerikah kızlar 

Akla durgunluk 
verecek rakamlar 

Amerika sinema için bir 
senede ne harcıyor 

Birlefik Amerika Cümhuriyeti nüfus 
miktarı: 127,000,000 dur. 

• Bu mühim rakkamdan 75,000,000 nu 
her hafta sinemalara ciden halkın sayıtını 
teşkil ederi 

Bu 75,000,000 kişiyi ancak 14,500 ıi· 
nema almaktadır. 

Bu sinemalardaki yerlerin sayısı dahi: 
10,000,000 dur. 

1935 ıeneıi içinde bu sinema ıalonla· 
nnın hıuıılat yekunu: 840,000,000 Türk Ji. 

rasıdırt. .. 
Bu paradan film kumpanyalarına ka· 

lan: 210,000,000 Türk lirasıdır. 

Film sanayiine tahsis edilmi~ olan ser• 
mayenin yekunu: 120,000,000 :rürk lira· 
sına baliğ olmaktadır. 

Gösterilen filmlerin toptan maliyet fi. 
yatı: 162,000,000 Türk. lirasıdır. 

Bir sene içinde filmler için yapılan ila· 
ı natın bedeli dahi: 84,000,000 lirayı bul-

:Amerikalıların zenııinleri a .. Jet ünvan • kadını da onun müesııeseaine ko,muılar· maktadır. 
Janna çok düıkün olduklan için orada •· dı. Fakat aeılzadenin burada yaptıiı iı 
ealet dolandırıcıları 11k sık türemektedir. dansörlükten batka bir fey değildi. Bu • 
Dededen kalma asalet ünvanı taııyanlar nunla beraber Amerikalıtua verilecek 

Film amatörleri arasmda bir 
müsabaka 

buna ka11ı tedbir almak lüzumun~ hisset· dersi bulmuı ve uzun bir müddet çalııa • 
mitler ve nlhayet Nevyorkta bir «Aı.ilza· tak zenain olmak imkanını elde etmiftf. 
aeleı klübün vücuda ıetirmitlerdir. Bu - KlUbün ket&ittiii aa'hteUr alillerden 
raya ancak ıecereli a111zadekr kabul olu- biri de biT lnıiliz lordudur. Lord Berea • 
auyor ve bunlara taııdılclan aıalet ünva· ford adını taııyan bu adam bir ıürü Ame· 

nırun mahiyetini anlatan bir veaika veri • rikalı kızları kandırıp ıoymuı, nihayet za· 

Merkezi (Berlin) de bulunan beynel • 
milel film ticaret odası reiıi Dr. Lehnik'in 
riya.eti tahtında (Berlin) de büyük bir 
film amatörleri müsabakası yapılmıştır. 

Meıhur Amerikan ydJ~larınJan Stelli Duna'nın %0Til bir JH>:W··· 

Aiyor. Amerikadalci dükler, prensler, kont· batanın eline dtitmüıtü. 
Bu müsabakaya 1 S memleket ittirak 

eylemittir. 56 film söater!lmiıtir. 

En çok para getiren 
san'atkar 

Simone 
yıldız 

Sim on 
oldu 

lar, baronlar ile düıesler, prenıetler, kon• Daha eonra Poı Vayzman na· 
h•ler, haronealer bu klübe yu.ılmıı bulu· mında bir kunduracı çıraiı, iten· 
nuyorlar. Klüp 800 lza toplamıı ve bun· dine kontluk ünvanını beiendi. 

Birinciliii: Almanya, lkinciliii: Fran· 
ıa kazanmııtır. 

Birinci ıelen filmler ıunlardır: 
Sineoi'a kumpanyalan en Fransız san' atkinnın 

lardan her ıene 48,000 dolat' taheil et • ve muvaffak oldu. Kunduracılıiı ııra11n • 
mek .imkanını elde etmiıtir, Çünkü uıl • da kadınların kartıeında diz çöküp ayak • 
ndelerden her biri ayda ancak bet dolar \arının ö\çüeünU alan bu elam', zensin ve 
aidat vermek:teclir. ıüzel kadmlann brtısında diz çökerek. İl· 

Alman) Bommerli, (Franııız) Mav-
fazla hangi san'atkirlardan Amerikadaki şayanı hayret 

nalar, (Alman) Konıtan• ııölünde ıeya· 
hat, (Alman) Son çehreler, (Çekoılovak· 
ya) R'1ı Utery, (FraıiM) Krizantem. 

memnun? muvaffakiyeti 

Klilp teıekkü) ettikten eonıa aeılzade • tifatını dilencUklerini eörmefe baıladı ve 
Jer bir mücadele açblar. Ve eahte asılz.a· kadınlann kdndiline verdikleri hediyeler 
del.Tin idclialarını çürütmeie siriftiler. Fa- ıayellİnde heı altı kürklü paltodan baıka. 
bt eahte asılzadeler içinde Amerikanın elli altmıı koıtUm ıahibi oldu. 

Mısır sinemacıhgı 

Ameıikan filim kumpanyaları sahipleri 
<ıen çok para ıetiren» sinema .. natkirla • 
nnın kimler olduğunu anlamak üzere A
.merikadaki 5000 ıinemanın müdürleri nez· 

Mısırda durmadan çalıpn bir «Milli dinde büyük bir anket yapmıılardır. 

en zensinbj cmftıyp cm~ cmfhy mbb 
en ze~İn kadınlarından bir kaçile evle • 

ıwınler ve bahtiyar olanlar bulunuyor. 
Klüp, bunları te,bir etmekten çekiniyor ve 

Arap ainemacıhirn bet büyük kumpan • Bu müdürlerin verdikleri cevaba naza· 
Fakat ıünün birinde bu kontun da do- ya halinde sırf arapça Alimler hazırla • ran, Amerikada en çok beienilen artiıt· 

landıncı olduiu anlaıılmıf, • da hapiıha· maktadır. Bu kumpanyaların en mü .. ,ler ıunlardır: 
neyi boyla.mıttı. 1himmi Bay Mahmut Hamdinin iduesi al· 1 - Fred Aster • Cincer Rocer·e. 

Muhakeme aıraaıncla hu ıabılt kundu • tındadır. ' 2 - ŞirJey T emple. 

bunlara hüviyet veaikaaı vermemekle ik • racı çıraiını zıvanadan çıkaran amiller de • Mıeırın en mühim einema yıldızı olan 3 - Klark Cebi. 
anlatıldı. ,Bayan (Behice Hafız) Bay Mahmut Ham- 4 - Norma Şerer. ti.fa ediyor •. 

Amorikaya ıiden hak.iki aıılzadelerin 
Sahte kontun anlatl.Jına söre vocuklu· ,dinin zevcesidir. 5 - Klodet Kolber, 

i~. eanaaında bfr sün anuı, bir hayalet sö• Bdüce Hafı& büyük bir filim çevirmeğe 6 - Rocer Taylor. lbfCUl oldukları itler pek tuhaftır. 

Bunların biri olan bir baron Ame • 
rikahlara ıevmek aanatini öğretmeyi üze• 
rine almııtır. Sebebi Amerikalı kadınların 

kendiaini beienmeleri ve nazik muameleain 
den hoılanmalarıdır. Bunun üzerine a11lza· 

muı ve hayalet kadına: baılamak üzeredı"r Bu fil . f 7 - Cemı Kegney. , • mın mevzuu 11r 
- Oilun için ne dilenen dilel ,Arap hayatına temaı etmektedir, Bu filmi 1 8 - Con Kravford, 
Demi§. .bitirdikten ıonra bu arap yıldızı Alman 9 - Dik Povel. 
Bunn üzerine: ıtüdyolarında dahi büyük bir filim çe • lO - Mirna Loy. 
- Oilum cüze) ve füaunkir olıunl de· ,virecektir. ---------

mi~ ve hayalet te onun dileiini yerine e• • 
de bir daire vücuda ıetirmiJ, ve Amerik~ 

tirmiı. 
erkeklerine kadınlara nasıl muamele edil-

Çocuğun zihninde yer eden bu hikaye, 
mesi lazım geldP:.ine dair dersler vermeae ük 

5 • onu büyüd"" ten ıonra macera hayatına 
baı1amııtı. Fakat bu işi baıa.rmak için ıer· sürüklemi~ ve macera hayatı da onıı ha • 
maye lizımdı. Aaılzade, aaalet ünvanını 

müzayedeye koyarak ıermayeyi bulmak 
pishaneye sevketmiştir. 

Asılza.deler klübünün teşekkülünden 

&onra Amerikada bu çeşit hadiselerin te • i.tcdi. Asılzade bu aayede yapacağı işi de 
rdc:lim ~tmlş, Amerikalıların e.rkeği de, kerrür etmiyeceği umuluyor. 

· c;ÖNÜL iSLERi 
Kendisini 
Sevdiremigen 
Genç 

Bedbaht bir gencim. İki defa ni~an
landım, ikisinde de aradıiım bahtiyar· 
lığı bulamadan ayrıldım. Üçüncü defa 
olarak güzel ve genç bir kızla nişanlan· 
dım. Nikahımızı da yaptık. Onu deli -
eesine seviyorum. Fakat itiraf edeyim ki 
~ok toyum. Şimdiye kadar hiç bir mace• 
ra geçirmedim. Hiç bir genç kızla gö • 
nül oyunu oynamadım. 

Bu yüzden nikahlıma karşı bir türlü, 
sevgimi söyliyemiyorum. Hareketlerimle 
bile bunu anlatamıyorum. Acizim, çok 
beceriksiz ve toyum. Onun bir defa ol • 
ıun koluna bile girmedim. 

Toyluiumun cezasını çok acı olarak 
çekiyorum .. Sevdiğim genç kız benim a• 

lakasızlığım yüzünden tanıdıklarına be
ni sevemiyeceğini, benden nefret ettiğini, 
beni istemediğini kat'i olarak ııöylemiı. 

Artık onu kaybedeceğimi aanıyorum. 
Üzüntü ve keder içindeyim. Ne yapa • 

yım, nasıl hareket edeyim) Bunları bile 

düşünemiyecek kadar perişan bir hal .. 
deyim.1> 

B. Köy: Çılgın ... 

Sizde elc:ıik olan muhakkak ki neı'e 
ve ıetarettir. Evveli hunları tabiatinize 
ıokmağa, konuıkan ve serbest olmağa, 

canlı ve hareketli ıörünmeğe, çalııınız. 
Bu suretle elde edeceğiniz canlılık ile 
sevdiğiniz kızı kendinize bağlamağa mu
•affak .olacağnuzı sanıyorum. 

TEYZE 

Villg Friç'ln 

Yeni fi• bügülc filmi 
uUfuı atüdyoau bu anema mevaimi i· 

çin gayet zengin bir operet hazırlamıştır. 
(Bokasyo) adında bulunan bu opere

tin baı rolteri meşhur Alman ıan'atkarı 
Villy Friç ile yeni ve çok güzel Alman yıl
dızlarından: Heli Finkenzeller tarafların· 
dan yapılmıftır. 

Film münekkitler tarafından çok beğe
nilmiştir. Müzik kısmı kuvvetlidir. 

Paula Vesseleyin yeni bir filmil. 
(Maııkeli kadın), (Yaralı lr.uı) filmle· 

rinde fevkalade bir muvaffakiyet kazan• 
mıı olan bu sevimli Alman yıldızı yeniden 
büyük bir film çevinneğe baılamııtır. Fil· 
min iımi (Mahsul) dür. 

Bu aan'atkar bir köylü kızı rolünü yap• 
maktadır. 

Erkek baş Tolünü kocaııı meıhur Al
man san' atkarı Atila Harbiger oynayacak
tır. 

Filmin rejisörü: Geza von Bolvari' dir. --······-·····················-·····-.................. . 

Boka•yo filminin baı aan'atkarları: Villi Friç ile 
.FinJ,enzeller filmin pzel 6ir •ahne.inJe 

Helli 

. 
Kıvrak Fransız ıan' atklrlarından SilJ\O' 

ne Simon'un bir Amerikan film kumpaıı• 
yaıına intisap ettiğini yazmııtık. 

(Holivuda) gider gitmez aiırca bit 
baıtalığa tutulmuı olan bu ıan·atkir iyUr 
ıir iyileımez (Genç kızlar yatakhaneıi) •• 
dında büyük bir film çevirmiıtir. 

Bu film ilk defa olarak temmuııJJll 
2S inci akf&JIU Holivud' da eöıterilmiıti•• 
Bu münasebetle bir gala müaamereıi tef• 

tip edilrniıtir. Film bila iııtisna herkeı tar•• 
fından beğenilmiştir. 1 

Filmin gösterilmesinden ıonra Sirn•P~ 
Simon'a pek büyük merasimle 41yıldı:ı» lı• 
piyeıi verilmiıtir. 

Astronomiye dair buyuk bir fillll 
Almanların me~ur (Ufa) film kurO' 

panyaaı Astronomi'ye dair çok mühim bit 
dokumanter film hazırlamııtır. 

Bu atüdyo: 
Dr. Nikolas Kaufman ile Or. Martitt 

Rilcli namlarında bulunan iki alime Aıua• 
nomi'ye dair bir film yaptırmıştır. 

Bu film muhtelif rasadhanelerden a• 
lınmış olan manzaralar ile trükajlardııl 
yapılmıştır. 

(Yıldızlar alemi) ismini atan bu f ıltıS 
fevkalade muvaffak olmuş bir eserdir. 

Bütün yıldızlar, ay, güneş, kuyruklıl 
yıldızların hepsi görülmektedir, Bir ço~ 
memleketler üniversiteleri bu filmin LoY' 
yelerinden eclinmiş1erdir, -
6.000.000 franga mal olacak 

bir filim 
İngiliz stüdyolarının en mühimlerindell 

biri olan Almagated; eylu1de biiyük bİf 
filim çevirmeğe başlayacaktır. 

Filmin ismi (Duvardaki gölge) elit• 
Mevzuu casusluğa aittir. 

Baı rolün Pol Muni tarafından yapıl~· 
caiı tahmin edilmektedir. Bu filim ;çııı 
tahminen altı milyon frank sarfediJece1'• 
tir. 

Beyoglunun eski ve büyük bir 
sineması canlamyor . 

Bir vakitler Beyoğlunun en parlak ~·· 
nemalarından biri olup .sôn seneler xıırfırı· 
d k .. · k b 1 .- 1 b" "neıııll' a mev ıını ay ey emış o an ır sı e 

. b 1 d . b" idıaf nın mevsım aş angıcın a yem ır .1• 
f d b. . . . f 'I 1 "ııterı tara ın an ırıncı vızyor ı m er go 1 

k .. 1 ~ . ı hııbt me uzere açı acagı memnunıyeı e 
alınmıştır. 
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Tarihten sa.lif al ar : 

Hatice Sultana Latin 
harflerile mektuplar 
Sarayı yapan mimar Türkçeyi öğrenmişti, fakat 
Arap . harflerile bir tiirlü yazamıyordu. Yegane 

çareyi Latin harflerile yazmakta buldu 
Yazan: A•••d Ekrem Koçu 

Seçme Müsabakaları Bitti 
Dinarlı Mehmet, Kara Aliyi Yendi 

Cim Londosla Güreşecek 
Dünkü maçta Kara 

güreşi bıraktı. 
Ali ringe kolu sarılı çıktı , neticede 
Dinarlı Mehmet de galip sayıldı 

Cim Londosla karşılaşacak olan ı 
Türk pehlivanının anlaşılması için ya
pılan seçmelerin finali diin Taksim 
stadyomunda neticelendirildi. 

Geçen haftaki müsabakalard,.. gö -
rülen intizamsıızlığa rağmen, Dinarlı 
Mehmetle Kara Ali arasında yapılan 
dünkü final güreşi stadyoma üç bin • 
den fazla seyirci biriktirmişti. 

Müsabakalara tam saat dörtte baş
lanması, tertip heyetinin geçen hafta
ki tenkidlerden hayli miilhem olduğu
nü gösteriyordu. 

Hakemlerin seçiminde de, hiç bir iti
raza mahal bırakmıyacak kadar tam 
bir bitaraflık gösterilmişti. 

Orta hakem1iği, Galatasaraylı Maz
har Hocaya verilmiŞti. Yan hakemlik-

Maçı dikkatle takip eden seyirciler 

hane eder. ]erinden birisini Çoban Mehmet, diğe-
rini Cemal pehlivan deruhde etmiş . Mamafi, çok tekrarlanmış da olsa, 
!erdi. Kara Alinin, ringe sakat sakat çıkması 

Hatice Sultan gllzel, ince bir kadındı Vakit geçirmek için yapılan ama • hayli alkışlandı. 
On dokuzuncu aıır' hatlarında, Osmanlı şılanıyordu. Mimar, Hatice Sultan sara • tör güreşlerinin neticelendirilmesin · - * 

İnıp ) w · • f ]"L. ti · · d yında bu'·yu··k bı'r hürmet görüyordu. Az Gürecı meraklılarından biriııi de, Ço· arator up aıyau e IUle er ıçın e yu- den ııonra ringe evvela Dinarlı Mehmet -r 
'°'ılanırken imparatorluk tahtına oturmu' bir zaman içinde türkçeyi mükemmelen ko- ban Mehmedin hakem konulmasını 

pehlivan çıktı, ve uzun uzun alkışlan· cılan üçüncü Selim, memlekette bir yeni• nuşmağa baılamıftı; fakat arap harflerini doğru bulmuyor, ve: 
lit Yapmalı:, devletin tetkilitım Avrupa bir türlü öğrenemiyor, mükemmel konuş- dı. - . Çoban Mehmet, Kara Aliyi tut-
-devletlerinin ıuline helWU!tmek, Avcupa tuğu halde, bu harfleri bir araya getirerek Ondan sonra hoparlörde şu sözleri maya mecburdur ..• Çünkü vaktile Ka
lb~eniyetinin nimetlerinden, o zaman ko· bir tek satır bile yazamıyordu. Halbuki ar· duyduk: ra Aliye, kendisine yenilmesi teklif 
hı bir taauup içinde bulunan kendi mem• tist Melling, yapmak istediği şeyleri sul • - Kara Alinin Mülayim güreşinde olunmuştu ve Kara Ali, hu teklifi, 
~1 ı· d '- · · · Etr fı t J•t·f 1'- b' ·· l. ·1 yaz.malt an eakat1anan aaö bilegwi ıııimdi doktoru ta-ile ıne e tattırmaıı; ı.temııtı. a na u· ana a ı ve seue ır us up ı e ' . ft d lo k d -r 1 kendisine hayli para verilmeaine rağ -
.hrıılc fikirli bazı inemlelr.et çocuklan top- latmak· istiyordu. Bunun için çok güzel b;r ra n an san ma ta ır I . f k .. l · 
ı. ~ b l h ı · l' B .. l h d d.k d l f' 1 .. men kabu etmemış, a at, o gureş e· rıtrıı•tı. Oçu-ncu- Selımı' 'n •n ••mimi ta • çare u du. Mu terem, &üze ve sevım ı · u soz er u e ı o u u ına gu • k l . kl 

" .. - • • •• •w. • • rin yapıldığı yerden çe i ip aıtme e, laftarları aruında üç tane kadın aimuı gÖ· sultanına latin harflerini öğretti: ve ban • reşının geçırdıgı safhaları bılenlerı hay- Çob M h d k h l' ]Cit"flc" 
tiinüY'Ordu ki hunlar padifahın üç kız kar• dan M>nra art.itt ,jl Ha.tice. Sultan. litin Ji güldürdü. an e me e arşı ay ı u ar 
deti idi: harHerile yazılmıt tür1'çe mektuplarla mu• Ç" k" K Al' M"J~ · l davranmıştı. un u ara ı, u ayım e yaptı-

Hatice Sultan, Be,h.11 Sultan, Şah Sul· habere ettiler. ği güreşin erteııi günü, sağ elinin sa -
'-ın. Üçüncü Selim, Hatice Sult~nı sık aık zi· katlığından bahsetmiş, ve Dinarlı ile 

Bunların i.-.i-:.ıe· d· L•D..~ ____ Ha•:ce Sul- t d d' B 'y " tl ~ sında Mel 
t ·rlMl ... DllDllUa ... yare e er ı. u zı are en eana • ~üreşemiyecelc hald:~ olduğunu söyle-
'rı, güzelliii, zek&.ı Ye zarafeti ile tema· Jingin vücuda eetirdiği eaerleri görerelF fev-
)ii~ etmifti. Erkek kardetinin bütün ısla • kalade heieniyordu. Padi§ah, Mellingi mitti. 
t ' Bu mazeret, dün yapı1an aüreşle-""t lotebbüsJerinde samimi bir mÜ:iaviri BCJiktaıta bir saray intaıına memur et • 
0lınuttu. ti, ki Mellingin Beşiktafta yaptığı bu sa • rin tehir edilmeııine sebep olmuştu. 

Hatice Sukan Adil,ah Hasekinin kızı rayın yerine, sonradan Çiraian sarayı ya- Fak.at bir gün aonra, Kara Alinin eli-
~t laleli yokuıunu çıhyJı:en tatlı bir a- pıldı. nin iyileşmeııinden bahsetmesi, ve gÜ· 

e"k ile tezyin edilmit zarif bir türbe gö- Hatice Sultan aarayı, lstanbulda misil • reşe hazır olduğunu bildirmesi yüzün-
tjjlliir. Burada baba oiuJ. üçüncü Mus • aiz bir töıhret kazanmııtı. Melling hah • dendir ki, dünkü güreşlerin tehirine 
~1•. ile üçüncü Selim yatmaktadırlar. Tür· çede aiaçl~rdan bir çıkmaz yol, dolam lüzum aörülmedi. 
erıın yanındaki kas$dan Uleli cam.üne baç. Ubirent yapmağı teklif etti: Boylu, Fakat Kara Alinin bütün hunlar -

tİtiJ• it . ır. Bu kapınm hemen solunda, hanımel- yaprakları gayet sık ve dallan makasa ge- dan sonra, bir haftadır kimseden giz -

* Dinarlı Mehmet • Kara Ali maçı 
Nihayet, saat tam 17 de iki pehlivan 

k.ar~ı karşıya getirildi. Ve tırnak mua
yenesinin yapılmaaından sonra ıüreşe 
ba,landı. 

Güreşte, seri hareketler görülmü • 

yor. 
Fakat dikkatle bakılınca anla -

,ılıyor ki, Kara Ali çok kuvvetli, ve 
Dinarlı Mehmet, kuvveti ifl&s ettire-

bilecek kadar teknik. • 
Kara Alinin ezici kuvvetinden öyle 

ustaca kurtu'luyor ki, alkışlamamak ~lı, ve yaeeminlerle öriilmüt pannakhklı lir ağaçlar, sül, leylak ve akasyalar dikil· lemediği sağ elini, Takaim stadyomul'\· 
~r Pencereden bir merkat daha sörülür di; bunların arasında dolambaçlı, yanla - da, ve güreşten üç dakika evvel dokto- imkansız. 

hurada da Adiltab HaMki ebedi uyku- ld O Kara Ali, Dinarlının, Maksoau inle-maçlı yollar yapı ı. çüncü Selim bir gün runa ( 1) aardırmaaı, hem de bileğini 
"'"• dalnuttır. .kız karde§ine ıeli§inde bu bahçede dolıa - aardırttığını hoparlörle ilan ettirmesi ten makaslarından müthi~ kuvveti ve 
~ lit.tke Sultan 2.f ma)'l8 1762 de doğ· 48-llllk fevkalade\ eilencJt. Hatice Sultan, hay3i garip aörüldü. tahammülü sayesinde kurtuluyor. 
\; 

11thı. Doiduiu zaman l.t.anbulda üç. aun diğer bir gün da bu bahçeye cariyelerini Alaturka güreşleri biç kaçırmadan Kara Ali, Dinarlının bütün oyunla-
~ıec.e donanma .yapıJmıttı. On ~edi ya- aalıverrnişti. Kızların çiçekli dolamba~lar takip ettiklerini söyleyenlerden bazı • rını, ezici kuvveti sayesinde kırıyor, ve 
le • ıken ele Seyıt Ahmet Pata ıle ev " arasında yollarını kaybetmeleri, ten ve §Uh ları: Kara Ali, sonsu~ kuvvetine rağmen, 
~~İri~iftj: Üçün~~ Sdim k~n~~· o ka- kahkahalarla 9ıkmağa çalıttıkça .. dönüp.. _ Kara Ali hep bö,Y.ledir ••• diyor • Dinarlı Mehmedi hiç bir tehlikeli kav • 
w._ denn bir sov&ı ile baih adi Ju, Osman .dolafıp ayni yere gelmeleri pek eglencelı • 
;ınılI•nnm an•aneaine ıöre eultanlar ha- ,olmuıtu. lar, ve izah ediyorlardı: rayışa düşüremıyor. 
.:~ daire11ın" den dı••n -"amazlarken Ha- S 1 1 b ,_ - Onun her güre~te bir tarafı sa • Biri yaman bir el öteki cıva. Biri tu• 
"t .- v- u tanın bundan sonra cariye erine an- T bedb 
1 tye tnu'tlak bir htf""-et b·'---tmlati. 1 kattır. Her güre- bir tarafını ıararak tuyor, öbürü kurtuluyoY. Ve. en. in 

• •• ,, .. .,... "Y §edeceği en büyük liltüf, Labirentte ei en· -r- iki h 
~ ~~Gce Sultan, bir s6ıı bir Boğaz ge • melerino müsaade etmek olmuştu. çıkar. Ve yenildiği takdirde onu be • ıeyirdlerde dahi kanaat var ki, pe • 

't:ieı etnuııııda, DanimaYk'a •elfiıi Ba " lııtanbuldaki ecnebi elçiler bile Hatice kızını Hatice Sultana sönd"erdi. O gün te· ı aa olıun ç.ekinmiyecekti. fakat Mell~ hu 
t" da HW.'iin Büyilkderedeki yalısını Sultanın sarayını görmek, bahçelerini gez· aadüfen üçüncü Selim de kız brde~nde muazzam iti taahhüde cesaret edemedı. Bu 
~~Ur, fevk.alide hopm.a giderek ıefirin 'mek ist'erlerdi. Bunun için Melünge mü • bulunuyordu. Bir melek kadar güzel olan aırada evvelce franaa sefiri ile ~era~er 
t.:;:ına uir&llllflı, Suhanm ba ani ziya· racaat ederler, eanatkarın tavassutu ile mü· Matmazel Lüdofa Franaanın sabık İzmir gelmif olan ve zamanın en muktedir mı • 
' den pek ziyade mütehuaia olan ıefiı aaade alırlardı. Sultan bu ecnebi misafir· konaolosunun kızı' olan Matmazel Amürö marlarından bulunan Möay~ Koffer ~o la
~evceeJ. aultanı parlak bir aurette kar • !erine çıkmazdı. Fakat onlara ıaray şeker· 1efakat etmekte idi. İki genç kız Hatice tanbulda bulunuyotdu. Mellina onunla be· 
'er arak. aabilaaray1annm J'9 bahçelerinin femeleri, buburlu kahveler, nefis tcrbet .. Sultana takdim edildiler. Sultan, Matma• raber çalıflllak ı.tedi. Koffert adını ıark 

tar•fmı ıezclinniflerdi.. ler iham ederdi. Hatta, sarayının her ta• zel Lüdofun vakur ve aakin t~vırlanna, payitahtında ipka edecek muazzam bir l· 
\> liatico Sultan Baron dö Hübı'ün yalısını rafını gezebilmeleri iç.in kendisi en tenha pıelu gibi yüzüne Ye narin vücuduna hay- bide yapabilmek .frreabru .. elde ettijinden 
"' bi1ha11a parklann1 gem.i.kten aonra on· bir kö§eye, hamam dairesine çekilirdi; ran olmuttu. Matmazel Amüröye gelince, dolayı memnun, bu teklifi hararedo ita • 
~~- haYran olmuıtu. Kendi sarayını da ta· ı1enııarenk somaki mermerlerden yapılmış 0 da zeki bir esmer &\izeliydi. Şen ve tuh bul etti. Saraya ba§lanmak üz~ idi kj Na• 
-~ ettirmek n böyto bahçeleı- yaptırmak olan bu ham•m, cidden latif ve zarif idi. bir kız idi. Bir ergenun getirildi. Matma • polyon Bonapartın ani surette ukeY dö • 
~~11•unda bulundu. Baron da kendisine Bir gün Hatice Sultan sarayını «iki Si • ~el Amürö alafranga kliaik parçalat çaldı. kerck Mıaırı zaptıettiği .ba~eıi seldi. Sara • 

lltıar ve reuam MeUing'i tavaiye etti. cı'lya» aefiri Kont dö Lüdof .ziyaret etmi•· S !L.• k b L- d tb'l vın inıaaından vaz seçildi Koffer ve Mel· li " onra uu ız eraoer ane e er. "· . 
~ ilice Sultanın aarayı. Nebad&bad, o ti. O zamanlar İtalya bir çok hükumetler· lin& de Oamanh paditahmın yanındaa u • 
ıııı 111"rılar çubukluk yueminleri ile meıhur den mürekkepti. Sicilya adası ile Napoli Kız kardeti matmazeHerle met1ul olur• zaklaflJlaia meobur oldular. Az bir zaman 
~"rı Ortaköyde Defterdarburnunda idi. bir krallık olup adı «İki Sicilya krallığrn ken, liçUncü Selim reuam MelJina ile be • da Melling lstanbulu terketti. 
~:~l'ın ıelamlık daire.inde reaaam Mel- ~di. Sefir ve ailesi sarayı gezip dola§tıktan, raber, bir kafe. arkasından kendilerini ıey· ıon;elli lıtanbu1da kaldığı müddetçe, 
~-ıı: e derhal bir daire taluiı oıiunmuıtu. büyük bir misafirlik görerek ıerbetler içip, rediyordu. Kızlar Selimin pek boıuna git• H ti ;:handan &ördüiü fevkalade te • 
~,trıdiııine ayrıca ccSuhan mimarlığı» ün • şekerlemeler yedikten sonra kayıklarına ti. Bilhassa ~anıla~a .bayıldı. Melliııal ıön: v;c~hten iatifade ederek İstanbulun her 
~ıı tıı "erilmit ve bir maaı bağlanmıftı. Mel- dönünce, aultanın haşmetli bir hediyesi dererek tebrık ettirdı ve kızlara ]uymetlı tarafını geznü§, Türklerin günlük hayatına, 
~.t henıen iıe başlamııtı. Sarayın bir kıs· ile karşılaşmışlardı:' Kayığa nadide Kitmir hediyeler verdi. düiünlere, alaylara, meraaime, abidelere, 
~;rı ~ahili tertibatını deği§tirdi. Sade ve ~alları, müzeyyen ve kiymetH Hind kumaş· • Mefüngin Befiktaıta yaptığı HYaY,; CJa 1.tanbul ve civa.rının tabii man:ıaralanna 
~. bır üalup ile tezyin etti. Melling, «mi- lan, sırmalı çevreler, saray şekerlemeleri, bitmiıti. Sanatkar padiıah tarafından o ka· ait bir çok reeimler yapmJ.§tı. 
~I t, ressam, nakka~ ve bahçıvanıı olarak gülyağı şişeleri konulmu~tu. Bu misafir • dar takdir olundu ki, Selim kendisine «Ser· Hatice Sultan öldilkten aonra, Neba • 
ttf 

1

'
1
:Yor, biT taraftan saray inşaatını idare perverlikten pek ziyade mütehassis olan mimaranı hassa>> pnvanını vermeği taaav• Clabad ikinci Mahmudun kızı Adile Sul • 

~tttk<'n, diğer taraftan bahçelerin, park • Kont dö Lüdof, Hatice Sultana mukabele vur ediyordu. tana mesken oldu. Adile Sultandan aonra 
~.ıı:rı Planlarını çiziyordu: ufak modelle - etmek istedi. Hem arzı ıükran etmek ve Üçüncü Se'lim Sarayburnunaa ienClisine da metruk, ıaııız, harap olup gittJ. Niha • 
tt~ıt.'1Parak ıultana takdim ediyor ve her hem de sanatkarane vazolardan ve nadide mahsus bir aaray daha yaptırmak ve in • yet ~nci Abdülhamit bu ıarayı yıktırdı, 
~t ~~ Hatice Sultan tarafından, büyük mücev'herlerden mürekkep olan hediyesini ıaatı da Mellin&e vermek istedi. istediği yerine Naime v~_Zekiye Ş~ltanlar iQin iki 

lla ve memnuniyet ile. takdir ile k.1t- takdim etmek üzere harikulade ııüzel olan kadar merme,r kullanacak, muraf 11~ alur• urllY .YaDbrtU. 

livan da, galibiyeti kazanmak lÇİn, hiç bir 
kuvvet ve zeka israfından kaçınmıyorlar. 

Mehmedin kırk beş dakikalık güreşin 

her on beş dakikasında 120 saniye din· 
lenmeğe razı olmamakta haklı olduğu bel· 
li. Çünkü dakikalar geçtikçe anlaşılıyor 
ki, Kara Ali kuvvetine ve tecrübesine, 
Dinarlı Mehmet iııe, tekniğine ve. . Nde· 
sine ıüveniyor. 

Çünkü Kara Ali, boğuluyor gihi solu
mağa baılıyor. 

Dinarlı, Kara Alinin aarılı koluna ili§• 
miyor bile. 

Hem sırasına ıöre, çok ifine yaraya· 
cağı halde. 

Güreş böyiece devam ededururken, Ka· 
ra Alinin korkunç bir feryadını duyuyo· 
ruz: 

- Ahhhhı. 
Sonra o, Oinarhnın altından fırlayıp, 

ıarıh bileğini tutarak ringte tam bir tur 
yapıyor. 

Ve lr.ıaa bir münakatadan 90nra ringten 
iniyor ... 

Hakem hey'eti bir araya gdtyor, ve 
radyo aöylüyor: 

- Kara Ali, kolu fazla ac:adıiı için ıü· 
reıi bıraktı. 

Fakat bu ana kadar, onun 23, Dinarlı· 
ıun ise 19 puvanı var .. 

HaHc isyan ediyor: 
Ve verilen karar, bu iayanı bir der«:e· 

ye kadar yatıştırıyor: 
- Fakat, Kara Ali eüreti bitiıemt":diii 

için, Dinarlı ıalip .. yılıyor. Binaenaleyh 
Cim Loncloela o ka1111atacalı: ... 

Bu karan candan allu9lamayanlar, sa
yılacak kadar azdı. 

* Giirepa Soma 
Gürqten 90ora, Kara ~ Cerrahpa· 

fa hutaneaine götüriildü. Ve giderken, u, 
nh bileiini ıöatererek: 

- Ne yapayı!») dedi ... Tek kol .•• 
Dinarlı Mehmet iae: 

- Çok müteeairim... dedi... Her gij• 
ret ııeticeai münaka,alı oluyor. Ya sakal· 
lık çıkıyor, ya hakeme itrraz ediliyor. 

Şu Cim Londoa güreıinclen aonra, bu 
iti bir defa daha tekrar1enz inşaallan. 

Çünkü böyle yenmek. yenilmekten beter, 
Mecbur' olmasam, sakat bir rakiple tutut
mazdım. Sağ eline el aürmedim. Daha Df, 
yapayım. 

Sırtüatü altına uzanacak Cieiildim ya i'. 

Selim Tefik 

Amatörler arasmda 
~matörler aruında yapılan &Üreılerde. 

AU. Yunus Emine w dakikada tuola ıa
lip ıelcli. 

8 7 kiloda Abidin 12 dakikada Ahme· 
Cli tuıla yendi. 

Ve Mevlud da luya sırtını yere geti
rerek iki dakikada galip &eldi. 

Karamurselde yüzme 
m Usabakaları 

lzmit, 2~ (Hususi) - Karamiir -
selde yüzme havuzları, lzmit Valisi 
Ham idin huzurile açılmıştır. Merasim 
parlak olmuştur. Kalabalık bir seyirci 
ve davetli önünde yüzme müsabaka -
lan yapılmıştır. 

Müsabakalar çok heyecanlı olmuş, 
neticede Karamürsel birinciliği, İzmit 
Ak-Yeşil takımı ikinciliği, Jzmit ld -
man Yurdu üçüncülüğü kazanmışhr. 
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Sayfa SON POSTA. Ağustos 24 

Yazan: Orhan Selim 1-------~--: Üçüncü Dil Kurultayı o KA 
Adliye Sarayı 
Yapılırken 

(Baftarafı 1 inci sayfada) 
Bizi bu teıebbüse aevkeden eski oku • 

u MAZ. ğim, geç haber aldığım için tez hazırla>"' 
madım. 

Son Postanın Edebi Tefrikası: 73 
Yumuşak ve pürüzsüz bir se~le ko· bu prensibini büyük bir taassupla tat

bik ederken Ömer : 

yucularımızdan J:ıirisi oldu. Kendisi bu sa· 
bah matbaamızı :ziyarete gelmiıti. Gaze • 
telerde &elliye sarayının yapılmasına mü
teallik hazırlıkların son safhaya girdiğini 

( Baıtarafı 1 inci sayfada) 
kemleler salona yerleştirildiği gibi, ha· 
tiplerin söz söyliyeceği yere bir mikro
fon yerlestirilmis ve salonun muhtelif . . 
yerlerine de haut parleur'ler konmuş
tur. 

İstanbulda ayni zamanda Zora gazelt' 
sinin de muvakkat bir :zaman için rouh5' 

birliğini yapacağım. Eski Türk vesiknlııfl 
üzerinde çalışıyorum. Kütüphane]eri.miıd1 

siyasi vesikalar doludur. Onları çözrnei1 

nuşuyor: 

- Bazı şeylere oğlum, aklım ermi- - Ben Nuri ustanın oğluyum de -
yor. Sizin gibi gençken açmadılar gö - mişti. 

okumuş: Kurultaya iştirak etmek üzere dün 
de üç ecnebi profesör gelmiştir. Bun
lar Fransız rahiplerinden Hilaire de 
Baranton, Yunan üniversitesi, kalasik 
lisanlar mukayeseli gramer ve Lingu
istique profesörü Anagnostopulos ve 
Bulgar milli kütüphanesi Şark Şubesi 
Müdürü Peter Miyatew'dir. Dün bir 
muharririmiz bu bilginlerle konuşmuf-

uğragıyorum. 

d b · 'b· b' Ömer bunu öyle azametle, yanın -zümü. Hani o roman a enım gı ı ır 

- Henüz vakit geçmeden bu mesele Ü· 

zerinde bir defa daha düşünülmesini isti· Gospodin Peter Miyatew burada bil' 
lunan dil bilginlerinin en gencidir. 30 ya· 
Dındadır. 

kad f dalı ık da oturan muteber tüccarlardan Hüs-kadm var. Onun ar ay • aç yelim, diyordu. 

1 ı d S 'd St la'"'m nü Beyzadelerin iki çocug" unu öyle te-fikir i o ama ım. aı e, oyana ıe Ben adliye sarayının bugünkü vilayet 
.k:onağına kom;ıu bir yerde yapılmasını 

hem his. hem menfaat. hem de istikbal 

Türkçeyi mükemmel konu§Inaktadır• 
1932 senesinde İstanbul üniversitesi edt' 
biyat §Ubesinde talebe olarak bulunınur 
tur. Almanca, Macarca. Farsça Arapça>" 
da vikıftır. Türkçeye Pe§tede baılamı§tıf• 
ve elyevm misafirimiz bulunan Macar bil
gini Neweth' in talebesidir. 

söyle .. benim her inandığıma siz inan- peden süzerek söylemişti ki Cem~l k:ür-
be · · b' k süden inip Ömeri alnından öpmemek mıyorsunuz ama, n sızın ır ço 

için kendini zor zaptetınişti. ' noktasından doğru bulmuyorum. 
Hiı noktası: 
Seçilen yer eski ccBabıali» dir. «BabıaÜ• 

şeylerinize inanıyorum. 

Sustu. Hastalığındanberi kını-.sını Cemal, teneffüste Ömeri çağırttı ve 

d evlerinin adresini aldı: koyamadığı saçlarının üstün e mor o- . . 
1 k b . · var Damarlan - Sen hem hatırlamazsın delikanlı, ya ı ınnızı ır ycmenı · ba.b k 

ise ~ki Osmanlı idaresinin en za;,1f, en i· tur. 
ciz, en idaresiz zamanlarında o idareye Rahip Baranton sekseni mütecaviz 
alem olan bir isimdir. Bu gÜD o eemte ve • ömrünü Sumer lisanını tetkik etmekle 
rilen ad değiştirildi. Fakat henüz herkesin geçirmiş bir ilimdir, demiftİT ki: 

kmı kuru ellerile yemenisini dü - dedi. Amma ben senin anın ço e~-
çı l · şSo ki dostuyum. Seni şu kadarcıkken bı-

Budape,tede Türkoloji tahsilini bitire~ 
profesör Bulgariatanın ilk Türkolog0 uduf• 

Kurultayın Ruznamesi 
ı ze ttı. nra: r . Er d d .., d 

- Ömeri avukat yapm dedi.. !-fıÖ~ ım e og un.. fr 
. . .. • mer o gece babasına ansızca ho-

Kollannı uzattı ıki yanına. Goz1erı- 1 C 1 Be d hah tt• U t 

dilindedir. O yokuşu tırmanan herkes ba • - Bütün hayabmı Sumer lisanını 
ıını çevirince eski binanın binek taşında tetkik etmekle geçirdim ve şayanı hay 
veya pen.ceres.in<:le elleri ve ayaklan tit • ret neticeler aldım. Mesaim neticcsin
rıck Osmanlı eadrizamlannın hayallerini de dünyadaki bütün lisanların Sumer 
görür gibi olur. Bu yerlerd' Türk cum~u· dilinden meydana geldiğine kaniim. 
riyetinin hükiımet konağı, 'fürk. cumhu~ : Sumer dilini elimizdeki Asuri eserler 
yetinin adliye sarayı ne a..ar? Merk~nı vasıta.sile tetkik ediyoruz. SumeT lu-

f.ıanbul, 23 (AA.) - Tüdt Dil f(ıı· 
rumu Genel Sekreterliğinden: . . ca an cma y en se ı. s a 

ni kapadı Mor oyalı kırmızı yemenısı .. hal .. 1.. eli · l 1. musama ı gu umsc : 
alnında yüzü sapsarıydı. A nı ter 1 • A tik b' k'" ·· k b · ·· - n a. ır uçu urıuva mu -
yor·· nevvcridir sizin hoca, dedi. Amma 

Üçüncü Dil Kurultayı 24 Ağustoı J 936 
pazartesi günü aaat 14 de Dolmababç' 
sarayının ön salonunda açılacaktır. 

S.. doğru, eski dostumdur. Çok faydası-
Cenaze oldukça kalabalıktı. ..oyan b' h lı d .. d '· d'' 

S "dl b nı, ır ay a zararını gor uy um. · f · · t" - aı e era-yıne es gıymış ı 0 gun ve .. Ertesi akJ:am antika küçük bur1" uva 
U h.. " h" r ' 

her tabutu taşıdı. sta ungur ungu münevveri ustanın kapısını çaldı. 
ağlıyordu. Nuri usta, Gavur Cemal hocayı gü· 

Ninenin bir daha. gelmiyeceğine 
güç ahşan Ömer oldu. 

ler yüzle karşıladı . Uzun uzun dünya 
en k işlerinden onuştular. Gavur Cemal 

Ölümden bir ay sonra bir gece us-
bazı meselelerde kendini Nuri usta -
dan daha ccsol» buldu . .Ye bunu söy-

ta: lediği vakit usta: 
- Ömer, dedi, seni avukat yapaca • _Senin solluğun bir ucundan sağ-

ğız.. l .., la birleşiyor. Zaten sizin gibi küçük 
- Ben senin gibi tornacı 0 

acagtm, burjuva münevverlerinin felaketi bu-

avukat olmam baba.. Öm . dur, dedi. Sözde en sol oldukları va • 
_ Ama ninen öyle istedi.. erı ki k .. ı 

t prati te en saga yanaşmıştır ar. 
avukat yapın, dedi. Amma tabii kendileri de böyle bir 

Ömer boynunu büktü: hokkabazlığa kurban gittiklerini far-
- Peki baba, dedi. Madem ninem 

ketmiyerek ... 
istemiş .. avukat olurum.. Ga:vur Cemalin: 

Ömerin ninesine karşı yapacağı bun- - Münevverleri böyle begenmiyor-

dan büyük fedakarlık olmazdı. sun da ... diye başladığı sözii usta ya • 

Stoyan Ömerin avukat yapılacağını 
öğrendiği vakit: 

- O da lazım. dedi. Ama ananın 
aklına nerden gelmiş bu}. 

Usta: 
- Galiba, diye izahat verdi, bir gün 

Gülizara <cbizimkinin» mesleğini sor
mu~. Gülizar da «avukat mektebinden 
çıkmışmış» diye duydum demiş .. ana· 
mın onu ne kadar sevdiğini bilirdin .. 
h ep, <eÖmerim büyüyünce onun gibi 
akılJı, onun gibi iyi adam olacak>> der
di. Anlaşılan sebep bu .•• 

<cBirinci lusmm .ana>> 

• 
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Seneler- geçti. Said iki defa içeri gir
di, çıktı. Usta üç ay yattı ve Bu~aris
tana giden Stoyam orda bel kemijini 
kırarak öldürdüler. 

Gülizarın ciğerlerine yapıf8D tütün 
tozlan geceleri !abaha kadar uyutmu • 
yor onu, ustanın şakaklarına kır düş
tü ve Ömer 16 yaşında bir lise talebe-

sidir. 
Sene 1928 

Nuri usta mühim bir karara geldi. 
Onu böyle bir karara getiren hadise 

çok basit. 
Ömerin okuduğu lisenin Frans•zca 

hocalığına Gavur Cemal tayin edil -
mişti. 

Gavur Cem.al gene sola dönmüftü. 
Daha doğrusu ıola döndüğüne kanaat 

getirmişti. Ve bu dönü~n t~~~~· 
mektepte sınıfa girer gırmez bulun 

rıda kesti: 
- Her münevveri değil, dedi. Ben 

top yckil.tı münevver düşmanı deği • 
lim.. Böyle bir düşmanlık ta bir kü
çük burjuva solluğu olur. Bak benim 
oğlan da avukat olacak. münevver o· 
lacak, amma bize faydalı münevver .•• 

Böylelikle bahis Ömcre intikal etti 
ve Gavur Cemal sordu: 

- Ömere meseleyi açtın mı L 
-· - Hangi meseleyi .. 
- Yani asıl babasınn Seyfi Bey ol· 

duğunu .. 
Usta, yüreğine apansız bıçak yemiş 

gibi saı:sıldı. Bunu hiç düşünmemişti. 
Ömere bunı. aöylemeği aklından bile 
geçirmemişti. 

Gavur Cefllal güldü: 

. (Arka.& VaT) .................................................. _ .......• 
Bir Doktorun 
GUnlük Pazartesi 

NoUarıından (*) 

Bir sinir hata&ı 
Muayene odama, 
Boynunu bir tuafa• bükmüı ve müte· 
madiyen. 

l - Baıını, 

2 - Ve çenesini. 

Oynatan ve yüzünü burutturan bir has
ta a-etirdiler_ 
Belli ~ siZli biz ha.et.alık ~ekmemit; 
Henii:ı acaç. 2 6 yaıuıda olaa bu ka • 
dmda muhltiııcien intikal eden bk 
sinir (tiği} vardı;. 

Valı:tile ille çocuğwm doğurduğu :ıaı • 
rnaadan: aonra ~ 
l - Bayılmalar, 

2 - Ağlamalardan sonra bu ba11nı 
yana bülterelı: tekrar ettiği llare.ketleri 
yapmağa başlannıı. 

Hastalığın iyiliğe çok müsait olduğu
nu söyledim. 

Birinci günün çalı§malan §U sıra ile 11' 

pılacaktır: 

J - latiklaJ rnarıı. lstanbulda de~. An.karada. kman Turk . . 'nd b' · dı Son za 
cumhuriyeti. en büyüle ,ehrinin büku • gati ısını e ır es:rım v~~ rk. • 

d · ı · · ed ı.! •• • henüz manlarda onu tcvsı edere&. te rar neş-met aıre erını n en esa.ı reJımın . .. . • dil h k tl , 
haUrası ıiliıuuiyen semtinde kursun? redıyorum. Türkiyenın . are e . e-

2 - Kurum &§kanının açr:ıa söyle~ 
3 - Kurultay Başkanı ıeçllmea.i. 

M enlaat noktası: rini ve Türkiyede yapılan.dert~ tetkik-
Eski Babıali şehrin merkez noktası da leri alaka ve takdirle takıp edıyorum. 

değildi. Beyoğlu ıemtinden gelen yolcu 42 sene evvel güzel memleketinize bir 
tramvaydan Sirkecide iner, hayli uzun kcrre daha gelmiş ve uzun müddet o • 
ve yüksek. bir yokuııu tırmanmak mechu· turmUftUm. 
riy~tinde kalır. İstanbul semtinden gelen Kurultayda koca bir these okuya • 
ise mutlaka Belediyede inecek, sonra U• cağım ve zannedersem bu bir çeyrek 
zun uzadıya yürüyecektir. Böyle, sapa bir saati geçmiyecek these'de (su) ke • 
yerde az çok güçlükle gidilen semt bari a· limesini e'le alarak Sumer lisanından 
hım şahım bir yer olsa! k d · d'W · t havv··ı 

zamanımıza a ar geçır ıgı e u • 
Arsa mevkii icabı eğri büğrü. inişli çı • Ieri ve muhtelif lisanlarda aldığı şe • 

4 - Kurultay Baııkanının eöylevi. 
5 - Kurultaya iki Bagkan ve dört ~ 

reter seçilmesi. 
6 - Türk tariJı Kurumunun ıöy)evl-
7 - Kurum Genel Sekreterinin iki yıl

lık çalı§tna raporu. 

8 - Kurultay komisyonlarının ıeçtııı~ 
Bu çalııımalar tamamlandıktan ıont" 

vakit kalırsa Kurultaya sunulan tezle~ 
okunmasına başlanacak ve ilk olarak Kıl" 
~m üyelerinden Eskişehir Sayfnvı profl' 
eör Y uauf Ziya Özer tezini okuyacaktır• 

kıolıdır. Buraya yapılan bi.r bina ötekin • H h ld 
den ya alçak, ya yüksek olur, ikisine. üçü- k~lleri tesbit edeceğim. er a 4 Kurultaya girecekler 
ne aynı· aeviye verilemez. Hepaı· birden Türk bilginlerinin tezlerini ve fikirle f b 23 pil 

il k ılı .., stan ul, (A.A.) - Türli mehabetle denizden görülecek bir hale ge- rini alaka · e arş yacagım. K 
Y • .-.. prof-nru"'nun·· aözleri urumu Genel sekreterliğinden: . ~~~ ~ ~ B T) 

l Y " ........ b:t-:-ll-.inden profesör Ge • ugün açılacak olan üçüncü ur ıtikbal me.ele-i: w.r.MiU• ~ 1_ d' • · Dil Kurultayının intizamını temin içbl T '- b k" ki · h k!'-~ orges Anagnostopulos ise ~en ısını o- 11. 
· opa;apı sarayının azı 0~ en a uu b · "k gelecek arkadaşlardan ~u noktalara v 
birer 8anat eseridir, derler, fakat bu köşk· telinde bulan muharririmizi iıyu 

nem verilmesini dilerim. fer peıinden hazırlanmı, bir pr<>fCYama gö· bir nezaketle kabul etmİf ve: 

re, tesviye edilmiıı bir sahada yaılmadıklan - Memleketinize ilk defa geliyorum, 1 - Ellerinde beyaz, penbe, yefİ1 
için birer bucağa sinmiş bir haldedirler, bununla beraber kenclimi yabancı hisset- ve fotoğraflı mavi kart bulunanlar kd" 
lsttanbula denizden gelen bir seyyah Top· miyorum demit ve eözüne ,öyle deTam rulta.yın toplanacağı ön salona alına: 
kapının evvela o garip mutfak dairelerini etmiştir: caklardır. Bu salon saat tam 13 de eçl' 
görür. parkına: girdiği zaman da «saray» Atina üniversitesinin aclamlannı latan· lacağından geliş saatinin buna götf 
denilebilecek bin.alan nafile yere arar. bul üniversitesine getiriyorum. Bu vazife- # 

Eski dev:rin şehirciükteki bu .kusurunu yi üzerime alciıiım için çok bahtiyarım, tanzim edilmesi ve tam on dörtte 
her sahada görürüz. Vaktile nezaret olan Büyük A:tatürk'e de hürmet ve tazimleri- se açılacağından on dörde on kala fJ' 
evkaf müdüriyeti dar bir sokakta, polis mi arzetmekıle mu'bahiyim. londa yerlerini almaları rica olunur· 

müdüriyeti eski bir binada, vilayet konağı Türk hükumetine. buradaki meslek- 2 _ Ellerinde kırmızı kart bulunaD" 
1
-· B b Alın· • enkazı ·· · d h · t d ) __ .,_ oru·· ··~e1- ve doet bir milletin . k ' esıu n ıa ın uzerın e, §e rı em• a~ a=- g - "" . . . lar muayede salonunda radyo ılo tJ 

eil eden Belediye ise alçaklı, yükıeldi, ih· ·· le.sek kültür harckctlerıru takıp etmek . .J •• • , , u rı 
yu ban rdiv · . . mu··1,.,.ek: t~ıt~ muzakerelerını clinliyecePer tiyaca göre yapılmı~ garip bir binanın için• fırsaunı a ve gı ıçın ayrıca ~ • Ö al • . ·ı kar 1 "tf 

dedir. kirim. dır. n s on ıçın ''erı en tara go 
Bence bu eski k\Uurları §İmdi de te • Şartlar ayni olmamakla beraber biz de şimdiki hal~e d!nle~~c~~erin ~u . ealoıı• 

madi ettirmek tehlikeai ile karıı karşıya· Yunaııistanın dil Te lisan meselesi üzerin· alınmasına ımkan gorulmemıştır. 

yız. de çalıfmaktayız. ~n~da·. da ecnebi 3 - Ön salona giren arkadaşlJI 
İnişli. yokuşla, eğri büğrü bir arsada ya• kelimeler doludur. Lisan uç bın seneden· k ı ·1 b' l'kt .. d 'l rnar" 

L_ı..ı • 1,,_ __,.:_· art an ı e ır ı e gon erı en nu 
nm milyon aufed.erdc l:ıir adllye sarayı yap. beri çok d.eğiftiği. llAJilC llll.liUI gene ıcaıuat lı biletlerle girilen kapının sağ yanıl)' 
tınyoruz. lıeride bu arsanın bir kö§CSine gibi ka!Illlftır. d-1.: d v • .., k kendi ' 
bir vilayet konağı çıkaracağız. Bütün ec • Profesör Yunani.stanın tanınmıt dil l ~ .. agıtma1 r.erınefugrıy~a tl . ıJ ı 
nebilerin uğrak yeri olan polis müdüriyeti mütehassıslarındandır. Ve Yanya idadiain· en ıçın ayrı a~ zar ve . P e erı ar"' 
gene tesadüfi olarak bulunan biı: binada, de okuduğu için Türkçeye de vakıftır. malıdırlar. Oagıtma yermde nurn 
~ehri temsil eden belediye ise büsbütün ga- Bulgar Bil~ Beyanatı lar yüzer yüzer ayrılmıştır. Herkes ~ 
rip bir kö§ede le.alacak) Bulgar milli kütüphanesi Şark §Ubcsi !indeki biletin numarasına göre nıa98 

Bütün bu binaları ıimdiden bir yere tefi Cospodin Peter Miyatew demiştir ki: lara b<ıfvurmalıdır. 
toplamak mümkün dei]I. Kabul ediyorum. - E.aki Bulgarlar Türktür, Slav olan 

4 
K d'l . 'ki . k ola / 

Fabt. adliye sarayının yapÜması miinase- yeni Bulgarlardır. Ben Türkolog olarak -. en ı erme 1 ncı opye l&Jt" 

betille elimize fırsat eeçmi, iken, bütiiıı yetiştim. Çünkü eski tan'h ve lisanımızı öi· rak verilen yahut her ne sebeple :r,lı 
bunlan ileride ayni yıere toplama'-· bütün nmek iatedim Kurultayda yalnız Bul· sa olsun kartları ile birlikte nuın ., ., 

&o re • • 1 d gı• 
bunlara tedricen yapıldıkça: :vdtcliierinlıa gar hüklimetinin har ve aamimi selamla~- bilet al~am~f o.lan arka.d~ş ~rı~. atof 
~lliltle.rini aı:ttıracak bir tekil vermek nı söylemek için eöz alacaiım. Güoeı Dıl ma yerme gıtmıyerek bırıncı gun el 
in:ıkanım neden ortadan kakiınJ"Qruz} teorisi balckında hocalanmın ve üıtadla· lanma,ının bitmesinden sonra g~ , 

-Şelarin enı ııaıiinaaip yeri: runın sözlerini dinlemekle iktifa edece· sekreterliğe müracaat etmeleri rica ıJ 
Şimdiden ortaya bir mm atmak iatemi-

YOl'Um> fakat bütün bu .öylediklerimi ha • çttmamalı, ç.ocaklamnıza ıehircllikte de. _n_u_r_. ____________ ,./ 
brhyarak. meydana mı: esas koyabilirim: ~ihniyetimizin deii§tiğini göstermeliyiz. 

Park haline getiriJln:ir muazzam bir Bu tasavvur ettiğim meydan nerededir? 
meydan taa"nUr ediyorum. Bu meydanın Denizden bütün teferrüatile görünmesi tart 
bir köşesiade hülWmet Rrllyr, öteki lı:ôte· olduğuna göre haritaya bakınız. Siz de 
ainde adliye saray~ ortaaında belediye; ar· anlarsınız. Fakat bu tartı haiz bir çok yer
k:a köıderiııdıe polia müdüriyetio mütefu- ler vardır. Uave edeyim: Bu yerlerin ara· 
"k d · - 1

-- sın<:lan büyük arsaya ihtiyaç okluğuna aö· D au~ •• 
Eflake baı kalclırmıt. beı alb kat bina- re en mühmeli, en ucuzu tercih edilmelidir 

lara ihtiyaç görmüyorum. timcliı bütün ki, bu sayede şehrin cansızca bir muhitine 
Avrupada yapılmıya ba§.lanıuı iki katm de can gelsin! 
geniş, rahat, sağlam, beton binalar gözü. Babıaliye gelince •• 
mün önüne geliyor. Fakat. bütün bunlar Eski Babı.aliye gelince burası yıkılmalı, 

TAKViM ~ 
ACUSTOS 

~ 

Rumt sene 
24 

Arabt aeıı' 
1862 1866 --- Hızır Ağustos Resmt sene 

11 1936 111 . ___...,,,. 

PAZARTESi 
__./ 

talebeln i teker teker kaldırıp anala -
rının, babalarının kim ve neci olduk
larını öö-renmek suretile ortaya çıkı • 
yordu. fakir aile çocuklarının isiml~ -
rini defterine yazıyor ve onlarla ala • 
kadar olarak, imtihanlarda onlara bol 

Banyolar, dekt:rik tedavileri "e seya • 
hatler, muhit dc~ştimıelede bir sene• 
de btt nnza ortadan kalktı:. 

sadelilderine Tağmen o kadar zarif ki in • mükemmel bir park haline getirilmeli, or • 
sanı cezbediyıor, etrafı saran yqillikleri ile tasına da Gazinin hey]teli rekz.edilınelidir, 
uzaktan bakanı sarıyor.. mazi ile ati arasındaki farkı anlatmak Ü • 

SABAH 
S. D. 
10 21 
5 18 

Cem.ahar 
f MS~ 
s. V· 

5 8 st 
a~ 

1• b' · k'l'"' ( *) Bu notlan kesip uıldayuua, 1• • numara vererek dehşet ı ır ın ı ap 
k d, • • d blll llir aJIMiDM Japlfbnp Jrollebi.y-çıJık yaptığına kendi en ını ınan ı · 

,....... 5dmlıtı .. '• liıa aodar rıyordu. 
lııir doktur,_ ;, i ,_ ~ilfr. itte yeni tayin olunduğu lisede de ıL.;;..--....;;.... _____ ~~~ 

Bütün bunları şimdi hep birden yaptı • zere .• 
ramayız, fakat yerini hazırla~k. umumi Biz bu okuyucwnuzun düıüncelerine tek 
planını yapmak, i~e evvefA adliye aarayuı- lı:eÜme ilavesini dahi lüzumsuz görüyo • 
dan koyularak alt tarafını gelecek nesil • ruz. V c üuıit ediyonız ki mesele bir defa 
!ere bırakmalt elimizdedir.. Bu fıraab ka • daha sözden &eçirileccktir. 

E. 
z. 

Ö~le Jktndl Akfnın Yatsı 1 
~ 

::ı. ı D~ S. D. ;,, l>. s.r 5 17 9 06 i ı~ - ı gg 
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Kahramanhk, •tk, heyecan ve macera 

KORSANl.N KIZI. 
Y•z•n: K•dlrcan Katlı 

Son Po.ta'nın t11rilıl te/rllcan Namarw ı 55 
Uzun Veli ilave etti: idiler. - Ne var? 
- Hem bu yolculuk can sıkıyor. Köpeşteye dayanmitlar, iplere tır • - Aydınlı Durmuş selim topu için 

Kıtlık yurduna zahire götürür gibi manmıt'lar, haf kasaranın korkuluk • emir bekliyor. 
dosdoğru gidiyoruz. Şöyle sağa sola lan ardından ayaklarının ucuna ba • - Atsın 1.. 
sapıpı da bir tekne aradığımız yok. sarak yükselmişler ve Cezayire bakı • Levent koşarak uzaklafti. 
Başka türlü yapmamız doğru değildi yorlardı. Mansur llyas Reisin omuzunu tut-
ama, böyle doğruluk ta hoşa gitmiyor. Hatta gönüllü kürekcilerle forsalar tu: 
Değil mi Reis} bile hiHolunaca.k derecede hızlanm!f- - llyas, oraya bak... Adakaloyi 

- Buna mı üzülüyorsun~ Elbet lardı. göremiyorum ben ... 
Cezayirden gene kırk elli gemi ile açı- Çok geçmeden Adakale cenup bur- - Ben de göremiyorum. Her halde 
lırız. Bu miskince geçen günlerin acısı- nunu sancağa almşılardJ. yanlış yere geldiğimi7.İ söyliyebilecek 
nı çıkarırız. Artık sabah aydınlığı biraz çoğal • bir babayiğit yoktur burada ..• 
• Yalnız üç gemi zaptederek gitmeyi mıştı ve etrafı iyice görmek mümkün. Güvertede herkes birbirine aoruyor-
:rniskinlik sayıyorlardı. dü. du: 

Sağdan soldan tasdık ettiler: Türk gemisinin provasında Cezayir - Adakale ne olmu~? 
- Öyle olacak ... Elbet öyle olacak- tersanesile limanı, onun gerisinde de - Adakale ~erinde yok •.• 

tır. Divan kapısile Hayreddin beyin kona- - Adakaleyi göremiyorum. 
Güne' engin ufukta kayboldu ve bir ğı görünüyordu. Evler sıkıfık bir hal - Adanın cenup burnu bir çapanın 

tek kara parçası görünmiyen denizle de kesme taş yığınları gibi yamaca doğ- ağzı gibi Cezayire doğru kıvrıktır. O. -
gök arasına karanlık dolmağa başla - ru yükseliyor, hisara-. dibine kadar rada güzel bir iç limanı vardır. 
dı. devam ediyordu. Şehrin her tarafını Henüz Aydınlı Durmuf ilk topu a-

Türk kadırgası bütün gece güzel bir kuşatan kalın duvarlar. kuleler, maz- teşlememişti. 
rüzgar altında ara sıra ağır ağır kürek gallar ve buralardaki toplar bu zaman- Sabahın hu ilk lflklarında ve derin 
çekerek yoluna devam etti. Provadaki da pek heybetli idiler. sessizlik içinde birdenbire aittikçe bü-
:rnahmuzun ucunda ve direkte bekliyen İlyas Reis baş direğe Cezayir deniz- yüyen gürültüler duyuldu. 
gözcüler ancak sekiz on adım cilerinin meşhur bayrağını çekmişti. Bunlar, kalabalık bir ordunun da
ileritini görebiliyorlardı. Denizde yal- Bu kırmızı renkteydi ve üstünde kılıç ğılmaaını yahut korkudan toplanma • 
nız geminin sivri ve keskin provasının çekmiş olan bir koUa bir kuru kafa res- sını anlatıyordu ve Adak.alenin cenup 
iki tarafından saçılan köpüklerin be • mi vardı. burnundaki tümaeklerin ardından ge
yazlığı sezilebiliyordu. Rüzgarın yel- Genç bir levent baş kasaradan kıç liyordu. O tarafa bakanlar bir çok ge-
lten aralarında, iplerde ve cundalarda kasaraya doğru Jioşcnak geldi: mi direklerinin uçlarını gördüler. 
çıkardığı sesle dalgaların ve denizin - Reis... (AıkMI v•) 

lesinden başka gürültü de yoktu. 
Gemi böyle kocaman bir be~ik gibi 

aallana sallana giderken insana bir 
ninni kuruntusunu veren sesleri din -
liyerek uyumak Küçük Alinin pek ho
tuna gidiyordu. Zaten yarası da artık 
llZlamıyordu. Hatta nerdeyse kapana
cakh. 

Buna Tağrnen gözlerini kapamıyor· 
du. l)yaa Reisle arkadaşlarının da kıç 
kasarada ve uyanık olduklarının görü
Yordu. 

Reise daha yakın olmak, onun söz
lerini dinlemek, hatta onun gözlerile 
kendi gözlerinin karşıla~tığını görmek 
arzusu onda yalım yalım yanıyordu. 

lakin ayni zamandc. buna cesareti 
ıle yoktu. 

Çünkü kim olduğunun anlaşılma -
•ından ve gemiden uzaklaştırılmasın· 
dan korktuğu kadar hiç bir şeyden 
korkmuyordu. 

Sabahın ilk ve sisli aydınlığı başlar 
başlamaz baş direkteki vardiyanın se -
ıi duyu1du: 

- Heee .. yyy! Yoldaşlar!. .. Müj • 
deler olsun, Cezayir göründü. 

Buna yalnız leventler değiJ, forsa
lar hile sevinmişlerdi. Çünkü onlar da 
bu şehrin limanında ietiı ahate kavu -
facaklar, daha iyi yiyecek ve daha bol 
Ilı bulacaklardı. 

Uzun Veli dümenin sapına daya -
"arak geminin provasına doğru baktı. 

Cezayir tam da mahmuzun ucu hi
ıasında görünüyordu: 

- Karanlıkta varaydık gene dos • 
doğru ,imana girecekmişiz. Rotamızı 
o kadar doğru tutmuşu:r. 

Diyordu. 
Mansur cevap verdi: 
- Elbet öyle olacaktı. Buralarını 

lan, kan• ezberledik artık ... 
Yalan değildi. 
Karış kanş ezberlemişlerdi. 
Hem de her karışta bir damla kan, 

bırakarak ... 
Cezayire varmak için ancak bin ku· 

laç kadar daha gitmek gerekti. 
Kırlı Hasan İlyas Reise döndü: 
- Artık yavaşlasak ea olur. Vakit 

Ptlı: erken .•• 
Dedi. 
- Bana kalırsa daha hızlı gide1im. , 

'f oldaşlar bizi birdenbire limanda bul-
1\lnlar ••. 

lıyas Reis kendi fikrini söyledi: 
- Bunun ikisi de olur. iyisi mi, bil

diiirniz gibi yolumuza devam ederiz. 

Devlet Oımiryollan ve Umanları lfletma Umum ldarısi illnları 

Muhammen bedeli 27970 lira olan elektrik tel ve kablolan 21/9/· 
936 Pazartesi cünü aaat 15,30 da kapalı zarf uaulile Ankarada idare 
binasında sabn alınacaktır. 

Bu ite ıirmek isteyenlerin 2097, 75 liralık m~kkat teminat ile ka· 

nunun tayin ettiği vesikaları, resmigazetenin 7 /S/936 gün 3297 N.lu 
nushasında intipr etmit olan talimatname dairesinde almmıt vesika 
ve tekliflerini ayni ıün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver -

mel eri lazımdır. 
Şartnameler .140 kurUf& Ankara ve Haydarpap veznelerinde satıl-

maktadır. «558» 

Muhammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton hurda dökme 21/9/ • 
936 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 787,50 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1936 g. ve 3297 
No.lu nuıhasında inti§ar etmit olan talimatname dairesinde alınmıt 
vesika ve tekliflerini aynı pn saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay· 
darpa§ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. «557» 

* * 
ismi muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 5/10/ 1936 

Pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlarda Ankarada İdare bina· 
smda ayn ayn ve kapalı zarf usulü ile satın alınacakbr. 

Bu işe girmek istiyenler. hizalanda gösterilen muvakkat teminat
lar ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1936 tarih 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimabıame dairesinde 
alınmış vesika ve teklif mektupl~ı:m1 aynı gün lastik malzem~ için 
saat 14 • 30 ve dinamo kayıflan ıçın saat 14 • 45 fe kadar Komısyon 
Reisliğine vermeleri lizımdır. -

Bu ife ait prbıameler Haydarpa,a Tesellüm ve Sevk Şefliğinde 
ve Ankara Malzeme clairainde parasız olarak dajmlmaktadır. 

(SO'Z) 

ismi 

Muabmmen 
bedeli 
Lira 

23500 

13116 

MaYakkat 
teminat Ebiltme 

Lira ••h 
1762.50 ıs. ao 

983.70 ıs - 45 
Muhtelif cins lastik malzeme. 

Muhtelif eb'atta 4310 metre bezli 
kauçuktan mamfil yagon dinamo 
kayışı. 

----------------~------~----~--------
Kadıköy Vaklflar DlrektôrlUOU 

imrahor mahallesinde Alipqa to-

kağanda 7 sayılı eYİn tamamı. 

Teminab 

Lira K. 
6342 

lllnları 

Kıymeti 

mubammeneıi 

Lira K. 
845 60 

Yukarıda mevki ye numarası yazılı nkfa ait n 750 lirada pazar-
~"lı:at doğrusunu söylemek. lazım ge
lıree kimse<le yavaşlıyaCl\k hal yok. Bi
~· 1ll\ leventlere baksanıza ... 

. tıkla talibi üzerinde olup 27 /8/936 peqembe pna saat on bette 

ihalesi yapılacajmdan fazlaaile talip~~ K.addröy Vakıflar Mi• 

Güvertedeki bütün leventler ayakta d .. l""O.-n- müracaatlan. (631) uru.- .. . , 

'Sayfa 9 

[ __ R_i_k_au_e __ j _ö_ı_e_n_le_r_v_e_y_a_şı_y_a_n __ Ia_r_] 

Bir bomba geldi ve yanında ayakta du· 
ran arkadagının yarı vücudunu götürdü. 
Kendini toprağa attığı zaman korkudan vcı 
delıfetten öleceğini sanıyordu. Önü, arka· 
sı, sağı, solu mütemadiyen bir tDpırak yı -
ğını halinde gökyüzüne doğru uçuyordu. 
Ölmek, yok olmak, parçalanmak, uçmak ... 
Bütün bunlara rağmen yattığı yeTde doğ· 
rutdu. omuzuna asılı duran torbadan bir 
bomba alarak bütün bvvetile. ka111daki 
siperlere savurdu. 

Tanklar, gittikçe korkunçlqan iri dev· 
ler gibi. büyüyerek yaklqıyordu. Bir bom· 
ha daha savurunca. tanklardan birinin al· 
tındaki toprak havaya uçtu ve korkunç 
dev yana doğru devrildi, hareketsiz .kaldı. 

Gözü bir ıey görmüyordu. Mütemadi • 
yen koşuyor, mütemadiyen bağırıyor, mü· 
temadiyen sağ elini torbasına sokarak ala
bildiğine savuruyordu. 

Nihayet torbasında bomba bulamayın • 
ca, silahını kaptı ve bu defa, at~n; du · 
manm en çok yiiheldiği tarafa doğru koş· 
tu. 

Bir aralık omuzunda bir acı lıi.eederU-. 
durdu ve elini omuzuna yapıftlrdı. Avucu 
ıalanınca, gözlerj bhdenbire büyüdü: Ö • 
lüm .•• 

Başını gökyüzüne kaldırdı. Hava ııit • 
tikçe kararıyordu. Ayaklarında bir yor • 
gunluk hissetti ve silahına dayanarak ya· 
vaı yavag yere diz çöktü. Ba§ındaki de • 
mir miğfer bile dü1111ü§tii. Altüst olan top· 
rak, birbirine lc.aTIJan sipeTler, ötede be • 
ricle yatan askerler aruında, ölümün acı· 
•ını yeniden duydu. Eli omuzuna yapıpnl§ 
aibiydi. Parmaklan kandan söriimnüyor· 
du. Ağır ağır elini çektiii zaman, kan ye .. 
niden, daha taze, daha kızıl bir renkle ya· 
rasından fı§kırdı. Gözlerinin karardıiını 

hiasedince, sili.hını bıraktı ve bir eli üze • 
rinde toprağa abanarak uzandı ve ıözJe -
rini kapadı. 

* Halbuki bir daha gözlerini açamıyaca· 
ğını sanıyordu. Göz kapaklan kalkınca 

g~nde, küçült biT~ prapnel halinde 
uçuşan yıldızları gördü. Gece bütün aea -
aizliği ik devam ediyordu. Cepheler sus • 

Yazan: Ragıp Şevki 

üst dişlerile alt dudağını parçalarcaaınfl 
ısırdığını, ince bir kanın yüzüne doğru alq. 
tığını gördü. Gözleri tıpkı. manken göı.. 
)eri gibi donuk ve sabitti. 

* · Hastane koridorlarında durmadan ıe ıı 
çen sedyeler, ameliyat odasından aon~ 
ya koğuşlara getiriliyor. yahut ta derin b~ 
sükut içinde aşağıya iadiriliyordu. 

İkide birde kopan çığlıklar arasında k&1 
bn -gür sesli doktorun avazları i§itiliyordıil 

- Haydi. haydi!. Asker bağırmazl.4 
Su.un bel.. 

Gece olunca bütün limbalar yandı. Ko.ı 
iuılar, ara.ıra i§itilen iniltilerle derin, ni, 
hayetsiz bir sükuta vardL 

Bütün gece, ovada, kolu üstünde öleq 
genç zabitin cüzdanında bulduğu mektupj 
lan okudu. Küçücük, ince bir genç kız e "! 

linden çıkan bu mektuplarda, aşk, ne gü• 
zel. ne güzeldi... Yarabbi, belki Allah', 
her şeyi kötü yarattı, fakat bir tek şey, aıılıi 

her şeyden güzel, her ıeyden üstündü yal •• 
Mektuplan bitirince resme yeniden halt~ 

tı: San saçları pkaklanna doğru yayılmı~ 

gözlerinin içi gijlen, dudaklannın çizgisi is1 
tek ve aşkla bükülen genç bir kız .. 

Ba11nı yastığa bıraktı ve yarın tabure~ 
olacaiını dütündü. 

* Payitahtta her şey bıraktığı gibi duru .. 
yor .. Cephe ile bu tehir arasında hiç bi~ 
benzeyiş yok. Sokaklar ııene neıeli inaan., 
larkı dolu .•• Sesler, çığb)dar, kahkahala~ 
hiç değipnemif.. Kadınar belki de bırak ., 
tığından daha çok güzelleımitler ... 

Tramvaydan inince. elindeki adrese 
bakarak bir aokağa sapb ve bfr apartımatı 
kapısında durdu. Birbiri ardısıra gelen döı1 
otomobil de onun durduiu kapıda dur • 
d~u. · 

Kadınlı, eTkekli bir kafile, büyük b~ 
nete ile İçeriye girdi. 

Genç adam, elindeki adres ve isimle Ü• 

çüncü kata çıkınca p§ıroı: 

Dairenin kapısı ardına kadar açıktı, içe. 
ridc derin bir ıükiit vardı. Bir §ey sormaı 
dan ıaşkın ve perişan yürüdü. 

ta 
bir Yannki nushamızda = 

Herkes, bütü• 

hu 11k erkekler ve 

güzel kadınlar yal-trampet 9eÜ aeli -
)'ordu. Bu güzel 
kızlann, ne o, a • 
ğustos böcekleri ile 
sızlıyan ıssızlığı, ne 
de taze ot, yanık 

toprak kokusu var-

Yo-ho-no-lo nız bir şey ile meı -

guldüler: Hepsi 

kartı köşede ayak-Çeviren: Faik B•rcmen 

dı 
Sağ eli üzerinde uzanmak istedi. Müt -

hiş bir acı ile yeniden yattı. Kan omuzun· 
da büyük bir pıhtı halinde birikmifti. 

Bu defa sol di üstünde dob'l'Uldu. Göz· 
!erini kırpıftırarak ileriye aoğru baktı. 

Bir ses: 
- Abhbh 1 Su!... diye inliyordu. 
Ayağa kalkarken, bir bulut arkasına ııiz .. 

!enen ay, birdenbire sıyrıldı. Yürürken ar
tık bastığı yeri görüyordu. Fakat henüz 

on adım atmadan ayaklarının altından kor· 
Jcunç bir çığlık duydu ve silkindi. 

Gözleri yalnız, bir ıey görebildi: Gök 
yüzüne doğru dikilmiş bir çift siyah gÖL. 
Hayır, bu çığlığı, bu ölü basmamıştı. 

Sağına dönünce, bir kolu üstüne ka " 
panmııı, kıvranan bir adam gördü. İğildi 
ve dinledi: Toprağı bile ürperen bir diş 
gıcırbaı. .. 

Haki elbise.sinden onun, kendi cephe • 
einin adamJ olduğunu anlamıştı. 

YaYatÇa uzanarak zabitin bapnı çevir· 
di. Gözleri yaı doluydu: 

- Yaran nereden arhdaı? •• dedi. 
Zabit. yüzüne bakmadan: 
- Her yerimden r.. dedi. Hila öleme· 

diınl .• 

ta duran beyaz el • 
-- biaeli gelin ile, ıi ,. 

yah elbiseli damada bakıyordu. Beya~ 
saçlı bir adam, elini kolunu aallıyarak kô<i 
nuşuyordu: 

- Kızımın bahtiyarlığı, belki sizi ala· 
kadar etmez. Fakat ben o kadar bahtiya• 
nm ki, kızıma bir koca yerine, güzel bii 
oyuncak vermişim gibi, sevinç duyuyo • 
ruml. 

Etraftan kahkahalar koptu. 
Bu kısa merasim bitince genç gelin, bü

tün iştiyakile, :siyah elbiseli adamın kolun" 
girdi ve ağır ağır kapıya doğru yürüdüler~ 
Genç askerin yanından geçerlerken gen9 
kız, sıcak, bayıltıcı bir sesle: 

- Seni.. Yalnız seni... Çok 1.. diyordu. 
Genç asker, cebinden resmi çıkararaJÇ 

baktı: O •.. Ta kendisi .. Zaten beyaz saçlı 
adam da ayni iemi söylemiıti. 

Ayaklanna kramp girmif gibi birden • 
bire yürüyemedi. Elile kapı pervazına tu• 
tundu, sonra ağır ağır hareket ederek ko• 

ridonı geçti, kapıdan çıktı, merdivenleri 
indi ve 90Jtağa düter gibi. kaldınma atıl ., 
dı. 

Hava ••. Hava .•• Biraz hava ... Boğu

lacakb. içinde sanki bir insan vardı. Bir 
insan •.• Öldürülmüt bir insan ..• Bütün a
ğırlığı ile göğsüne doğru çullanıyor.. İçin

den çıkmak, fırl~mak, haykırmak. bağır • 
Uzaktan. düpnan cephesinden. boiUJt, 

muttarit. devamlı bir trampet Prültüaii sc· 
fiyordu. :beriden yaraL bir M:S: malt. inlemek iatiyen bir insan ... 

Aa..1..Lr -ı -r .1.:.. • 1:.. d Bu insan cephede kollan araaında ölen - ,nı.1 •• .,... •• wu •• ~e mUTor u. 
Bquu gökytizüne kaldıran yarah zabit. zabite mD Hayır ..• Kim? •.• Bu ölen zabit 

.ditlerini gıcırdatarak: İçin duyduğu vicdan azab1, nefret. kin ve 

- Sen de .•• Bizdensin atkada1••• de· ıztırap bir insan ağırlığı halinde mi içinş 
di. Elini ceketimin İç cebine aokl. Orada. .. girdi? Hayır •• Niçin bu kadBT çok kalbi a• 
Bir cüzdan bulacaksın.. Onu al... Senden cıyor? Niçin bu kadar çok acı duyuyor~ •• 
istediğim... Bir tek ,ey... nr.. Sai kalır Caddeye çılup ta, bir bahçeye oturdu.. 
da payitahta dönenen... Cüzdanda bu - iu zaman birdenbire bu •. kendisini boğan 

lacağın adrese gid;p ••• 

Yaralı zabit birdenbire: 
- Ah, ölüyorum, ölüyoruml. diye in· 

ledi. Sonra sağa doiru dönerken keskin 
bir çığlık kopardı ve toprap doira ka -

insanın kim olduğunu buldu: 

- Bahtiyar olmak için ölmek lazım a ... 
liyor, dedi. Ben anlamadan, bilmeden bq 
genç kızı aevrniPnı... Şimdi beni boğma~ 
iatiyen, benden baıkası değili .. 

pandı. Cebinden çıkardığı mektuplarla, o san 
Hu feY, niçin bu kadar çabuk 911aarL saçlı genç kızın reemiai IMr lüb.ütle vaktı. 

Zabitin batma çnirdiii zamaa onun .küJ etti. 
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Gavur 

CiBALI ZiNDANLARI Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

' 

' . Son Posta mn zabıta romam . 49 

lttih'!-tç1lar Devrinde 

~MUHALE T 
Nas·,, doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'? 

Fenerin yağı çoktan bitmiş; her ta· Semada parlıyan yıldızlara bakıyorlar· 

raf zifiri bir karanlık kesilmişti. dı. Son Posta"nın siyasi tefrikası : - 38 - Yazan: Ziya ŞMir 
Gavur Mehmet; bu korkunç zül - Budala Hırvat, adeta homurdanır Mizancı Murat Beyle ittihat ve Terakki Cemiyeti azaları arasında Pinto hanında 

metler arasmda, meçhul bir akibete gibi : 

karşı yürüyecek olan kafileyi idare et- - Ehh .. Kalın sağlıcakla... avukat Mustafa Beha Beyin yazıhanesinde bir toplantı yapılmış, uzun müzakere 
mek vazifesini deruhde etmişti. Dedikten sonra, kayıkhanenin ya - ve münakaşalardan sonra arada bir itilaf husule getirilmişti. Fakat ... 

- Hüsnü beyi.. Sen, belimdeki ku· nmdaki dar yoldan yürümeye başla • 
şağı sıkı sıkı tut. Sakın bırakma .•• Sa- mıştı. Avam, (taassub) u seviyordu. Hat- muvakkat bir itilaf aktedilccekti. Ve 
lih! .. Sen de Kerim efendi ile beraber, Fakat Gavur Mehmet, bir anda Üs· ta .. taassubu himaye edenieri, daha bu itilaf dolayisile de, (Mizan) ın neş· 
Şu kart domuzu ko1la. Birbirimizden, tüne atılmış; ensesinden yakalamıştı: çok seviyordu. riyatında bir tehavvül vukua getirile· 
mümkün olduğu kadar ayrılmıyalım. - Nereye, dostum?.. Yarım münevverler, (hüriry<:t) ile cekti... Murat bey neşriyatını cemiye· 

meşrutiyet binasının İnfa olunamıya· 
cağını siz de bilirsiniz. Hem de aiz, ta· 
rih muallimi sıfatile bunu herkesten 
iyi bilirsiniz. 

K · ı n demı"r çubukların arasından Nereye ol ak"> A k d l beraber, bı"r anda asırların ko""kleıımı· ıı tin istedig~ i ııekle tehavvül eder etmez, esı e - ac . . . r a aş arın T T T 

el yordamile geçmişler; kafileyi düz - yanına. adet, ve an'anelerini yıkmak ve de - tabiidir ki mevkiinden sukut eyliye -
rnüşlerdi. - İyi amma .. Artık sen bizimle ar- virmek istiyorlardı. cekti. 

Murat bey, sesini yükseltiyor; (bü· 
tün hazirun) un işitebilecekleri auret
te şu uzun cevabı veriyor: 

Mümkün olduğu kadar gürültü çı- kadaş oldun. Senin o doksan dokuz a· iki zihniyet çarpışmaya başlamıştı. Bu karar mucibince, Murat beye bir 
karmadan yüzmeye başlamışlardı . Hiç ziz gelse de, seni bizden ayıramaz. Fakat bu çarpışma, heni.iz aleniyete mektup gönderilmiş; (Pinto Hanı) n· 
bir şey görmeden, nereye. gittiklerini - Yok, be canım? varmamıştı. da, avukat Mustafa Baha beyin yazı. 
bilmeden, ağır ağır ilerliyorlardı. Hırvat, fazla bir şey söylemiye mu· (Lider) olmayı kuranlar, derhal bu hanesine davet edilmişti. 

Aradan dakika'lar geçmişti. Fakat, vaffak olamamıştı. Eşekçi Salihin de cereyanlardan istifade etmek istemiş • Murat bey büyük bir hüsnü niyet 
halas ümidi verecek en küçük bir ala· yardımı ile belinden kuşağı çıkarılmış ; lerdi. Cemiyet, yarım münevverlerin göstermiş; kendisi de cemiyet ile itila· 
met bile zuhur etmemişti. Hepsi de, kolları sımsıkı arkasına bağlanmıştı. başlarına geçtiği gibi; dif~er bazı {baş fa mütemayil olduğu için bu davete 
kahredici bir şüphenin altında ezilmek· - E .. Şimdi ne yapacağız?.. olmak) isteyenler de, diğer zümreleri icabet etmişti. 
telerdi. Hüsnü Beyin bu suali üzerine, dört paylaşıvermişlerdi. Cemiyet erkanından on z.&tin iştirak 

Birdenbire, Gavur Mehmedin sesi, zabıta memurunun arasında bir mü • Bu meyanda; Murat beyin kısmeti- ettiği bu mülakatta uzun uzadıya bir 
başlarının üstündeki kemerde akset • zakere başlamıştı. ne, ( ulema ) denilen zümre i - takım müzakere ve münakaşalar geç-
rniştı: Gavur Mehmet, fikrini şöylece izah le, bu zümrenin izine basan bir kitle tikten sonra, bir çok noktalarda, ara· 

- Arkadaşlar!.. Dikkat e.diyor mu- etmişti. isabet etmişti. {Mizan) gazetesi, bu da bir itilaf husule gelmişti. Ancaaaak, 
sunuz. Hava değişti. Yüzüme bir se· - Şimdiiii.. Bu herifler bizi o su - kitlenin nabzına göre şerbet vermeye bahis (Mizan) ın neşriyatına gelince, 
rinlik çarpıyor . yun içine atarak boğduklarını zan ne- başlamış; bunda da çarçabuk mühim burada mesele pürüzlenmişti. 

Ötekiler, yirmi dört saatten fazla bu diyorlar ... Biz, onların bu kanaatlerini bir muvaffakiyet göstermişti. Murat beyin naklettiğine göre, 
soğuk ve müteaffin su ~çinde bu!un ~ hiç bozmamalıyız. Onun için de mÜm· Murat beyin bu muvaffakiyeti, ta· Manyasi zade Refik bey merhum ile 
dukları halde; alınları, sıkıntıdan bu- kün olduğu kadar onların gözlerine biidir ki, cemiyete büyük bir telaş ver· kendi arasında şöyle bir muhavere 
ram buram terlemekte idi. Onun için, görünmemeye çalışmalıyız. mişti. Çünkü Murat beyin açtığı bay- geçmişti: 
Gavur Mehmedin hissetl:iği serinliği - Nasıl?.. rak altına toplananlar, ihmal edilecek - Aynen -
farkedememişler; bu sözlere cevab da - Bana kalırsa .. Derhal birbirimiz- bir kuvvet değildi. Nitekim, o aralık Manyasi zade Refik bey - Beye -
vermemişlerdi . den ayrılalım. Siz doğruca evlerinize Murat beyin şeyhislam Cemaleddin e· fendi ı.. Bir kelime, daha ••• Siz bun • 

gı'dı"n Bı'rer hastalık bahane ederek bı'r fendı' aleyhine yürümesi üzerine der • dan sonra, {Mı'zan) ın mu··nderı"catını Bir müddet, yine sükut ile geçmiş - · 
ti. Bu sefer Gavur Mehmedin sesi, da- müddet sokağa çıkmayın, hatta arka· hal softa güruhu arasında bit hareket biraz tadil edeceksiniz, değil mi~ .•• 
ha kuvvetle yükselmişti. daşların gözlerine bile görünmeyin. başgöstermiş; şeyhisl.imın vaziyeti, Murat bey - Tabii', değil mi yaL 

Deli Kerim itiraz etti: nazik bir !itekle girmişti. Hatta, o es • Cemiyet ile temasta bulunacağım için, - Arkadaşlar .. müjde!.. T 

- Bu kadar ihtiyata ne lüzum var, nada birdenbire sivrilen {Kara Kemal anın mükarreratına tevfiki münderi -- Ne var, MehmetL 
Mehmet?.. bey) in Beyazıt medresesinin avlusun· cat edileceği der kardır. 

- Bakın! .. Karşıda bir ışık parlı - -- Hem de çok lu"zum var·, Kerı'm l hd k B 1 . ' esleg"'e has 
da sarıklılara karşı söy ediği te it ar - en, ya nız sıyası m ... -

yor. Efendi ... Bu herifler, hinoğlu hindir. nutuk imdada yetişmeseydi, Cemaled· ren bunu söylemiyorum .•. Bazı efkarı 
Bütün gözler ,ileri çevrilmişti. .. Bir- lhtı"malkı" ,ııu"phelenirler. Bizi suya yu- l k 'Lk"" ,. . t h "k 1 d lan 

T din efendinin mühim bir teh i e ge - taassuı.) araneyı a rı yo un a o 
denbire, hiç kimse bir şey görememif· varladıkları delı'g·ı· açıp bakarak ölüp d . Ad'l" d k . t" 

çirmesi muhtemeldi. mün erıcatın ta ı ı, eme ıs ıyorum. 
ti. Fakat bir kaç saniye geçtikten son- ölmediğinizi tetkik ederler. Bizi orada _ (Taaccüple) Ne gibi? •• 
ra, Hasan efendinin sevinç dolu sesi göremeyince de, tetkikata girişler. E _ Cemiyet; uzun uzadıya düşündük· 
vu""kselmı'ııtı' · ld 1 l k ten sonra, Murat beyı· mevkı'ı"nden du"- - (İslamiyet) ve (Hilafet) keli • 
11 T • ğer sağ o uğumuzu an ar arsa, ço 

- Evet .• evet ... Karşıda .. ta, karşı· fena olur. Derhal izlerini kaybederler .. şürmek için kurnazca bir karar vermiş· melerini, (Mizan). d.a ~~k kullanıy~r· 
d P 1 .. ·· (Ark ) tı· . Bu karar mucibince, Murat beyle sunuz. Artık bu gıbı kohne şeyler ıle 
a... ar ayıp, sonuyor... ===========~~:;u~ı:::v,:;ar~~~~~~~~~;;,;;;,;;,;;,;~======~==================== 

· Hasan efendi, sözünü bitirmeden, = 
Gavur Mehmet ilave etmişti: 

- Eh .. artık kurtulduk, demektir ... 
Ayaklarım yere değiyor. 

Gavur Mehmedin bu sözlerini, Deli 
J<erim ile Eşekci Salih de te'yid eyle • 
mişlerdi: 

- Bizim ayaklarımız da yere değ· 
di. 

- Artık yürüyelim. 
Gavur Mehmet, 1iddetle itiraz etti: 
- Hayır .• Hayır... Yüzmekte de • 

vam. 
- Niçin, canım. 
- Önümüzde, bir kuyu olmak ih -

timali var. 

- Bu da doğru!.. Bu kadar gizli 
tertibat yapanlar, vaktile belki bunu 
~a düşünmüşlerdir. 

Yüzmekte devam ediyorlardı. Kar
~ılarında, adeta bir kavis dahilinde bir 
takım ışıklar kıvılcımlanıyordu. Ga -
vur Mehmet: 

- İşte!.. Deliğin ağzına geldik ... 
Karşı sahilin aydınlıkları görünüyor. 
Galiba, Tersanenin karşısına çıkaca -
ğız. 

Diye söyleniyordu. 
Eşekci Salih, birdenbire, yere bas -

mış, ayağa kalkmıştı. 

- Göğsüm, yere dokunuyor. Artık, 
yüzmek mümkün değil, diye bağır • 
mıştı. 

A 'L. kalsın, sevinçlerinden çıldıra 
caklardı. 

Yol, daralmış ve alçalmıştı . Artık, 
iki büklüm yürüyorlardı. Önde giden 
Gavur Mehmet, b irdenbire: 

- Ooohl.. 

o 
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- Nazik bir meseledir. Can nokt8i' 
sıdır. Bütün dikkatinizi isterim •••• Si • 
yasi nazariyelerim o rütbe ileri var • 

mıştır ki.. eğer.. mesela.. Belçibya, 
lngiltereye, lsviçreye tatbik olunmak 
üzere bir kanunu esasi layihuı kaleme 
alsam .. o layihayı sizde mütalea bu .. 
yursanız.. nazariyelerin yeıı1Jiii ve 
cür'eti itibarile belki siz bile tevahhuf 
ederdiniz. Çok ifratkarnne ileriye var
dığıma hükmederdiniz... Çünkü ben, 
,sosyalist evolüsyonist) im. Burası .. 
nı, bir kere belleyiniz... Merrl.leketi • 
miz; Belçika ve İsviçre değildir. Tür .. 
kiyedir. Kanunu esasimiz, batta Ar • 
navutluk olarak Rumeliye, Anadolu
ya, bilhaşsa Kürdistann ve Arabista .. 
na tatbik olunacaktır... Şu tidat etti• 
ğim kıt' alara tatbik olunacak kanunu 
esasiler olsun .. başta tedabiri mülkiye 

bulunsun .. ancak bir şart ile müsmir O' 

lur. O dahi, (İslamiyet) ve (HiWet) 
cihetlerine ait olan hissiyatı milliyeyi 
okşamaktır. O hissiyatı okfamıyan 
her bir tedbir ve teşebbüs, akim kalır. 
Deva yerine, milletin derdini tqdit e • 
decek yeni bir gaile halini alır ••• Bu 
halde, buyurduğunuz vechile (Mi .. 
zan) ın lisanını tebdil etmeyi. vatana 
ihanet addederim. ihanet olacaiı için, 
kat'iyyen yapamam... Bunun, itilifı· 
mıza mani olacağını me·mul edemem. 
Lakin, mani olacağını, farzedelim •. ih· 
tilafta bulunalım.. birbirimize kmfun 
yağdıralım; böyle bir halde size nasi· 
hatim olsun, ki (Mizan) için liyık 
görmediğiniz o okşayıcı lisandan sa• 
kın ayrılmayınız. Ayrıiırsanız, mai: 
lup olacağınız muhakkaktır.... Cemı· 
yete mensup gazetelerde, (Kanunu e
sasimiz, parlak süngülere mültenittir) 
gibi vahim cümleler görüyorum. Sün· 
gülere, ancak istibdat istinat edebilir. 

Diyor .. ve bu sözlere, yine ayni me4 
alde fikir ve cümlelerle devam ediyor· 
Ve Murat beyin bu sözleri, baza mu "" 
hatapları tarafından istihza ile brfı "'I 

}anıyor; ve bu istihzalar da, gazete ıu
tunlarına geçiyor. 

Murat Beyin bizzat ·naklettiji ~u 
hadise ve muhavereyi ret ve tekzıp 
fikrinde değiliz. Ancak şu var ki; ha" 
kikati ararken bir de karşı tarafı dinle4 
mek mecburiyetindeyiz. 

O tarihte cemiyetin en mühim er • 
kanından olan - ve bilhassa bu bidise 
ve muhaverenin içinde bulunan .. a .. 
vukat Mustafa Bahd Bey de bu ıne .. 

h • L-•k& sele, ve bilhassa bu mu avereyı ·~ 

türlü naklediyor. 
(Arkua nr) 

Bir otomobil kazaSI 
Eminönü Şemseddin Molla Gür~nl 

H b'bıll• 
ddesinde 5 7 sayılı evde oturan a 1 

ca ·ı bir" 2 yaşında küçük oğlu Remzi annesı e .. 
k ıof or likte Vefa caddesinden geçer en •• 

Ahmedin idaresinde bulunan 2199 nuın 1' 
ralı otomobilin sademesine maruz kal•~~I' 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Şo :
Ahmet derhal yakalanarak tahkikata ba 

lanmıştır. 

Tiyatroda kavga •r'" 
Kısıklı Namazgah sokak 4 num 

·ı •r evde oturan 331 doğumlu Ahmet ı ~ rıd• 
kadaşı Bulgurluda Melek Sima aokagt ti• 
oturan 332 doğumlu Kemal Çamlıca I 

1 Keın• 

Diye bağırdı. Ve kendini, delikten 
dışarı attı. Bir dakika sonra, sahilde, 
bir kayıkhanenin harap temellerinin 
dibinde sıralanmış lardı. Sevinçlerin • 
den h iç bir şey söylemiye muktedir o· 
lamı yarak, geniş geni? nefes alıyorlar .1 

ratrosunda kavgaya tutuşmuş ar, el .. 
cebinden çıkardığı sustalı çakı ile ark• ~il 
ş ı Ahmedi kolundan yaralamıştır. Suç 
derhal yakalanmıştır. 
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' Boğaziçi Lisesi Direktörlüğünden: ~ 
Orta ve Lise son sınıflann bütünleme ve engel sınavlarına 2 Eylül ve diğer smıflann 21 Eylül ve 
Olgunluk sınavlanna 18 Eylülde başlanacakhr. Alakadarlann programı öğrenmek üzere mektebe 

,:"" ............................... _. müracaatlan. 

,. 'Sayfa 1). 

Türkiye Cumhuriyeti Uyuşturucu 
Maddeler İnhisarından: 

1. - 935 Senesi mahsulünden idaremiz depolarına mevdu 
olup olbaptaki karar mudbince mübayaası yapılmakta olan 
drogist afyonlarının tahlil ve teslim muamelesini ikmal ederek 
bedelini tahsil etmemiş olanların 1/9/ J36 Salı günü akşamına 
kadar idaremize müracaatla muamelelerini intaç etmeleri ve 
paralarını almaları lüzumu ilan olunur. 

2. - lhracabmıza iştirik etmek üzere muvafakatname imza
lıyarak 934 ve daha evvelki seneler mahsulü ckogist afyonlannı 
manipüle ettirenlerin 1/9/1936 Sah günü akşamına kadar idare
mize müracaatla bittahlil tesbit edilen morfin dereceleri hakkında 
mutabık kalmaları lazımdır. Aksi halde re'sen tahakkuk ettirilecek 
hesaplen üzerinden makbuzlan tanzim edilecektir. "611,, 

lstanbul defterdarlığından: 

Kadıköy 

Feriköy 

: Cafera~a mahallesi Moda caddesi eski 
127, 127 mükerrer, yeni 175, 177 sayılı 

dükkanın 24,75/576 hissesi. 

Birinci kısım Eşref efendi sokağı eski 

Lira K. 

116 

24/5 sayılı ar&anın tamamı. 600 2S 

Kadıköy Caferağa Moda caddesi eski 39, yeni 23 
sayılı arsanın 7 /36 payı 1500 

Beyazıt : Mahallesi Küpçüler çıkmazı yeni 5 sayılı . 
arsanın tamamı. 362 50 

Samatya 

O akü dar 

Ortaköy 

Beyoğlu 

Sancaktar Hayreddin mahallesi Demirci 
Oskiyan sokağı eski 52, yeni 40 evin ta -
mamı. 

Pazarba~ı Karamanlı sokağı eski 72, yeni 
74 sayılı evin 4/18 payı. 

..: Kabalak sokak eski 16 sayılı arsanın ta • 
mamı. 

-: Hüseyinağa mahallesi F eridi ye sokağı es
·- ki 63, 63 mükerrer, yeni 81, 83 ayılı iki 

evin 3/8 payları. · 

Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Cambaz ıokak es
ki 5, yeni 9 ıayılı evin 3/8 payı. 

F eriköy Rum kilisesi arka sokağı eski 39 sayılı 
arsanın tamamı. 

Kasımpa§ada : Sururi Mehmet efendi mahallesinin Mev
levihane caddesi eıki 54 mükerrer 44 
metre ve 81 desimetre murabbaı araanm 

Kadıköy 

fama mı. 

Caferağa mahallesi Duvardibi sokağı es-

ki 44, yeni 11 ıayılı 46 metre murabbaı 

arsanın tamamı. 

1000 

161 

442 

1875 

356 28 

310 

44 81 

230 

[ İnhisarlar u. f\1üdürlüğünden: 
Feriköy 

~---------......... ~ Birinci kısım Feri caddeıi eski 74, yeni 
120 sayılı 103 metre ve 50 desimetre mu
rabbaı arsanın tamamı. 

5288 Kilo 70 lik çivi 
2382 )) 60 lılr )) 
4143 )) 50 lik >l 

kttnames; mucibince. 
"Yukarıda eb'at ve miktarı yazılı çivi 26/Vlll/ 1936 tarihine rasth· 

t'n Çarpmba günü aaat 15 de pazarlıkla ıatın alınacaktır. 
~ lıteklilerin prtnamelerini görmek üzere ve her gün, ve pazarlık için 

\ayin olun.._ gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Ka • 
~lafta inhisarlar Levazım ve Mübayaat ıubeai müdürlüğündeki alım 
l:niıyonuna müracaatları. (238) 

* * 26.000 Kilo Toz paket kolası 
16.000 ,, ,, makine kolası 
~ ukanda cins ve miktan yazılı malzeme şartnamesi mucibince 
-ı_ 1936 tarihine rastlıyan Salı günü saat 1 S de pazarlıkla satın 
~~cakbr. isteklilerin prtnameleri görmek üzere hergün ve pazarlık 
~il de tayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte 
~b.ıtaşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat tubesi Müdürlüğündeki 
~Komisyonuna müracaatları. (448) 

lstanbul Gümrükleri Sahş işleri Müdürlüğünden: 
1
1143 kilo Alkol metalik, 160 K. Kamçı haıı ipek, 657 K. pirinç noru, 
~57 K. Reçine yağı, 19266 K. ateı boyuı, 1320 K. hırdavat eıyuı, 

3
?13 K. lastik eıya, 1320 K. müstamel qya, 655 K. pirinç cilalı de -
~r düy, 193 K. ağaç düğme, 19798 K. hurda demir e§ya., 204 K. aıit
? tik, 283 K. gramofon yayı, 740 K. pamuk mensucat, 296 K. ~eker, 
94 K. sülfür dö baryum, 3668 K. ham bütümen, 118 K. telsiz telefon 

~litı, 80 K. pamuk ipliği, 139 K. boyalı demir kapsül ve fermejop, 
. ~6 K. fa.etalı ayna camı, 134 K. radyo makinesi ve akıamı, 131 K. 

~beJt ipliği, 673 K. demir ıoba, 18.0 K. lastik boru, 143 K. kesilmiş 
~~ı kağıdının satıı ilanları münakasa gazetesi 21/8/936 günü nüs

) 11lldadır. Satıılar fstanbul Gümrük binasındaki aatıf salonunda 
~S>ılır? Ayni günlerde küçük satıılarda bulunduğunu ve hwusi tart-

llleıniz salon kapısındaki levha da asılı olduğu ilin olunur. 

~ (~ ---------- --
·· KiNOPRiN kaıeleri HERYERoEr:ı.ıı.uRuş 
BAŞ.Dİ .ROM.AT'İZHA .A~Rtl.ARİlE.G~İp Vf MZlEYf l(AR ı B ıı\ı .:•" ... .:..;: lı,c 

En boş meyva usarelerile hazır
lanmıştır. Hazmi kolaylaştırır. 
lnkıbazı izale eder. 
Kanı teınizliyerek vtlcuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGILlZ KANZUK ECZANF.Sl 
Beyoğlu • lıtanbul 

Doktor Hefaz Cemal 

Pazardan manda bergtln 8 - 6 

Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
Tel Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 

1 
1 

Kadık8f 
Süreyya bahçesinde 

Halk Opereti 
Bu akşam 21,45 da 

ŞiRiN TEYZE 
Operet 2 perde 
· 2 tablo 

Üsküdar 

Fener 

: Selimi Ali mahallesi Kabriatan sokağı 
eski 20, yeni 14 ıayılı ev ve dükkinm 
1/6 payı. 

ı Balat Karabat mahallesi lıkembeci ve 
Mahkemealh sokakları eski 38, 40, yeni 
7, 26 sayılı dükkan ve ev ile yüzü olma-

155 28 

140 

yan bir kıt'a arsanın yan payı. 800 

Yukarıda yazılı mallar 4/9/936 cuma günü saat On Dörtte Peıin 
para ve açık arttırma ile satılaca ktır. Satıı bedeline iatikrazı dahili 

ve yüzde beı faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin yüz· 
de yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyenmden evvel yatıraraW 

Milli Emlak idaresinde mütqekki 1 aaltıı komisyonmıa müracaatları. 
(M.) (513) 

1 İstanbul Belediyesi İlanlan 1 ---------Senelik muhammen kirası 54 lira Fener Balat caddeainde 41 No. la 
kale burcu teslim tarihinden itibaren 37 veya 38-39 seneleri mayısı 

ıonuna kadar kiraya verilmek üz ere açık arttırmaya konulmu!tur. 
Şartnamesi leV&%1Dl müdürlüğünde görülür. istekliler 405 kuru§luk 

muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 25 ağustos 936 
aah günü aaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. B. (251) 

* * Ôlçü sahiplerinin nazarı dikkatlerine: 
lstanbul Belediyesinin 936 senesine aid ölçülerin muayenesi 

31 /Ağustos akşamı sona erecektir. Müddeti içinde ayar memurluk
lannda ölçülerini muayene ettirip damgalatbrmıyanlar hakkında 
kanuni takibat yapılacağı tekrar ilan olunur. "B.n "612,, 

Türk Hava Kurumu satınalma 
Komisyonundan: 

1937 Yılbaıı Piyangosu için 150,000 el, 10,000 duvar planı ile 
10,000 reaimli afiı baatmlacaktır. 

Açık eksiltme ile 27 /8/936 Pcr tembe günü miinAkaauı ıaat 15 dd 
yapılacaktır. latekli olanların ıartnamesini görmek üzere Piyango 
Direktörlüğü muhasebesine müra~aatları. •<514» 
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• • Sıcak ve bunaltıcı 
günlerin dostudur. 

Evinizde ona yer ayırmahsınız 

FR.iGiDAiRE 
Yuvanıza sıhhat, neşe, serinlik 
ve hayat getirir. 
FRiG i DAiRE siz geçen 
yaz günlerinizin ne kadar 
neşesiz olduğunu ona sahip 
olduktan sonra anlıyaeaksınız. 

BOURLA BiRADERLER 
ve Şürekası 

Galata : Hezaren caddesi - Beyoğlu istiklal 
caddesi, Ankara: Bankalar caddesi - İzmir 
Gazi bulvan ve SA TIE'nin bütün şubelerinde 

Eski FEYZIATI 

Y•blı BOGAZİÇİ LİSELERİ Y•tıaız 
Kı•l•r ve erkekler içi• •rrı MHUklerd.. An-. ilk, Ortll ve LI•• aınıfler1 

Kayıdl.ar başlamıştır. isteyenlere mektep tarıtnamesi gönderilir. Kayıd ve tafsilat için bergQn mektebe ve yalnız 
tafsilat almak iOln Yeni postane arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesine müracaat edilebilir. 

Ar••v11tklly, Tr••v•r ceddeal Çlft•••r•rl•r. Telefon ı 38.210 

-----------------------------------------------------------------~----
Laypçls Sonbahar Panayırı 

ao Ağustos 1936 dan 3 Eylul 1986 ya kadar devam eden 

Numune Panayırı ile 
Yapı Panayırına 

lizl saygılarımızla davet ederiz. 

· MelOm•t alm•k için 
Tnrldye tabii mnmessill : Mtlbendis H. Zeckser 

laTANBUL. GALATA 
Ahen ve Mnnllı Hanı mtıessesesine mtıracaat edintJı. 

SAC BAKiMi 
Gttzelllğlıı 

En birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 
T. H. K. Satınalma Komisyonundan: 

937 senesi için 30,000 takvim b astrılacaktır. 24/8/936 Pazarteıi 
günü saat 15 de açık eskiltme ile münakasası yapılacağından istekli 
olanların ıartnameıini görmek üz ere Piyango Direktörlüğü muhase • 
besine müracaatları. «470)) 

Beyoğlunda Kabristan sokağında 

BAYAS ve PSALTi 
Ticarethanesini ziyaret etmeden 

MOBILYANIZI 
almayınız. Telefon: 41424 

Muzadı taatftlıı ve de

riyi takviye bassalarına 

maliktyetl Krem Perte

vin bugünktı şöhret ve 
şnmuınnnn bariz de
lilidir. 

FENNi SÜNNETÇi 

EMİN FİDAN 
Beşiktaş Erip apartımanı 

Telef on : Kabine 44395 ve 40621 

.... Dr. Ihsan Sami~-. 
Oaıhb ınnu 

ÖksUrOk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve kızamık OksQrOkleri için pek 
tesirli UQçbr. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. • 

T uz LA ~--------------.. .. -----·-·-····
0

-··,-&oa Poata Matll-• 

·ıÇMELERı· Neşriyat Md. ı 8eliıD Ragıp EMEÇ 

{ 

A. Ekrem UŞAKIJOIL 
S. Ragıp EMEÇ 

lome trenlerinin vapurlan köprüden 6,26 - 7,40 - 8,40 - 9,05 - ıı . SAHiPLE• R. L~ DORDONCO 
18,15 • 15,10 • 15Jı0 dlr. K. Yuauf &BllTBL 

iZMiR FUARINI 
ziyaret etmek 
isteyenlere : 

Denizyollan lşlebnesi Müdürlüğünden : 
Beynelmilel lzmir Fuannm açılma resmi münasebetile ....,ı 

ziyaret etmek isteyenlere kolaylık olm~ üzere 31 aiuatos 938,... 
zarte.i pnü saat 15 de IZMIR vapuru latanbuldan kalkarak..,.... 
lzmir'e ıidecek ve Fuarın açık bulunduğu müddetçe ........ 
ziyaretçilerin ikametlerine taluia edilecektir. 

Vapurda kalacaldarm ehven bir surette her tirli ~ 
dütünülmüt " pminin kara ile dojru irtibatı temin 
Vapurda yatmak ft yemek ~ler Hatlar hakln"11a 1811ı.-~" 
Acentalıiımızdan izahat alabilirler. 

Bu münasebetle lzmire gidip te bir kaç ıün kalarak di "! 
isteyenlere kolayhk olmak üzere aiuatosun 29 uncu c.......
ıünü İstanbuldan kalkacak olan lzmir Sür'at postasınm 31 .,_. 
tos 936 Pazartesi ıiinü yapacaiı avdet ıeferi bir defaya ........ 
olmak üzere. Eylulün 3 üncü P~rtembe ıünü aaat 16 ya tehir _,. 
mittir. 

Fuarı ziyaret etmek isteyenlerin bu kolaylıklardan iatifade ~
meleri ilan olunur. C<627» 

RICVUIC saatıarı terakkıyatı fennlyenln •" 
son ıcadlarlle mücehhezdir. 

REVUE 
aaatının bugünkü tekamül hail 

eo ••nelik tecrObe nettce•ldlr• 
Modeller en son ve zarif teklldedlr. 

RICVUIC aaatları tanınmış eaatçılarda 
' satılmaktadır. 

UıtJııpl 4'•PM• , tetanbul BarlO•kapı, Ta9 Han, Birinci kat 19, Telefon 2198't 

--~~~~~~~~~.-.-h-h-,-.:;-;-;.~-;;;~;.;.;;;;~ .. ~, 
ULUDAÖ 

psozlarmı tercih ediniz. Birinci nevi maddelerle lmal edllmlftll'
KaplOJlerhıe dikkat edtnts. 


