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Fransa evletlere müracaatı: J 

••ispanyanın işlerine 
karışmaktan vazgeçin!., 
Madride iki yüz mil mesafede çok 

Berlin Olimpiyadlan 
dün 100,000 seyirci 

önünde başladı 
Olimpiyadlan Alman devlet reisi Hitler açb, 53 
milletin takımlan, bu meyanda takımımız büyü~ 

tezahürat arasında resmigeçit yapblar 

şiddetli muharebeler başladı 
fapanya hükumeti asilerin on beş gündür esash hiçbir -·--:-...... - ...... ~ .. -· .. :--·
Qetice alamadıklannı söylüyor, isiler ise ispanya Emnıyet l ıncı Şube 
Portekiz hudut mıntakasını aldıklarını iddia ediyorlar müdür muavini 

lspanpadaki dahili harpte btlktlmetln Milis kuvvetlerile beraber çarpqan 
knnl•rdan altr aarette yan1aM11 INll ar~ ommlarıaa 

ya.ıanualc ~ ğfill7or 

Londra,. 2 (Hususi) - Fransa ispanya işlerine hiç bir devletin müda • 
'-ate etmemesi için harekete geçmiştir. Fransa, son hidieelerin batlamasın • 
~an evvel alınan siparişlerin dahi verilmemesi lehindedir. Fransa bu suretle 
t er hangi bahane ile asilere yardım olunmasına kartı gelmek iıtemektcdit. 

tansa, İngiltereye bu yolda müracaatte bulunmuftur. 

Roma hAIA sükOt ediyor 
t Rahattan bildirildiğine göre ~1 ltalyan uçağından 1 Stanesi sağ ulim 
t-Panyol Faıına vasıl olmuşlardır. 

Cezayirde düşen tayyarecilerden biri sivil ve ltalyanın ihtiyat kuvvetle

~e mensup olduklarını söylemiftir. 

Roma resmi mahafili bu hususta hala aük6t etmektedir 

lspanyol hUkOmetine nazaran vaziyet 
Asiler bütün gayretlerine rainıen timalde bir deniz mahreci elde etmeie 

--.Yaffak olamamıtlardır. Madıid geu yansından sonra asilerin iki hafta 
~ana eden tetebbüslerinden bir netice alamadıldannı, Gıranada, Majorb 
~ir yerlerdeki a.ilerin bombardıman edildiklerini haber veriyor. Banele>-
'-da eollar hikimdir. . ... 

Asilere göre vaziyet 
A.a;r timalde Bilbau limanını ;,lde etmek· için büyik bir pyret ;.det· 

~tedirler. A.iler diğer taraftan Portekiz ile lip81lya aru1adaki bütün hu-
~~ hakim olduklarını iddia ediyorlar. Asilerin en belli hafla hedeflerin• 
...:tı biri Saragossa tehrine hakim olmaktır. 

Bu tehir Madridden 200 mil mesafededir. Hük6met kuvvetleri ile isi· 
lerin kuvvetleri arasında burada son derece tiddetli muharebeler vuku bul· 
~tadır • (Devamı 11 inci ayfada) 

mahkemede 
Bir casusluk maznunundan 

riifvet almak suçu ile 
tevkif olundu 

Dün 2 nci ceza mahkemesinde 
lheonOf namında casusluktan suçlu 
bir adamdan 1500 lira rüfvet istemek 
suçundan maznun Emniyet 1 inci şu· 
be müdür muavini Feyzi oğlu Sadul
lah ile polis memurlarından Hasanın 
mahkemesine bakılmıftır. 

Dünkü celsede suçlu 1 inci fUbe 
müdür muavini Sadullah hazır 
bulunmUf ve Hasan aelmemiftir. Mah
keme katibi lüzumu muhakeme kara· 
rını okumuf ve mahkeme reisi Sadul-

.(0-- J ......... ) 
t ' t ,.,.. 

Almanlar Rene 
Asker sevkine 
Devam. ediyorlar 
Londra. 1 ( Huauai) - Dün ıece ya· 

naından aonn Almanya Ren mıntakuma 
yeniden aaker göndenneie batlamıtbr. S.. 
bebi Her Hitlerin ancak dört ay müddet• 
le bu havali7e yeni aevkiyat yapmamaia da 
ir verdiii aözün yerine ıelmit olmaaa ve 

Allnanyanın Olimpiyatlar İfİn oiicrıtla getirtlilıleri ıpor aaha.ı 
(A) Olimpiyad Stadyoma, (B) yü- ..... (D) atık ban tiyatT01U, (E) Polo ..ı. .. w Ollm· 

piyad çam yeri. (F) diter sporlan fo.-...• .. (Q) ya ve kıı yüzme kur.!an yeri, (H) bubtbol 
yeri, (R) manealat n hareket yeri, (P) Part. (S) Spor aabuı, (U) Demiryol ı.tu,.aa. 

dört aylak müddetin hitam bulmuadır. Bu· W.... ....ı. Wr balat 
nunla beraber Franaız ukerlerinin bulundu. Be 1. 1 (H af) ~ L- lr • d" Alman t lr .... 
x... bat -L·- 1 L .. d rilm r ın, UIU - ,. ... ta_ım• gu: ı ve onu -~-.. 
"'" ta ,,, ..... yer ere u .. er ıun e e- dar d-L L ·--1- •-- 1918 eli.. a._L. lar -L:- • mektedir. a.;UZ Aere ,,....,......, 011111 'ft lonra ger uuum ~16 etti. 

senesinde yapılmamıt olchıiu halde Bütün Alman seyirciler aya .. 

Bahriye Haçiç 

Belgrad operaanun Prima 
Donnası bu sabah 
....... ıelcli 

yapılmıt sayılan olimpiyatlaruı on blkblar ve ellerini kaLlnarak Nal 
birinciıi bugün Berlinde bafladı • uıulünce eelim verdiler. , 

Berlin haftan bata eüslenmifti. En çok alkıtlanan takım Framiz _. 
Stadyamcla 100 bin teYin:i ....mr. kum oldu. Her talmn J.ndine .-.

Bütün takımlar birbiri ardı ma sabaya üniformalan ve renkleri ile 9aNda 
geldiler ve ortadaki futbol ltadıaa dot- i!.ledikçe alkıt tırfanı ortahlı bph • 
TU .ilerlediler. Stada eVftll AmeriJsaa (Dnwl 3 iDcl ..,W.) 

40 gün, 40 gece 
şenlikleri başladı 

Belgrad Bül
bülü diye töhret 
kazanmlf olan 
Belgrad operaaıJ 
nm Prima donna. 
ıı Bahriye Haçiç 
bu sabah Belgrat. 
tan tehrimize get. Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ Festival 
miştir. ile lstanbul hemşerisine yeni bir geçim yolu 

San• atkar bu 
rada Kızılay Ker· bulmak gayesinin kovalandığını söylüyor 
mesine iftirak e- Kırk sün kırk gece aürecek olan Bal- ı 
decek ve Türkçe kan F eativali bugün aaat on dörtte Velie· 
parçalar aöyley&o fendi çayırında yapılacak at yanflariyle 
cektir. Bahriye Haçlç - baılayacaktır. 
------------ Dün, bu hususta bir muhal']irimize bt.• 

• iki nüfus 
Memuru 
1evkif edildiler 

yanatta bulunan Muhiddin Oatündai de· 
miştir ki: 

- İstanbul, tarihi zenıinlik bakımın· 
dan kıymetleri ölçülemiyecek eaerlerle do· 
ludur. Bu topraklarda bir kaç medeniyet 
birbirini tak.ip etmit. eserlerini bıralmut

lardır. Abidelerinin hafmeti. latanbulua Iİ• 
Karaaümrük nüfu memuru YU8Uf ve maaına. ailinmez çizgiler çizmiftir. Tabii 

1

muavini Olman Romanya tebauandan S.· aüzellikler bakımmdan da. İetanbulumuza 
lime eahte nüfua cu.iam venlilderhaden ancak yeni dünyanın tarunmaı bir tebri. 
cloJa~ SultıMh•et 2 iDc:i Sulla Ceza mah· zayii liir et olarak ileri eürillüyor • 

...-... ·. tar.ı-.ıaa tevkif edilmitlerdiı. (OW- 11 İDcİ aJfada) 



•• er 

Son toplantı 

---- Ynzan: F. R. Atay -

O sırada Kanadalı askerlerin ara • 
smdan bir zenci ileri fırladı, muhafız
lar ve etrafındaki adamlar yeni bir sui
kas tehlikesi karşısında kaldıklarını 
zannederek zenciyi tevkif ettiler. Fa
kat o adam : 

- Ben yalnız kralla konuşmak isti
yorum, dedi. 

Zenci: 

- Haşmetmeap, dedi. Sizinle Ka -
nadada bir kere görüşmii.,tük. Bu mü
lakatin hatırasını hala muhafaza edi -
yorum. Müsaade ederseniz bu Vimy· 
harbinde gözleri sakatlanan sekiz 
zenciyi size takdim edeyim. 

Resimli Makale D Kadın oe &por a 

soramaz. 

Her ,eye raAmen mod11 

f ngilterenin Huel °'e~rinde zengin 
bir fabrikatörün evini soymuşlar. O 
ıneyanda, fabrikatörün karısının gard
robunu da ihmal etmemişler, aradan 
b ir müddet geçmiş, madam bir elbise 
meşherinde jüri meyanında bulunu -
yormuş. Bir de ne baksın, karşısına 
model olarak çıkan genç ve güzel bir 
kadının sırtında kendi çalman elbise -
si ... Elbise birinciliği almış. Derhal po
lise haber vermişler, kadın elbiseyi çal
madığını ve başkasından satın aldığını 
söylemiş, suçlu yakalanmış ... 

Madam: 

- Ben şahsi davamdan feragat e

diyorum. Elbisem çalınmasaydı, bu • 
gün birincilik kazanmış bir elbisenin 
sahibesi sıfatını kazanmamış olacak -
tım. Hırsıza hakkımı hela) ettim, de
mış. 

Demokrat kral bunu kabu! etmiş, 
Ve hcpsile ayn ayrı . görüştükten 
sonra, her birine biner f ngiliz lirası pa- İS TER İNAN iSTER İNANMA! 
ra vermış. 

DUnyanın en m es'ut memlaketl Yozgattan yazılıyor: 
Bütün devlet bütçelerinin açık ver· Burada bir Ülüm hadisesi olmuş, Bekir isminde bir 

diği bir sırada Cenubi Afrikadaki Kap adam krırısını Sungurlu kazasında memur bulunan oğ
devleti, vatandaşlardan aldığı vergileri Junun yanına gönderdikten sonra kendisi de, ahıra eşe
indirmiş. ve fazla varidatı nereye sa rf- ğini bağlamış, evinin sofusında yatmış, uyumuş, bir da
deyim diye düşünmeğe b.:ışlamıştır. Bir ha da uyanmamıştır. 

Aradan beş altı gün geçince, Bekirin evine komşu bu
takım füzuli masraflar yapıldığı hal- lunan evlerde fena "6ir koku hissedilmeğe başlamış, 
de, mahalli sarfı olmıyan ;J milyon dev- komşular Bekirin evinin baliçesini aramışlar bir şey bu
letin elinde kalmıştır. lamayınca da kahvede bu meseleyi mevzuu bahsetmiş-

Yazıyı okuduktan sonr~ zengin ol- lerdir. Fakat kimsenin hatırına Bekirin evinde ölüp ko
mak için oralara gitmeği kuran kim- kacağı gelmemiştir. Aradan on gün geçtikten sonra Be~ 
selere de hemen şu fena haberi vere _ k irin karısı Leyla oğlunun yanından dönmüş ve eve 
lim: gitmiştir. Kapı kapalı olduğundan ufak bir çocuğu pen-

cereden içeri sokmuş ve çocuk kapıyı açmıştır. Leyla yu· 

karı çıkınca sofada evvela mide bulandıran bir koku 
hissetmiş, sonra da koqısının kurtlanmış cesediyle kar
şılaşmıştır. 

Hadiseden müddeiumumi ve doktor haberdar edilmiş 
ve Bekirin kalb sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. 

Bekirin cesedi fena halde tefessüh ettiği için hiç bir 
hoca ölüye yaklaşarak icap eden dini işleri yapmıya ya
naşmamış, dini merasim yapılmayınca da ölünün gÖ· 
mülmesi mümkün olamamış ve cenaze ortada kalmıştır. 

Nihayet cenaze yıkama işi bir nevi mezada konmuş, 
mutad ölü :fJJ<ama ücretinin bir kaç misli verilince hoca
lar paranın cazibesine dayanamamışlar ve cenazeyi yı-

l kamışlar. dini merasimi yapmışlardır. Bekir de bundan 
sonra gömülebilmiştir. Bekirin yalnız cesedi değil. uzan· 
dığı yerdeki eşya da çürümüş ve kurtlanmıştır. 

Kap hükumeti, dışarıdan gelerek, 1 1 NAN 1 s T ER 1 NA N M A l 
orada yerleşmek isteyenleri memleke - S TER ..J 
te sokmamaktadır. L-------------------------·--- ----------------

Biliyor Musunuz 7 
1 - 1917 d e Fransanın harbiye nnzı,. 

ve meclis reisi kimdi~ ~ 
2 - Ko~in~in nerededir, kimSı idare 

sindedir) . Merkezi neresidir~ 
3 - Cenubi Amerikadaki Kolombh'~ 

cumhuriyetinin eski ismi nedir} Cenişliii 
ne kadardır?. Eski vaziyetinde hu dutla~ 
dahilinde hangi devletler vardı~ 

4 - Konfuc;yus kimdir} 
(Cevaplan Yarın) 

Dünkü !uaUcrin Cevaplan: ~ 
1 - Yunanistanı Osmanlı ordularile fe 

beden İstanbul Fatihi Sultan Mehmettir. 
2 - Kazıldı Voyvodaya. bu wm, keıı• 

disinin yakaladığı esirleri. Osmanlı elçilt:~ 
rini ka21klatarak öldürdüğü için verilıı>ifAı 
tir. T aıih onun on binlerce insanı bu şe ,. 

kilde öldürdüğü, ~oc.uklu anaların mertle' 
!erini keserek çocuklarının kopnrılrr.ı } bıs~ 
}arına yapıştırdığını, elçilerin sanklannı ~ll'J 
lanna çivilcdiğini kaydeder. Asıl ~ 
Vladdır. el• 

3 - Osmnnlıların Balkanları istiltısın 

karıı11aştıklan c.ıı büyük rakip j,kcnd't 

Beydir. • 
4 - Darvin meşhur İngiliz tabi;yatçıll 
d G l•v• • ·ı b" t ' tel' rın andır. ene; ıgım tamamı e ta ıa ı ,, 

kikle geçirmiş, ce~.ubi. Amerikad~ y~pur; 
tetkikatın esaslan uzcrınde yazdıgı kıtal' 
cöhret kaznmıştır. _.,,.,,,, 
_..... • ... • ·~ • • • ... • • •• ·--- ... ·==- 1 

Yava~llk rekoru 
ıı· Fransızların Normandiye vapurll .• 

dan sonra İngilizlerde Kraliçe !\fori ;. 
mimle bir gemi inşa ettiler. A v1·upa. • 
merika yolunu kısaltmak için çalış1Y0' 
~. ~ 

Bu meyanda çeşit çeşit rekorlar l 
d·1· s· d b .. cebel eı bahse ı ıyor. ız e u munaw ., 

henüz şimdiye kadar elde cdilnıeıı11 ,. 
bir rekoru hatırlatacağız. 1 Sfl:\ setle 1' 

l. p•L. !\• )'01 
s~de iki Norveç ı, 11•1ot - ı"e"' ,, 
n• ' k-~~ 

mesafesini, ufak bir sanda He Te tl, t' 
· l il· b ·· d k 81 e çekmek suretıy e c ı e~ gun e 

mi~lerdi. 



Araplar Kudüste petrol 
borularını deldiler 

/ngilteregle Mısır 
Sudan işinde de 
Anlaştılar 

""lngilizler tecavüzlerin tekerrürüne mani olmak 
için Maverayı Erdüne asker gönderiyorlar Sudan iki devletin müşterek 

hakimiyeti albnda 
bulunacak Kudüs 1 (Hususi) - Üç gtin· 

denberi Araplarla lngilizler ara• 
llnda Nablus dağlarında bir mu· 
lıarebenin devam ettiği haber 
terilmektedir. Muharebenin neti· 
Ce.si henüz anlaşılmamışhr. Şarki 

Erdündeki Bedeviler Musuldan ge• 
len petrol borularına üç kurşun 
atarak delmişlerdir. Borular tamir 
olunmuştur. Petrol kumpanyası 
Zararın basit olduğunu, hattın 

İ§lemekte devam ettiğini bildir· 
bıektedir. 

İngilizler asker gönderdllm 

Kudüs 1 (Hususi) - Şarkt Erdün 
Araplarının petrol borularına kartı Kahire, 1 (Hususi) - Sudan mese
vuku bulan tecavüzlerinden sonra İn· lesinin müzakeresi bu akşam nihayet 
gilterenin Filistin fevkalade ko~iseri, bulmuf, anlafma parafe edilmiştir. Ya
Şerif Abdullah ile görüşmü7, müll • rın İngiltere fevkalade murahhası Sir 
kattan sonra Şerif Abdullah borulara Milea Lempson ile Mustafa Nahhas 
dokunulmaması için bir tamim gönde- Paşa lskenderiye sarayında toplanarak 
rerek borulara tecavüz edenlere ağır iki tarafı hoşnut eden itilafnameyi im-
cezalar verileceğini bildirmiştir. za edeceklerdir. 

İngiltere tecavüzlerin tekerrürüne Daha sonra konuşulacak mesele ka-
mani olmak için Maverayı Erdüne 500 pitülasyonların ilgasıdır. 
asker göndermeğe karar vermiştir. Haber verildiğine göre Sudan, lngil-

---------•••• tere ile Mısırın müşterek hakimiyeti 

Berlin Olimpiyadları dün 100,000 altında bulunacak, Mısır ile İngiltere 
Sudanı müştereken müdafaa edecek-

seyİf Cİ önünde başladı terdir. Binaenaleyh Mısır ordusunun 
bir kısmı Sudanda bulunar.ak ve Sudan 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

~ordu. Her takımın bayrağını taşıyan 
0l'uncu muzikanın önüne geldikçe 
~Uzika o miletin milli marşını çalıyor-
u . 
Renk renk elbiseler, renk renk bay

~6lclar ortalığa eşsiz bir ihti~am veriyor
U . 

53 milletin takımları sahada toplan
dıktan sonra Almanya devlet şefi Her 
Hitler'in geldiği, kilometrelerce uzak
tan akseden alkışlardan anlaşıldı. 

l-litler kahve rengi bi:- üniforma 
fkınişti. Stada dahil olunca bütün ta
r~lar kendisini alkışlaClılar. Nihayet 
pıtler kendisine tahsis edilen mevkii 
•Jgaı etti. Hükumet erkanı, olimpiyat 
:cfie.sası yanında yer almış bulunuyor
lardı. 

Hitlerin baş ucunda beş halkalı he· 
~az olimpiyat bayrağı, diğer yanında 
Qaınalı haçı taşıyan milli Alman bay
J'tlğı dalgalanıyordu. 

Olimpiyatlara iştirak eden bütün 
~lletlerin bayrakları bunların yanı 
. aşmdaydı. Hava kapalı, yağmur her 
dakika beklenir vaziyetteydi. 

lier Hitler olimpiyatları bir cümle 
tle açtı. Ve: 

- «Müsabakalardan maksat kazan
~a.k değil, fakat mükemmel mücade
~~r.» dedi. Bundan sonra bütün ta • 
1tnları ayrı ayrı selamladı. 

f Takımların geçit resmi iki saatten 
~la devam etti. Hitler bütün bu 

l't\U<idet zarfında ayakta durdu ve her 
t~rnın geçişini ayrı bir dikkatle takip 
CttJ. 

liava kapamk olduğu için herkesin 
Rö~u gök yüzündeydi.' 

~ Arasıra serpinti halinde geçen yağış
hı a rağmen umumt ahenği bozacak 

t hava arızası olmadı. Olimpiyatların 
~Çılış merasimi bu donuk ve bulanık 
oavada aksaksız devam etti. 
ha, Takımların geçit resmi esnasında 

taryalar durmadan ateş ediyorlar ve 
teçit resmine askerce selamla iştirak 
~:Yorlardı. 
&·~ihayett olimpiyat borusu çaldı. 
~ U~ün seyirciler Yunanistandan gön
U Ctılen genç bakirelerin güneş şua'ı 
~ e tutuşturdukları mukaddes Olimpi • 

Clt ll'leş • alesini bekliyorlardı. 
~ Bu intizar esnasında da hep bir ağız
~~n eski Olimpiyat ilahisi okunuyor -

\> Ortalıkta derin ve kudsi bir hava 
~iltdı. Tam bu sırada meş0aleyi taşı -
~ ~n sarı saçlı, mavi gözlüt geniş gö -
~lı.sJu·· H ··ı ·· tl b" Q ve ergu vucu u ır genç mey-
t ~a geldi ve meş'aleyi olimpiyat mihc .. 'na koydu. Bu münasebetle B. 
tQ ()bels, söylediği bir nutukta bu 
eş'ale için «sulh meş'alesi» dedi. 
Maııznra fevkaladeydi. 

R"Dünyanın 53 milletine mensup en 
tq~~ide: atletler ve ~illi re0nkle~, altın 

ısı renkli saçları ıle meş aleyı taşı -

Mısır muhacirleri için bir mahreç teşkil 
'-'an Apollon edalı gencin etrafıni sar • 
J edecektir. 
dılar. 

Bu genç meş'aleyi yeniden kavradı 
ve hazırlanan olimpiyat kulesine gö -
türüp kulenin zirvesindeki biiyük 
meş'aleyi tutuşturdu. Bu iş de sarı saç
lı gence Yunanistandan kendisiyle be
raber gelen ve 1896 da Maraton ya· 
rışını kazanan ihtiyar Yunanlı atlet 
yardım ediyordu. 

Yunanlı ihtiyar atlet Yunan olimpiya· 
dından getirdiği zeytin dalını Her Hitlere 
takdim etmek için ilerledi. Yunan milli el· 
bisesini giymia bulunuyordu. Hitler lllkıılar 
arasında dalı alarak kendisiyle konuştu. 

Daha sonra olimpiyat yemini yapıldı. 
Her takımın bayrak taşıyıcılan ilerlediler. 

Yarım daire teşkil ettiler. Ve her biri takı
mı namına yemini tekrarladılar. 

Yeminin her tekrarlanışında bütün bay

raklar selam vaziyetine getiriliyort mey• 

danda muazzam bir levha husule geliyor

du. 

Yemin merasiminin devamı müddetince 
badolar Halluya ilahisini (Hazreti lsanın 
Kudüse girdiği zaman söylenen ilahi) çalı
yorlardı. 

Bu yemin faslı da bittikten sonra oliin· 
piyatların küşad merasimi sona ermiş ve 
yüz binlerce kişi ertesi gün gene olimpiyat 
meydanında bulunmak üzere bir sel gibi 
Berlin caddelerine akmağa başlamıştı. 

Mutlak ki Berlin umumi harpten sonra 
muhtelif milletlere mensup insanlann bir 
araya toplandığı en heyecanlı ve en şa· 

şaalı günlerinden birini yaşıyordu. 
Yarın olimpiyat müsabakaları başla· 

yacak ve bu yüz binlerce insan dünya o
yuncularının canla başla yapacaklan çetin 

maçları seyredeceklerdir. 

Olimpiyatlar Açılmadan Evvel 

Berlin, 1 (A.A.) - Bu sabah on bi
rinci olimpiyat oyunlarının açılması mü· 
nasebetiyle Protestan mabedi ile Saint • 
Hedwige kilisesinde dini ayinler yapılmış
tır. Müteakiben Un ter' den Linden' de ölii
ler abidesi önünde merasim yapılmıştır. 

Unterden Linden ve Charlottnburg 
caddelerini takip eden ve stadyoma mÜn· 
tehi olan yolda münakalat menedilmi2 itli, 
yalnız resmi otomobiller geçebiliyorlardı. 

BUyük bir halk kütlesi, başlıca şahsiyet• 
leri ecnebi hey' etlerini ve bilhassa Olem• 
pi' den gelen olimpiyat meş' alelerini taşı

yan atleti görmek için sabahın sekizinden 
beri beküyordu. 

Dini ayin yapıldığı sırada 935 kilise
sinin çanları hep birden çalmıştır. 

Biraz sonra muhtelif memleketlerin at
let takımları, ölüler abidesi önünde sıra

lanmı§lardır. Alınan ordu, donanma ve 
hava kuvvetlerinin müfrezeleri, bayrakla
rını hamil oldukları ve önlerinde muzika
ları bulunduğu halde merasime İştirak et• 
mişlerdir. 

Olimpiyat komitesinin bir azası ile rei· 
si Baillet · latour, doktor Lewald ve Berlin 
askeri kumandanı general Schaumburg 
askerleri teftiş etmişlerdir. 

B. Baillet - Latour abideye defne da
lından bir çelenk koymuş ve bunu müteakip 
askeri bir geçit resmi yapılmıştır. 

İngilizler askerlerini geri çektiler 

lskenderiyet 1 (Hususi) - İngil • 
terenin Trablusgarp hududuna ~ı -
derdiği kuvvetler kamilen geri alınmış
tır. 

Yakında Sellum ve sair mevkilerde 
bulunan bütün lngiliz kuvvetleri geri 
alınacak ve yerlerine Mısır askerleri 
kaim olacaktır. 

Yunan 
Tersanesinde 
Barut deposu iştial etti, 

hadisede kast olduğu 
anlaşıldı 

Atina, 1 (Hususi) - Başvekil Me
tak.sas bahriye nazırı sıfatiylc tersane
deposunda vaki olan iftial hakkında 
gazetelere verdiği tebliğde tersanede 
kalan barutun muayenesi neticesinde 
i~tialin kendi kendine vaki olmasl 
için fenni bir sebep bulunamadığını 
ve binaenaleyh iştialin kasten ika edil
diği hakkındaki şüphelerin kuvvetlen
mekte olduğunu bildirmiştir. 

Gazetelerin yazdığına göre iştial 
eden depodaki barutun kıymeti 15 mil
yon drahmi kadardır ve eski baruttur. 

lngiltere Krallnm Akdeniz 
seyahatı 

Londra, 2 (Hususi) - Kral Ed -
vardın Akdenizde gezinti yapmak için 
kullanacağı Nalin yatı bugün Akdeni
ze hareket etti. Kral, bilahare bu yata 
Akdenizde bin"ecektir. Kralın yatına 
iki muhrip refakat edecek, kral tatil 
yaptığı müddetçe devlet işleriyle meş
gul olacak, imza edilmesi lazım gelen 
evrak kendisine gönderilecektir. 

Çinde neler oluyor? 
Londra 1 (Hususi) - Yakın 

zamana kadar Cenubi Çin ülke
lerini teşkil eden Kuvanton ile 
Kuvansi, Nankin hilkiimetine kar
şı blirikte hareket ettikleri halde 
son günlerde aralannda ihtilaf 
çıkmış ve son gelen haberlere 
nazaran bu ülke birbirlerile mu· 
harebeye başlamışlardır. 

Vehip paşa Yunanistam terke 
davet edildi 

Atina, 1 ( Huausi)-ltalya hükiime
tinin müracaatı üzerine Yunan hüku
metinin V ehip pa,ayı Yun.aniatanı 

terketmeğe davet ettiği.,i Aneksarti -
toı gazetesi yazıyoı:. 

• 

Genç Efganistanda 
yenilikler 

Genç Efganistan, Akdeniz kıyılann· 
dan ba§layarak Himalayanın etek-

lerine dayanan dost ve kardeı milletler 
cephesinin sağlam bir direğidir. 

Efganistanın ileriye doğru muvaffaki· 
yetli adımlar attığını görmek, ancak sevinç 
ile karşılanabilir. 

Son günlerde Efganistandan geçen blr 
ıeyyahın verdiği malumat ise. bu ıevinci 

kat kat artıracak mahiyettedir. 
Dumanı üstünde denecek derecede ta· 

ze ve sahih olan bu malumata göre, bu· 
günkü Efganistan idaresi, tahsili sağlam. 

kafası olgun münevver gençlik elindedir. 
Bu gençlik aehirlerde ve çadırlarda ikamet 
eden halkın yaşayışını yenileştirmek ve 
muasırlaştırmak mes'uliyetini yüklenmiı 

ve bu mes'uliyetin ehli olduğunu ispat et

miştir. 

Bu münevver gençliğin en büyük ıefi 
olan Zahir Han da henüz 2 l yaşında bir 
gençtir. Başvekil Haşim Han memleketin 
ihtiyaçlarını kavrayan, basireti ve dirayeti 
yüksek bir devlet adamıdır. 

Efganistanın en büyük derdi, Hindia· 
tandaki İngiliz emperyalizmi ile Sovyet 
Birliği arasındaki menfaat tesadümüne sah
ne olmaktı. Bir taraf tan İngiltere ile Sov
yet Birliğinin anlaşması, diğer taraftan E.f
ganistanın dürüst ve sağlam bir siyaset ta
kip etmesi, hem bu menafi kavgasını yatıı· 
tırmış hem Efganistanı komünizm ile em· 
peryalizm mücadelesinin sahnesi olmak.tan 
kurtarmıştır. 

Bugün Efganistanın en çok ticaret 
yaptığı memleket Rusyadır. Japonya onu 
takip ediyor ve Almanya bunlardan ıeri 
kalmamak için çalışıyor. 

Efganistan milli bankası, petrol, ıeker, 

deri, meyva, pamuklu eşya inhisarları vÜ· 
cuda getirerek ticareti yabancı ve tufeyli 
unsurlann elinden kurtarmıı, neticede bu 
yabancı unsurlar memleketten çıkıp gitme
ğe mecbur olmuşlardır. 

Hükumet bütün şehirleri iyi yollarla 
bağlamağa, şehirler arasında otomobil ve 
otobüs servisleri yapmağa ehemmiyet ver
rniı ve bu yolda muvaffak olmuştur. Bu
gün Efganlılar küçük bir ücret mukabilin
de ve tam bir emniyet içinde memleketla.
rinin her tarafında seyahat ediyorlar . . 

Yeni rejimin en çok ehemmiyet verdi
ği işlerden biri maariftir. Efgan hükumeti, 
yabancı mütehassıslardan istifade ederek 
maarifi ilerletiyor ve bilgi aydınlığının bü
tün yurdu kucaklaması için çal1şıyor. 

Diğer taraftan, umumi aıhhat te, buııün
kü rejimin itina ile karşıladığı işlerden bi
ridir. 

Ef ganistap hükumet.inin açtığı mektep
ler, müesseseler ve hastaneler arasında au· 
reti mahsusada kayda değer biri. askeri 
mekteptir. Burada zabit olmak üzere o
kuyan kabile şeflerinin oğulları, kabileleri
nin yaşayışını değiştirmek ve bu ya'8yııı 
muasırlaştırmak yolunda en büyük hizme• 
ti yapacklardır. 

Hulasa, gene; Efganistanın ciddi hükQ. 
meti müsbet adımlarla ilerliyor ve parlak 
bir istikbale doğru yol alıyor. 

Ömer Rıza Doğnıl 

Kı brısta lngiliz hava üssü 
Kıbns 1 (Hususi) - Sipriyot

men gazetesi tarafından verilen 
malumata göre yakın şarktaki 
lngiliz, hava kuvvetleri kuman· 
dam Kıbrısa gelmiş ve Kıbnsta 
bir hava üssülharekesinin inşası 
için tetkikata başlamıştır. 

Bağdatta idarei örfiye kaldırıldı 

Bağdat l (Hususi) - Orta Irakta 
geçen nisanda çıkan ihtilal dolayısiyle 
ııan edilen idarei örfiye bugün ilga 
olunmuştur. 

İhtilal bertaraf edildikten sonra ih
tilalciler muhakeme edilmiş, kısmen 
idama, kısmen de küreğe mahkum o • 
lunmuşlardır. 

Yunanistanda sıcaklar 
Atina, (Hususi) - Bütün Yuna • 

nir.tanda tahammül edilemiyecek de
recede sıcaklar batlam1ştır. 

Dün günet çarpl!luından burada iki 
kiti ölmüttür. 

Sayfa 

8 ' 
Boğazlar Anlaşması 

Büyük Millet Meclisinde 

G erek yeni boğazlar mukaveleainir 

Büyük Millet Meclisinde müzakere'. 

sırasında ve gerek bu mukaveleye müte ~ 

ferri kanunların tetkiki münasebetile be 
mecliste söylenmiş olan sözler ve irat edi• 
len nutuklar, Türk cumhuriyetinin sulh ba .. 
kımından arsıulusal vaziyetini ifade etme1-, 
itibarile son derece ehemmiyetlidir. 

Başvekil İsmet İnönünün işaret eylediil 
gibi Türk siyasetinin beynelmilel emniye\ 
kazanması, şimdiye kadar güdülmüo olaıı 

siyasetin isabetini ortaya koyduğu için sa• 
dece gurur ve bahtiyarlık vermekle kal .. 
mamalı, bu muvaffakiyete eriııildikten aon· 
ra, gelecekteki vazife ve mes'uliyetlerin a• 
ğırlığını da bize daha iyi hatırlatmalıdır. 

Ayni nutkun bir diğer noktasında, geçmiııe 
ait hadiselerin, bizde, hiç bir vec;hile kin ve 
intikam almak duygusu uyandırmadığının 
kaydedilmesi, arsıulusal vakayie kan§mıı 
devlet adamlarına has bir kiyaset vesikası 
sayılabilir. Çünkü, kin gütmek, intikam pe-
11inde koşmak, nihayet küçük bir görgil, 
kısa bir duygu tezahürüdür. Bu sebepl9t 
devlet ve millet işlerine karıştırılmamak la• 
zım gelen hissi bir taraftır. Buna da böy• 
lece işaret edildikten sonra Türkün, şim ' 
diye kadar banş yolundaki mesaisinin kor· 
kudan değil, inanıştan doğan bir iman ol
duğunun anlatılması, bu vadide söylenen 
sözlerin, muhakkak ki en güzellerinden bi~ 
ridir. 

İşte Başvekil ismet lnönünün böylece 
Montrö anlaşmasına varan vukuatı bir bb 
anlatan ve ondan sonra bu yolda ihtiyar 
edilmi§ olan hattı hareketin teferrüatı u "' 
zerinde durarak kaydedilen büyük muvaf~ 
fakiyetin maddi ve manevi i.vamilinl sa ~ 
yan Hariciye Vekili Tevfik Rügtü Arasın 
tözleri, okuyanlar üz.erinde en müsait t~ 
air hasıl eden birer güzel zübdedlr. 

Hele on üç sene evvel, Loza.n mue.• 
hedesinin imzalandığı günden itibaren dur• 
maksızın yürüyen yeni Türkiyenin bir on 
üç sene sonra, on üç sene evvelkine ben~ 
zemiyecek hale gelmesi için bir tok inaaa 
1tibi çalışmak lüzumuna iııaret eden söz " 
ler, nihayet okunup kulak arkasına atıla "' 
cak neviden sayılamazlar. Doğruyu açıkç• 
aöylemek lazım gelirse şunu diyebiliriz ld 
ıimdiye kadar pek azımız çalıomıı ve pe~ 
çoğumuz bu çalışan küçük kitlenin mesai
ıinden istifade ederek geçinip 1titmişizdir, 

Bu hal, bir an evvel bir nihayet bulmah ve 
bir kaç elin değil, bütün bir milletin elle ı 
rinin bir anda ~akırdadığı duyulmalıdır. 

Selim Ragıp 

Beşler konferansı 

Almanya konferansa iştirak 
edeceğini bildirdi 

Londra, 1 (Hususi) - İtalya ilt 
Almanya hükumetleri, Lokarno mua· 
hedesi yerine yeni bir muahedenin ya .. 
pılmasını konuşacak beşier konferan • 
sına iştirak edeceklerini resmen bildir-; 
mişlerdir. Konferansın toplanmasın -
dan evvel ihzari meseleler diplomatik 
kanallarla halledilecektir . 

Emniyet 1 inci Şube müdür, 
muavini mahkemede 

(Baş!araft 1 inci sayfada) 

laha bu iş hakkında ne diyeceğini sor
muş.tur. Sadullah: 

- Hayır ben böyle birşey yapmadım 
ve memur Hasanı da Theonofa gön • 
dermedim demiştir. 

Avukatları Sadullahın içtimai vazi· 
yeti gözönünde bulundurularak duruş· 
masının gayrı mevkuf devamını iste -
mişlerdir. İddia makamı ise Sadulla • 
hın duruşmasına 1 ()09 No. lu kanun 
mucibince mevkufen devamını ve bu 

suça iştiraki olduğu halde serbest ka· 
lan Hasanın da tevkifini istemiştir. 
Mahkemee heyeti iddia makamının 
talebini kanuna uygun bulmuş Ye Ha· 
sanın tevkifine, Sadullahın da duruşma 
müddetince mevkuf kalma!'iına karar 
vermiştir. 
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Verem mücadele cemiye
tinin senelik kongresi 

Bir formalite 
meselesi 

MEKTUPLARI 

Türkiye verem mücadele cemiyetinin kurulmasına, 
her vilayette bir şube açılmasına çal1§1lıyor 

Halbuki nahiye müdiirlükler-' maa- Samsun beledlyealnln de acezeye yardım 
Doktorumuzun cevaplan 

Ankarada l\lahmut Tuncaya: . 
- İnsanların tabli hayatlarında b:tzı nz-rif idaresinin verdiği bu ilmühaber ye- içln aidatı olduğu ,.e bu iş lçln her sene büt

rine kendi ilmühaberlerinden vermek- çesine muntazaman tabslsat konduğu hal- yolojik sebeplerin dahil vardır. Siz yaşınıza 
tedirler. de aylardanbert acezeye, maaşları verilme- göre bu tabii ihtiyacınızı zamanında ve ye -

Maarif Müdürlüğü de kendi matbu mektc ve çoğu iki lirayı geçın~yen bu p:ıra- rinde kulfanmalısınız. Size taniyC'm sıl 
ilmühaberleri yerine nahive müdürlük- farın ita cdllmemesl acezeyi çok müşkül n.- sık ve soğuk su banyoları yapınu. Geceleri 
leri tarafından gönderile~ bu ilmüha • ziyette bırakmaktadır. AlAkadarl:mn nazan nevropatln namındaki sinir 115.çlanndan ild 

berleri kabul etmemektedir. dikkatlru celbedeıim.• tatlı kaşığı alınız. Ve bir ay müddetle bu ilAç-

Verem Mücadele Cemiyeti dün ee- zanın Y.erine fUnlar .eçilmi,tir: Bu yüzden talebe veli!eri daire kapı'- * tan birkaç şişe devam edinJz. 
nelik kongresini yapmı,tır • Orhan Tahsin, Retit, Necmeddin, Iarmda günlerce bir if yapmadan dolaş- Okuyucu1anmıza cevaplar Gece dışan çıkmağı ihmal etmeyiniz. Ev 

Toplantıda cemiyetin yıJlık çalı~ma- Şakir, Nureddin, Fuat lbıahim, Hüse- maktadırlar. Talebe velilerinin bu müş- sıvasta Şarkışlab llehmede: lenmeden evvel kendlnlzl bir müteh:ı..<.SJS dol 
raporu okunınuflur. Rapor heyeti u- yin Hüsnü, Emin, Nizım Hamdi ve külatını gören Maarif ·Müdürlüğü işi - Mektubunuzda aar1b imza ve adres tora gösteriniz. Ona göre kararınızı tesbi\ 
Dl ·y ynen Labul ed'l · t' B izzet h · } 1 1 h mevcut olmadıır. ...... anlama:r ıstedı""t _ etmiş olursunuz. Bu hastalık kabili teda\'ldir· umı ece a a. ı mış ır. un- · e emmıyet e e e a mı~ ve na iye mü- aa a~ .... .. 

dan sonra nizamnamede bazı tadilat Türkiye Milli Verem Mücadele Ce· dürlüklerinden gönderilen ilmühaha _ niz meseleyi çolı: strUt ya:ıdığınız tçln neş- * 
yapılması heyeti idarece teklif edilmiş miyetinin kurulmuı için de hazırla - berlerin kabulü için Maarif Vekaletin- r Sivasta K. Erdoğana: 
b da h • · kah J d'I k · Ank ·· d · ı * - Hastalığınızın tedavisi yazdığınız ~ u eyeti umumıyece u c ı ere nan nızamname araya gon erı - den müsaade istemistir. Netice beklen-
bazı maddeler değiştirilmiştir. miştir. mekteclir. • Afyon )!etli maballesinde ~lı.I arazi yok- kullandığınız o bir sürü ll~çla kabll df;ğUdlr 

Cemiyete 1500 lira teberrü eden bir Bu sene muhakkak surette lstanbul ----------- lama memuru Osmana: * 
zatın cemiyete fahri iza kaydi ve ken- Verem Mücadele Cemiyeti yerine, Tür Ziraat bankası afyon alacak - Mevzuu bahaeıtltlniz mesele sartb de- Bursa YenlyoJda Kahveci Aliy~: 

ğlldir. Yalnız müracaatıanmzdan bab.!ed1 - - Hastalığınız için ihtisas muayenesln~ 
dieiııe t~.-.lliir edilmeai de kararla~ - kiye Milli Verem Mücadele Cemiyetı Ziraat bankasile A i .... on inhisarı 

-.- T ., yorsunuz. Daha sarih yazınız. 
tmımı, ve kon11e sona ererken Ata • kurulmasına çalı,ılacaktır. arasında köylüden doğrudan doğruya 

t6rke, ismet lnönüne ve cemiyetin Cemiyet kurulduktan sonra her vi- Afyon satın alınması hakkında devam e· d b k 1 
fahrt Azası .bık Meclis Reisi General !ayet, her kaza ve nahiyede birer şube eden müzakere nihayetlenmiştir. Af- Ir gÜD e eş aza 
Klzıma minnet ve 'ükran telgrafları açılacak ve bu ,ubeler eemtlerinde dis- yon idaresile ziraat bankası bu mü • 
çekilmiştir. panserler ve aanatoryomlar vücuda zakerelerden tam bir anlaşma elde et- Bir kadın elektrik çarpm~ 

ihtiyaç ardır. 

Bir imtisal 
•• • 

numunesı 

Merkez idare heyetinden ayrılan a- getireceklerdir. mişlerdir. sından öldü 
Afyonu köylüden ziraat bankası Hayırsever bir zat verem"' 

TIOlret edallnda tütün kongresi 1 Mühendislere işten el Afyon inhisarı idaresi nam ve hesabı- ' Samatyada Hacıhamza mahallesin .. lilere 1500 lira verdi 
na toplıyacak ve köylüye avans vere - de oturan bakkal ihsanın refikası Mak-

loplandı çektirilmemiş cektir. bule elektrik prizini takarken cereyana Hayırsever bir Türk tarafından Ey\l~ 
TUtün konareai dün Ticaret ve Sa- Belediye reisi muavini Ekrem, mü- Banka bir aya kadar köylüden Af- tutulmuş, derhal yere düşmü~ ve öl • Verem Dispaneerimizin nokeanlarının ta• 

DQİ Odau mecliai salonunda İç Tica- hendis Rafet ve Fethinin itten el çek- yon mübayaasına başlıyacaktır. müştür. mamlanmaeı için cemiyetimize bin beı yGı 
ret Umum Müdürü Mümtazın riyase- tirilmedilderini, her ikisine de birer ay _ * Hasköyde Şirketi Hayriye fabri- lira teberrü edilmiftir. Sanı değer bd 
ti altında toplanm1'tır. Toplantıda mezuniyet verildiğini söylemiştir. SldAbat belediyeye devredild" kasında çalışan demirci Şerafeddin yurddaşımıza alenen teşekküre delale~ 
memleketin tfldin mıntakaları mümes- K · h IU I kızgın demiri ID8fll ile tutup götürür- zi rica ve başkalarının da bu hayırlı e..ı~ 
lilleri ile lnhiaar idaresinden de bazı UŞ yemı ma SU saclabadın Maarif Müdürlüğü tara- ken elbiseleri tutuşmuf, vücudunun ittiraklerini temenni ederiz. 
~ ~- L_L I ed'I . t' Memleketimizin b. eeneki kuşyemi fından belediyeye devri ikmal edilmiş- h 1 f I -.:-~- l 

mw.ıemten &&0U ı mış ır. h 1.. 1 ok mu te i yer erİııuen yara anmıfhr. 
Kongrede ttitün ekiciden alma ka- ma su~ ~eçeGn sene er.: nazk aran . ç tir. * Dün sabah eski tersane cadde • 

bereketlıdır eçen sene uıtyemı re- Belediye ve müzeler mimarlarından 
nunu hakk1Dda bazı müiakerelerde bu- . · . . T '>500 sınden geçmekte olan arabacı Şükrü-
1 _ ı__k b k .. .. koltesı 2240 ton ıken bu mıktarın •" müteşekkil bir komisyon buranın ta - h I b b k 
u.uau tan 10nıa u anunun; tutun • nün ayvan an irden ire ür mÜf, a· 

tona yük.selecegwi tahmin edilmektedir. mir ve ihyası için icap eden proJ·e ve 1 
cülüjümüzün tekamül ve inkif8fı yo- labildiğine koprlaıken ralnı tütüncü 

Belçika, fngiltere ve Amerika hü • keşifleri hazırlamakla meşguldür. Be-
lunda çok büyük bir değeri olduğu Mehmedin dükklnına airmişlerdir. 

kumetleri mahsulün büyük bir kısmı- lediye bütçesi tasdikten gelir gelmez 
bt'iyyen kabul edilmiştir. , Dükkanın camekinları parçalanmış, 

1 nı daha timdiden alivre olarak satın buranın tamirine eaşlanacaktır. 
zmir mmtakasında bu kanunun tütüncü Mehmet de muhtelif yerlerin· 

almışlardır. 
tatbiki aayeainde e~incinin eline 3 -·- ·---· den ağır surette yaralanarak hastane-
milyon lira fazla aeçtiği tesbit edil - ıetine bir rapor şeklinde gönderilmesi- Bir adam karısına vurdu ye katdırılmıftır. 
-•...:.. k ·1 k t ı t "h t Kağıthanede Sazlıderede oturan A- * M k --~~ 'nd 30 1 .....,..... . ne arar ven ere op an ıya m aye aç a gıqoeE e numara ı 

Darüşşafakahıar kongresi 
Darüşşafaka Lisesinden Y eitşenleı' 

Cemiyeti dün yıllık toplantısını yap " 
mış, idare heyetinden istifa eden bef 
kişinin istifaları meselesi görüşülmüş, 
kabul edilmemiş, ve devamı mesailerj~ 
nin rica edilmesine karar verilmiştir. 

Cemiyet hükümlerine aykırı h areket 
eden iki azanın da cemiyetten. çıkarıl ~ 
masına karar verilmiştir. 

Müzakere netfoeeinin İktıaat Veka· verilmiştir. li ile kansı Esma birbirleriyle kavga et- evde oturan Osmanın oğlu 4 yaş•nda 
ınişlerdir. Bu kavga neticeaind.e Ali Neş'et evinin penceresinden sokağa ı 

Guz.. el san'atlar b. ı· .., . . . . karısını ekmek bıçağiyle muhtelif yer- düşmüş, muhtelif yerlerinden ağu su
ır Jgl reSIM SefgtSI terinden yaralamıştır. Kadın baygm rette yaralanarak hastaneye kalc:lırıl _ 

Nüfl.ı Sayuna Brotürleri • 

Güzel san'atlar Birliği resim şubesi <cYeşil Portre» si, General Halil Dur-
20 nci resim sergisini dün Galatasaray alın 1930 Viyana 1erıisinde altın ma
l isesi salonlarında açmıştır. Bu sergi- dalya kazanan «Natüm1ortu», Çallı 
de genç ve ihtiyar san'atkarlardan bir lbrahimin «Ükranya Kadın» ı, Şev
çoğunun eserleri vardı. Ve tam 127 

ket Dağın «Eski ev» i ve Bay Sami, parça tablo te~hir edilmiş bnlunuyor -
du. Vecrhinin eserleri_muvaffak olmuş e-

Bunların içinde · Ayetullah Sumerin serlerden idi. 

mıştır. 
bir halde hastaneye kaldırılmıf, Ali ya
kalanmıthr. * Ali isminde bir hamal Paşalima -

--, dnında taşıdığı 150 kiloluk yükün altın
ı a kalmış, ağır ıurette yaralanmış, 

hastaneye kaldınlnııftır. Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu receki nöbetçi eczaneler 9unlardır: 
latanbul cibetinclekiJer: 
Akıarayda: (Sinm). Alemdarda: (E
ıat). Bakırköyünde: (Merkez). Be • 
yazıtta: (Cemil). Eminönünde: (Hüs
nü Haydar). Fenerde: (Vitali). Kara
ıümrükte: (M. Fual). Küçükpazarda: 
(Yorgi). Samatya Kocamustafapaş!\ • 
da: (Rıdvan). Şehremininde: (Na • 
zım). Şehzade başında: (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Sporidis) . Hasköyde: (Baı• 
but). Kasım paşada: (Vasıf). Merkr.z 
nahiyede: (Kanzuk, Günet}. Şişlide: 

(Halk). Taksimde: (Taksim, Nihat). 
Oıküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tana§). Kadıköy eski İskele caddesin
de: (Büyük). Kadıköy Yeldeğirmenin· 
de: (Üçler). Üsküdar Ahmediyede: 
(Ahmediye). 

* Kasımpapda oturan Ali husuei 
otomobili ile Harbiye caddesinden ge
çerken boyacı Saide çarpmış, vücudu
nun muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralamıştır. 

------------~--
Bakalory~ bazırlık dersleri 

Şişli Halkevinden: ,, 
Riyaziye derelerinden Eyliil bakalor

yasına girecek liae talebesi için, evimizde 
parasız ders verilecektir. İstekli olan)u bir 
hafta içinde her ı\in öğleden sonralan e· 
vimize gelerek adlannı kaydettirmelidir
ler. _.. •.••. ·=- 1 :::7<9 • ........_.._... ....... ... .... ..._. ..... ._ 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 de 
Matine 17 ,30 da 

DENiZ HAVASI 
BUyOk operet 

3 perde 
Pek yakında 

BABALIK 

1935 nüfus sayımı neticelerinin bel 
vilayet için ayn ayrı birer broşür halind4 
neşri takarrür etmiş ve ilk partide çıka~ 
lan iki eser çıkarılmıştır. Bunlardan birirı' 
cisi sayımda takip olunan usul ve esaslaft 
ikincisi de muhtelif evsaf ve ltombinczoır' 
lar itibariyle Ankara vilayeti nüfueund 
ıöstermektedir. 

Diğer vilayeltere ait broıüıler 
kında çıkarılacaktır. 

de y# 
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MEMLEKET HABERLERİ Çayırşeyhi nahiyesinde bayındırlık 

Tokatlılar susuzluktan 
kurtuluyorlar 

Sivasta sel felaketi 
70 sığır, 170 koyun, 3 insan 
boğuldu, 8 insan da kayıpbr 

S t • b •h I d•td• • k 1 il kö fil Sivas, (Husuat) - Bir kaç gün ev· u esısa 1 a e e 1 ı, yenı me t~p er, yo ar, pr er, vel şiddetlf bir surette ya~ yağmur 
yaphrılıyor, Erbaada da aynca dort mektep kuruluyor ve bunu takip eden fırtına şehirde vo 

köylerde mühim zararlar Y<wmİftır. 
Şehirde dört ağaca yıldırım isabet 

etmiştir. Hafiğin Mamoga nahiyesinin 
Karayiin köyünde arpa ve buğday 
mahsulatı dolu ve yağmut altında te. .. 
mamen harap olmuştur. Köyden 70 
sığır ve 170 koyun ile bunların çoba· Çayır Şeyhi nahiyesinde zafer ahidesi (abidenin üzerinde top arabası vardır) 

nı sele kapılmış ve hepsi de hoğulmtlf"' Fakılı (Hususi) - Boğazlıyan ka- f vardır. Nahiye müdürü Mehmet Arı 
tur. zasına bağlı Çayırşeyhi nahiyesi gitgi· kan ile belediye reisi Mustafa bayındır 

Akpınarda tufanı andıran f111tına ol- de güzelieşmektedir. Nahiye belediye- Jık sahasında elele vermiş çalışmakta 
muş ve ceviz büyüklüğünde dolu yağ- sinin senelik 4000 lira varidatı vardır. dırlar. 

Tokattan bir göriinüı: Mem.Jeket hastanesi ve bahçesi 

mıştır. Burada 10 ev yıkılmış ve 16 Belediye binaaı yanına bir park yaptı
kişi kaybolmuştur. Bunlardan iki kİff rılmış, nahiyenin dar yolları geni,Ietil· 
hava sükunet bulduktan ıonra ölü o- miş, kenarlarına parke döşenmiştir. O-

larak bulunmuşlardır. kul meydanına bir zafer abidesi konul-
Diğer kayıplar aranmaktadır. muştur. 
Felakete uğrayan köylüye Kızılay, Halkevinin çalışmaları iyi neticeler 

Himayeietfal, Ctimhuriyet Halk Par • vermektedir. Burada ba~cılığa başla-
tisi yardıma başlamıştır • nılmıf, iyi neticeler alınmıştır. 

Bir bağ açma esnasında eski bir taş 
Tokat (Hususi) - Belediye Toka· dolayısilo Tokada bağlıyacağm~an ().. Çorluda kızılag · tabut bulunm~. Ankara müzesine 

aa bir içme suyu getirtmeğe ıkarar ver- türü çok ehemmiyetlidir. Köprünün r.z t . gönderilmiştir. Arama yapıldığı tak -
nıiıı ve. bu iııi do müteahhide ihale et- Cumhuriyet bayramında arılma to .. re • nas anesı d' d d h b. k ki t d'.f 

T T :ı: ır c a a ır ço es esere esa u 
.miştir. ni yapılacaktır. Çorlu (Hususl) - Kızılay Çorluda edileceği umulmaktadır. 

Su T otak tan 6 kilometre uzakta o • Bundan bafka Zile ve Erbaa kaza - bir hastane yaptırmış ve bu içtimai Nahiyemizde tam devreli 5 ilk okul 
Jan Gördük membalarından getirile - larmda dört tane ilkmektep binası ya- yardım müessesesinin b9.\1ına da Cer- ••-..... - .............. _ ......... --............ _ .. -' 

cektir. pılmaktadır, bu mektepler de yatılıdır. rahpaşa hastanesi entani ve laboratu· Gönen kaplıcaları 
Tokat merkezinde 18 dersaneli mo- - ............ " ............................... ___ ........ var asistanı doktor Halil Osmanı ge -

Clern ve büyük bir yatılı ilkmektep bi- Çeşmede anason tirrniştir. 
nası yapılmaktadır. Bu yeni mektebin Felaket zamanlarında vatandaşlara 
Cumhuriyet bayramında açılma töre- Reko/fesi yardım elini uzatan Kızılayın iktidarlı 
ni yapılacaktır. cJlerle idare edilecek böyle bir hastane 

Belediye hasılat ile kasa
banın ihtiyaçlannı 

karşılayacak 
Erbaa - Samsun, Turhal - Zile ve Çeşme (Hususi}-Anason piyasası açması Çorluda büyük bir sevinçle kar-

J'okat • Sivas yolları esaslı bir surette 20 • 25 kuruştan açılmıştır. Rekolte şılanmıştır. Doktor Halll Osman da Gönen (Hususi) - Gönende imar 
tamire başlanmı~tır. Niksar - Reşadiye 60 - 70 bin kil~ur. . .~imdiye kadar bulunduğu her yerde, faaliyeti başlamıştır. 
yolunun 14 üncü kilometresinde 54 Bazı alıcılar pıyasada anason fıatını alesseviye herkese hizmet ve yardım Gönen ılıcası üç yıl müddetle ve on 
nıetre açıklığında biiyilk betonarme düşürmek istemişlerse de İnhisarların etmekle tanmmı,, bütün erkek efradı bin lira icarla kiraya verilmiştir. 

Bigada bir hırsız yakalandı 
Biga (Hususi) - Biga ve civarınd 

bir çok hırsızlıklar yapıp müteaddit d 
falar mahkum olan ve daha geçen sene 
hapishaneden çıkan azılı hırsızlardan 
Dimetokalı kör Sıtkı, Gönen k8ylerin 
den çaldığı bir araba Jle dört beygiri, 
bafkalarına satmak üzere iken zabıta 
ca cürmümeşhut halinde yakalanmıt 
ve tekrar hapse atılmı11tır. 

Uşakta telefon tesisatı 
Uşak. 1 (A.A.) - Şehirde te

lefon tesisatı yapılmak ilzere 
Posta Telgraf ve Telefon Genel 
Direktörlüğünden müsaade iste- , 
nilmiştir. 

Telefon şebekesi şimdiden 
hazırlanmıya bqlanmışı ve elli 
abone miiracaatta. bulunmuttur. 
Şebekenin hitamında Upkda 
birçok btiyilk ıehlrlerle bağlan· 
mış olacakbr. 

Fatlı köprüsiinün inşasına başlanmış vaziyete hakim olması karşısında mu - doktor o1an bir aileye mensup, yorul • Ilıcadan aılnan parayla Gönenin ba-
ve Köprünün Reşadiye ciheti kenar a· vaffak olamamışlardır. Rekoltenin mak bilmeden çalışan kıymetli bir fen zı ihtiyaçları kı!Jlılanacaktır. Bir haftada yakalanan kaçakçllaf 
yağı inşaatı bitmİ.!ıtİr. Bu köprü Erzin- 15.000 kilosu merkez kazaya aittir. ve ilim adamıdır Bu hastanenin başı- İlk ·· h b" k·]d bul 

T B k. ah ı·· · . once arap ır fe ı e unan can ve Koyluhisar, Su ~ehri, Niksar ve u sene 1 anason m su u en çok Ala- na getiriliı1i sayanı mernnuniyettır .. · d k' k.. Ü · dil _L 
·r • Ba b . . . T • • çay uzerın e ı opr tamır e ece& -çatı ıle r arosta yetışmıştır. . 

Diğer mıntakalara yağmur yağdığı Ak d b d 1 k · 1 • tır · 
Ceghanda bagındırlık halde burada yağmurun hiç bir tahri· yazı a aym ır 1 iŞ erı Ilıcada 76 ton su alacak geni,Iikte 
Ve kü/tilr /aa/igeli bat yapmaması sayesinde yeni tütün Akyazı (Hususi) - Akyazı nahi- fenni bir soğutma havuzu yaptırılmış-
Ceyhan (Hus•i) - Köylülerin ba- mahsulü pek nefis olacaktır. Rekolte yesi~d~ kült~r ve bayındtr~ işleri hız- tır. Bu havuz dört bölme olup suları 

1ındırlık ve kültür birliğini kuvvetlen- geçen senekinden fazla olup 7-8 yüz it hır ılerleyış arzetrnektedır. Boztepe tedricen soğutmaktadır. Dördüncü böl
dirmek için hazırlanan proje ağustosa- bin kiloyu bulmaktadır. Bu seneki ~öyünde köylün.ün ?amiyet ve gayre- meye geçen sular buz gibi soğuk ol • 
vı içinde tatbike başlanacaktır. mahsul iyi kurutulabilirse çok yüksek tıle beş dersanelı . hır mektep y~pıl - maktadır. 

Burhanlı 1Iuri uşagyı Mustafabeyli fiata müşteri bulabilecektir. mış, bu sene tedrısata başlamak uzere . Aı5 k'l l'k 
' ' 11' I · · · Bandırma limanına rn ı ometre ı ~e Çakaldere köylerinde köylünün yar• muKa bımkerl kıstke~~.ıştdır.d 1 k muntazam bir şoseyle bağlı olan Gö • 

dımile yapılan köy mekteplerinde eı·gada bakım obası a a u a oyun e e yaptırıma - d ik' b k ı· ı h 
1000 ' ·· · k. k k ta olan beş sınıflı ilkmektep bu sene nende gün e 1 uçu ıray a em ı mutecavız çocu o uma ta - B' (H ") H'.k" t b . . . . ükemmel tefriA edilmi" bir oda kira· d K" od l d b 200 ·f ıga ususı - u ume ce u - tedrısat devresı ıçın hazır olacaktır. m T T 

Ankara, 1 (A.A.) - Geçen 
bir hafta içinde giimrilk muha
faza örgüttl, biri ölti, biri yaralı 
seksen iki kaçakçı, iki bin alb 
kilo gümrilk kaçağı, sekıen yedi 
kilo inhisar kaçağı, üç yüz def• 
ter sigara kağıdı, üç tabanca, 
iki balıkçı kayığı, ile kırk bir 
kaçakçı hayvanı ele geçirilmiftir. 

t.ır. 1°Y a. alrı~ a ... ~lms:n~. çı • rada 40 yataklı bir bakım obası teşkil Akyazıda su işi halledilmi~ gibidir. lamak, hem de banyo yapmak kabil· 
ın ev cnme ış erı goru uştur. ed.l . · B l 40 ıl k • . · d. 

G .h l d' '1 . ı mıştır. uraya a ınan c ız me - Yol insaatı ~ayanı memnuruyet hır su- ır. Cehennemı·n kapısı açıldı eçen sene nı ayet en ırı emıyen b . ·h d ·ı Ça • Y Ih h rta b. yürü .. 1 d ,_.. l f I b b' , .1 k . tep yavrusu, o a ıttı az e ı en npa. rette devam etmektedir. ca fe re o ır yuş e on a-ııtoy te e on arı u sene ıtırı ece tır. k'· 'Ik k b. d k .. k'k f d- .ıL 
zar oy ı me tep ınasın a ço gu - Camiin yanındaki mezarlık umumi ı a mesa e eoır. _ 

zel bakılmakta ve kendilerine müstes- bahçe haline getirilmek üzere kaldırıl- Gönen çaY.J. ılıcanın yanından ieç .. 
Gaziantepte asri mezarhk na bir kamp hayatı r.aşadılmaktadır. mıştır. mektedir. 

Gaziantep (Hususi) - Geniş bir Bu fakir ve gıdasız yavrulara mek- Bu auyun terkibi karbonit klla ve 
aaha işgal eden eski mezarlığın teşkil tepJer açılıncaya kadar b~~ıla~k ve Karamanda yangm başlangıcı manganez, soda klörüaodyom ve fo. 
eylediği manzara ç-0k çirkindi. Cenubi yeni derslere baflarken mnmkun met!- Karaman (Hususi) - Odun paz.a • fatlardan mürekkeptir. 
~ısım tamamile kabristanlık olduğun- tebe zinde bulundurulmaların~ ~alıfı~ rinda arabacı Ali ustanın dükkAnınC::la Bel aitıları, idrar zorluiu, mUzmin 
C:lan penceresini açan her feyden evvel lacaktır. dikkatsizlik yüzünden bir yangın çİk· romatizma ve mafsal ajnlari, sinir ve 

,nıezarlarla .. k~rşılaşıyor~u. " Düzcede spor mı, fakat hal~ gayretli• . ıir~ye~ne cild haıtalıklanna bu 8U birebirdir. 
Bunu duşunen beledıye asrı mezar• . meydan verilmeden söndilrülmuştur. B ed 1 l l bir çek bas--

.fık için mimar Yansen·e bir plan yap- Düzce (Hususi) - Sıyah - Beyaz uraya 8 kye eri~ gekfmen I k ] k 
1 b 1 kl ·· b ·· ·· Ilık "ı t Iantıl talar bir ço mağ uç se er o tu brmııt ve buna göre ça ısmaya aşa • spor u unun yı umum op K d f 1 ' . 

T ' ' • ' • l b k 1" k• •d h araman a ır ma değneklerlnt kırarak SapaSa~lam bir •e• nuştır. Şımalde ve Nızıp yolu cıvarın- sı yapı mış, aş an ıga es ı ı .are. .e- •. .. .. 
Cla yapılmakta olan asri mezarlığın tes- yeti reisi Niyazi Ayvaz getirılmıştır. Karaman (Hususi) - Geçen gun kilde donmuşleı:_dlr. . ] 
viyesi bittiğinden duvarları çevrilmek'· Niyazi Ayvaz hemen faaliyete geçerek öğleden sonra çıkan bir fırtına Kara· ~u suyun bugusu bile şıfa .b~?~ up 

'l b. 1 ·· · · H f )' ti bazı burun hastalıklanm geçırmcs.te • tedir. Su ve ağaç meseleleri de bu sene Adapazarı ve Bolu ı e ırer maç yap- manı a tust etmıştır. arman aa ıye . 
b ak ·· · · t" d rm t dır aşarılacaktır. m uzere temasa gırmış ır. u uş ur. · 

- Duydun mu, Hasan 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Kh 

Bey? j . . . Festival . komitesi, hazar et
tiği.. 

. .. Şenlik programına_ göre, 
bir de büyük. •. 

• • • Karikatür sergisi açınağa I Hasan Bey - Kolay! İstan· 
karar verrnİf. Acaba bu kadar bulun bazı semtlerini_n fotojraf• 
çok ~lüııç _resmi nerede _ bula· lari!U -!dmr, tel>ir karikatürü di· 

Mevılm yaz, baft çok eıc:alr.tı. Ha " 
vanın aıcakltiına nlm•n oelı•nnemla 
ocakları ırene büriba hııdl• YIUUTOr, et • 
rafa atot uçıyorlarcb. Cehennem ıakin· 
leri kızgın demird•n vant:Ulttirledn kar· 
planna lıCJ9mftlerdi amma bir tUrlU ıe

rinli;vemi70rlardı. 
Cehennem kapıdlll .kapuıın 8aUnde~ 

buzdan kulübesinde oturuyor, .. rtnl• ~ 
mek için çare anyan cehennemliklere 
~lerek ba)öyordu. Cehennemlikler, oJ 
nun bu haline h.lddetleniyorlu; faka' 
bir §ey yapamıyorı bir ıey söyliy•miyor-

1 

lardı. Bir aralık kapıoı uy)rnya dalar gİ•, 

bi olmuıtu. Zebaniler de ıltl•rl ateıt• 

ıaıtmaktan yorulmutla:r, dinlenmek için 
bir kenara çekilip oturmu§lardı. .C:::ehen
nemlik.lerden birinin aklına geldl: 

- Arkadaşlar, dedi, bu fırsat her va• 
kit ele geçmez, kapıyı bir azıcık açıp sc• 
rinliyelim. Bu iyi bir fikirdi. Kendine 
güvenen bir kaç cob.ennemlik sessiz a
dımlarla kapıya yak.laşhlar. Kapı kilitli, 
anahtar kapıçıda idi. Sabık bir hırsıı 

kapıçıyı uyandırmadan anahtarı aldı. 

Kapıyı açtı. 

Cehennemin sıcak havası kapıdan çı· 

kıyor, yerine soğuk hava giriyordu. Ce· 
hennem sakinleri: 

-Ohl 
Diye rahat bir nefes aldılar. 

* Bu vak·a olduğu zaman; dünyadaki 
takvimler, 936 senesinin bir ağustosunu 
göeteYiyorlardı. Ve dünyanın bir ~ok ye• 
rinde. v_akit öğleyi_ geçmişti. 
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1 panyada boğa güreş eri 
. ? r. 

ihtima i yüz bin· e 7 ,, 
Holivutta 100,000 miiptediyi tecrübe eden ve ç ıştıran 

mua lim Olives Hindsel "Yıldız olmak iç·n güzel 
olmak şart değildir ! ,, diyor 

~a muhabiri mahsusamuzı 
l'..,/ik SaJııllah yazıyor: 

Size bu mektubumla sinema dün_yasının 
~ ımuuf .simalarından Olives Hindsel'in 
bir makalesini 111önderiy0tum. Makalenin 

Boğa gtlrefinde etioe torclimcai ,fUdur: 
~anye... Kaymyan -kanlenn, ihtiras • sittim. ' Bit mulıarıir arkadl\§ım ~çenlcrde ba• 

rJann memleketidir. Orada herkes heyeomı fi.Vtit hidiac 80lnı 'di. jOHlito .ölaiÜ Jril. aa, insanın akJıı\J. başından a}ncak güze) 
ve rnücaa.ıe arar. ııspanya, 'filmdıyan l:rir '.Bu dlldi.se bm ;çok :müteessir etti. Mea- 'biT aenç kız reami getirdi: 
ıtenocre ırıciiliT. Valöt vakit ;kapağını üa - leğl rerkettim, rrençper ıaibi Fftliklcrde ça- _ Bu kız, ainemada bir harika olmaz· 
tünden ataT ••• F.aZla ncrjisiıü boşatın. la- lışmak iatiyordum. Sözümü tatbik .ettim. aa hayret e8orlm t t!edi. Mektebin8e de 
ıpanyada dıerkcs kavga der ibi ılconu~ur. On ıene ;kadu ıPiyasadan ,pkild.im. süzellik knliç-eai seçtiler . 
.ölümle itım .zorlu milila8eleleıden rzevk ' Ben özden ıkaylrolduk&a mcnakibim _O muhaknk, dedim. Gfüen göz kı-
alır. Onun .i&indir ki Roma dav.zinden kal· halk aıa.aında ayılıyotdu. O kadar ki bir lavuz istemez.. Fakat acaba mektebinin en 
o1na, iptidai lm döv.~ olan .hoia dö:vüşü Is- zamanlar nefret edildiğim Madridde beni popüler ktzı olanık da <BCÇi1111i~ midir'? 
,panyanın belli başlı .dlencclcrinden biridir. özliyenler oldu. Derelerinde ileri .midiT'? 
.Boia güre,çilcri halk arasında kahramanlar -l3elmonte hadi gene meydana çık di _ Zannetmiyorum. Oldukça mağrur 
ı:ibi dolaşırlar, çocuklar onlarm ..eteklerine yor1atdı. bir tabiatı vardır. Heıkesle iba~ h~ .değı)-
ıürünmek iQin yarıflr1ar. 'Run1arın içinBe :Sazı illetler vşruu. insan "Jle kadaT töv- dir. i)eralerinde de 0 kad:aT parlak değil 1 
Bclmonte isminae "bir tnnc:ü vardır ki yal - be etse o i§ten 'Va'Z geçemez, Boğa ıgilieş • Fakat bunların b.iıle ne alakası v:aT~ 
ruz İspanyada değil, 1 pany:ol ınihunun ain- ;çiliği ile bizim iliklerimize öyle eçmişht. Ve fotografa uzun uzun baktıktan son· 
'iliği hm rde. cenuÖİ .A~crikamn hemen Nefsimle uzun mücntleleler yaptun. Sırmalı ra ilave etti: 
Ler memleketinde meşhurdur. Bclmonte Jmmızı elbiseleri, üç boynuzlu ııqpkayı kaç -Hurikulfu:le değil .mi'? 

.ba,mdan ;gt?.ÇCDleri Aöyle anlatmaktadır: defa aynanın J,;arşısında giydim ve çıkar· -Öyle, dedim. Fnkat kendisiyle ko· Olives Hindsel ve tnlebelerJmıen D1r knçı 
- Boğa dövüşüne küçüktcnberi memk· dım. "Nefsimi yenemedim ve nib.ıy.et bir nuımadan evvel kat'i bir şey söyliyemem. hüküm verdiklerimle beraber, bu 17 senede İddia ·e marıru .takdir ıc:derck kendi~i· 

]ı idim. Onun için ilk mektepten sonra tnh· 1-ayıf tarafıma geldi ve kabul ediverdim. Yalnız gördüğüme naxırran, bu kızcağız l OO bine yakın genç ve yeni heveskir elim· ne yııYdım ettim. Fnk.at anlayış göstermedi. 
ıilimi bırakarak bu işle uğın~nca b':l~la • Şimdiye ıktrdaT 12 tane güreşçi öldüren 1 '-a• da -aku .. konmaz'll cinsinden. k b f lhti'rası san'at için deg~ildi. lstedii;ri para v• 

:on .. " den geçti. Bazılarını, ilk ba ışta ertara et-
'C!mı. Çok ta iyi etmŞm. Zıra rJisc mezunu, bir boğaya Ta.kip bulamıy.orlardı. Bu dö· _ Kuş .konmaz mı:? tim. Bazılarının muvaffakiyetsizliğini anla· §Öhretti. Bugün Holh utta ba,.it bir ngü· 
ilıatta ünivenilte hocası bile olsay~ bu • vü"ü kime teklif .etmişlerse, reddetmişti. _ E:vct toptan atılacak 'l'\eınclcıden. d l ld M f rnndır. ... mnk. aylarca tecrüb ere ma o u. uva • 
cgün kazandığımı kuzannmazdun. Ne di • Madrid .heni alkıtlamağa hazır.dı. ıbir za - Mcsdi lbir halette falan fevkalade olabilrr. fok olanlar ise 1 OO binin jçinde l 7 dir: · Bir kaç ay e-....,_ el, ta Budapc eden ge• 
17.ordum. Mektebi tci.lcctmi_tim, iıe, evvela, manlaı üzerime hücum eden halka kendi • v'C :zannederim ki bütün olnbilecc,ği de Robert Taylor, Robert joung, Jean len bir kızla konuştum. Genç kız, İn lizre 
.ttıel'hur ,güree;!;ileri seyretmekle bnşlndım. mi alkı )atacaktım. hundan ibar.cttir. l M C ı· l C ye çalıra. rak, pürüzsüz brr lisan edinmekle Parker, rene Hervey, ary ar ıs e, c· 
Sonra bir iki tansinin ynnınn sokuldum. Bir tereddüt aevri geçirdim -..•e aonra Aıkad""""' ne demek istediğimi anla- Ed d i!c ba,.famt•. Guzelliğine ele <liyec""'lr -yok. 

f ....--. ciliıı Parker, \Villiam Tanucu, · waT , • " ... 
J oselito isminde meraklı bir a1'kaaaJım birdenbir.c gözlerim pnTladı, şan, ıere ... yamamı .. tı. Kendisinden mektepte ıen IPO· B 1\l fnkat ço'- ciikiiT ki, 1 inı -dönii · ıolmak 

,. 'Norris, Shirley Ross, Virginia ruce. n aYt· "" ,.-
Ciahn vardı. O da benim gibi işe mektep Önümae hepsi vardı. 'Beni ikna etmek ~n pu"lcr Lızın resmini istedim. l ,~, ıı· H akıllılımnı aöstenr.i<>. Çiırutii bal.'ıım ılrlitün 

"' ha Sleeper, Knrçu Mor ay, " i ıam enry, c.- o " 
'.kaçaklığı :.ile başlamııtı. 1914 nen 1920 ye uğraşan adama: _ O evlenecek, dedi. Sinema ve artist• Gertnıde Michnel, Ray Milıın, Michael iyi hassalarını unuttmacak .k.atlat manasız 
kadar, altı aene süren dövü~ 'ıığı zarfında - Peki, dedim. Dövii ecefı:im. likle alakadar olacağını zannetmiyorum. 've durgun bir hali \ardı. 

'~'halen, ve Ann D' orak
0

tır. 
gazeteler, halk onunla aromrzı açmak için * Hem, öyle pek güzel bit kız da değllt Bu . ·mtcrin ıbelki bir çoğu 'ze yaban- Avustrnlyada Güzellik müsabakası ka· 
çok uğraştılar, :biz 'hiç ehrmmıy:et verme - ilanlar asılmıotı. ismim ağızdnn ağza do- _ Mari Dreester gü:ıcl miydi'? diye ıor· ı'leıleyeme· zanan bir kızclnn Holivuda goleceğiue dair 

cıdır. Çünkü, daha. onlar da -
dik. Dostluğumuz çok kuV"letli idi. :Niha· !aşıyordu. Kalbimi iftihar hissi dolduru • dum. Aikadqımın büsbütün canı sıkıl- bir mektup nldım. E' ccğizindc ıahnl ra· 

hi h ~ b ·ı ··ı.. " :h 11-- "'Ordu. 111"-'hut pazar günü 0 eldi rırttı. Sa - L - ,_ · l miştir. · b' ı. et onun 'r ogn oynuzı e g umu, n ı.a J. n.ı.a .. ~- mıotı. Bana garip garip OUKtı ve resmı a !\• Holivud'a ilk geldiğim zaman bana hat oturmasını taı;si} e ıiçm ır cevap yo • 
memnun tti. Boğayı alkı!ilatlılar, benim hada, FJ kovulduğumuz. ilzerimizc .lııtstZ .ıak &ıktı gitti. crbes senede, bir muvaffak attist yetiştire• duıyordum ki, geldiğini ve beni görmek is• 
.wım -kan .a,ğ)arken dedikodular.ın da niha- diye yürüdükleri d'nhada mızıka ?lıyordu. Sinemanın dünyanın en güzel kız veya bilirseniz, bize kafin dediler. Her beş se· tediğini bildirdiler. Mektubu ile beraber 

..yeti ~eldi. on binlcı-ce halk :.tribünleri doldurm~u. Bfr erkeklerini aradığı kanaatinin yan1tş oldu- nede bir artist istemiyorlar. ilk be~ sene i· yola çıkmış. Manasızlık, daha kılık kıya• 
Bcıaber mukavde imz.:tlar, :beraber otu· amanlu hiç kallıWn tittemeden oralarda iunu herk-~e ~nlatm~\ ist:n:in:. Fakat ol- ,çinde, uzun tcc.rübelerdcn sonra bir şey :yn· fet, konu~uş •ve harekiltmda a ikardı. Bu 

.rur, 'berabet dövÜ§Ümük Seneae en apğı dövüşürken, şfmdi soyunup giyindiğim o • muyor. Guzellik ikrahçcl':1, umıtlc ve cm· pabileceii kanaatini uyandıran bir tek artist gün Los Anceles0 de bit rna~azacla 'Çllllışı· 
'lfl>-'5"0 hop devirirCiik. dada istavroz çıkarıyor, dualar ediyordum. uiyetle lber ta.raftan Hol:iı.'Utla aby0tldr. .

1 
k t d. l d yor. 

ı_hm ı c ·anaa e ıyor ar ı. b' 
J'ehlike geçirmiyen ve emniyetle aö-vü - !:BllJ ufak tefek !DlÜsah•ıut '1JencCTe• Onları kışkırtan bimz da ettafmdakiJer: . Dikkat edin: Bütün bu zahmı-:tl~r. bir Günün bitindc, ı;nzctelcııdc çıkını Jf 

en ~iiregileıBen hailk ho~ ımmaz, 1,pan - .nin demir pamınklıklan ıaramnclan ıse_y.yet • «Ü hdaı !Kiizclsin kil Sinemada hır çok mütehassıslıır elinde uzun çnl:şmnlar, Tesİm, stüdyo şe.flerinden birinin n zarı 
~dlJar dS.ha ~aae !boğan n imanı nasıl öl- tim, ..halk ta benim gibi müteheyyiç.ti. Bi- h6.rika olursun» gihi methi_yelcr, onlara popüler bir artist evsafını kazanabilmek i· dikkatini celbctti. <rBu kızda bir yler 

•üraüğünü seyretm~ge geijy.or. Onun i&in risi ibu>zyı aÇtı dmante :sıuuı .gdiyor. de- ü~ hatta ~.ye~ ~eriy.o:-. Fakat sonundn çindir. uBugün aleliıde bir adam.. Yarın var» diyerek re 'm sahibini bana gönder• 
ııie (bjzjııı .mil~i ımuzıiffcrjy.etlmimizden CÜ. ıbütiin ibu güzellik ılah ve ılRhaları, ola ola, mükemmel bir yıldızı> kanaati tan.amiyle diler. Genç kız nadir bir z.eka ve iddUı ıa• 
Jnkmışlardı. Aman hele Joselito diyorludı. Sahanın karşısındaki parmaklıkların ö • bir fjgüran•dan yuka-n çıkamıyorlar. yersizdir. hibiydi. Mu"·affnk olacağına kanaati var• 
•::amı t<"plFil'll ofyon wutt ı.ruyor «la qy-le nünde aauliJıanlat benim boğayı hazırlı • film iunillcrinin düzinelerle gözciileri Şüphesiz dünya üzerinde mesela bir dı. İki sene hiç bir film çevirmeden, Ju fta• 

_., ıtliiw.,..i·~. koca J..oca ,,-Nanlnrı, ı&yle yorlarClı. 'Bando çalmağa ba~1adı. rlalk: vardır. Bunların vaz.ı1esi Nev-york dan Los Nonna Shearcr olabilcc:ek binlerce kız, da üç gün beraberce çalıştı'k'. Nıhayet ~a· 
lknJa.}·'.ıHn ~~ )ci... - Belmonte, Belmonte ... diye iıaiırı - Anııeles~ e 'kaaaı, en büyük şehirlerde ol- mesela bir Clatk Gablc kabiliyetinde bin· .man gelince kendisine _ufak bı~ rol ver~ık~ 

ı9ir am .:Maıh.ülde Palazznda tboiala- yorau. Kalbim auracak <cİbİ idi. duğu Kibi, en ufak ka-ııabalarda !kabfüyet lcrcc erkek :\~rdır. Hatta, ıbclki hu satıtlıı· Rolünü o kadat aevımlı "~ tahn f;,u şekıld 
h __ ..ı -'-'l . 'k - Gözümün önünde tim§e'klcr ~r • aahibi aenrler aermektir. . 1 l d h .... d' -r:- ba=rdı ki derhal .d il51ünde tutulan yıldı:ı· 

111 ~ .istira at 'lDUBSlnB ç~ı ını']tı , • " :ır :n ok~ -sız et on ar an ınsınız ır . .ı-.a- :r- p 
ILhıAmibilıe lhalbn uilleı.inilc ıbildlmle kçı- ken saha_ya fırladım. Bu gözcüler, amatör veya profesyönel, kat daima 11unu hatırlayın: Şansınız 100 lar arasına katıldı. Bu genç kız Jean ar 

- Belmonte, .kahraman 'Belmonte, fc- ;ı__ ...=...:ı....::_ -~""ı tecr~c _ __ı_ler. Bu k 'd' 
Jla .S.yandııkltımnı ıaödlük. "Dl:T guLıcu ..... -·.--· uu oeoeT l>inde birdir. er ır. 

dak1:.r Belmont• haclı' go''relim ses1cri1cula· "'-r·-ı_rıcn·n '-uı· !'1 _ _.._: Ho'ı'vu-L ..nn..ı~n·· v· gı·n'ıa Bruce c;o1· o"u'zelair Fazla o• - Hırsızlar, bizi ~t.\Unlat. pramı.i.ı ... .., - UDCJ .u uc......... 1 ua •- ~ ı 00 binde birin, kendiniz olduğunu dü· ır • ._ 0 • 

~l ğıma çalınıyorau. .m. b .. k d se,.ilememe· larak kuvvetli bir zeka, ve pek ço'k ııinenı• • .--:.. ...ıı,·yotı_.111 iim er .-ıt "ÜnÜ'-'orsanız, ugune a ar r 
"l"fl IS.-vu' 'U J.-.U • • 'ı::ap'--mı rıkataım, d..aJkı se'JümJadam. " " .ı J b 0 el lik klığa 

f'.1....-.. • ,_"!!-.j]•rı_ ııiih hisi ~ IUl ~ '" i.Banlann tabm gÖDlen ~rilmesinaen nizin v..a.ine aebebi mühim bir kabiliyet ,artistinee o mayan ır 'Sa e ı .-c sıca 
... 11n::pm Vfl eyTI ~Un:ır We ayet BirCJen ortaluda aolaşan meyChmcr. ·,;r-a sahiptir. 
llnnikrp cvlttilderi ..aman ben: m -ı '.:ı-t.n~·'ı _::]_a· ımımR. diierleıilK nahetlc daha kabieyetli noksanıdır: 

-:oeımonte cılıttaIT "ut: ı Hol d ~ 1 Fakat asıl muvaffaktyct; lkonu~cunurı 
- Bana wn ge ir qlWc boynumu büküp - ..ı__ L! _ w ~ ı.....,,, .. '-l prWen, ~e genç hıu a ç.agn ır. Kemiğine dişlerinin bütün kuvvetiyle W lb L~ da . t'fa• 

:uaunn• ... mır oaa ıa•zınuaıı a.opuıı; er b I · • 1 1 i-'- k "'atafetı'dı'r. ı'rgm· ia u nassnsm n ıt 1 
n - !J Ji kil '"""' ., ._ Daha ince tecrü e er ıçın ça ıştın ır. !.<'"". sarılan ve onu hiç bir kuvvete aptınna- .• , 

.,rürüuugüm :zaman ottt! to J'llnıma so u • Tak .. • dlqinı cijy rAl Ya,la de ederek r"lı•tı. lronujjntakta ıolduğn ib;. 
ilu -.aSJB ..uaenmc 18 .o u. n· rinden 6 tane& muvaffak olabilirse ne yan bir bolduğun ihtiras ve inadı. .,,.. ~ · 

-: m tını. ıEski ı1rBliki hlmam.,t.ı. ıK•mı:.ı.ı · şarkıda da kabiliyetini arttıran, kunetl-i bJJ 
- Mmontc ôeili. ıBen ~ı)ktanberi ana mutlu... iddia <Sahlbi olduğunuzu kabul edelim. 

kumaşı elimde bir ka~ ker,c aalladım, "° yer- H yıldız oldu. 
lbu mesdlcyi açmffk ıietiymBum, işte finıdi len tozutarak .üzerime doğru ııeliyor ve !be- ıCüı:ellik Rotivudda en müptezel neıı- Fakat ya ailenizin ısrarile, ya mese!i o- .Bunun ak.si. gayet güzel .sesli şarkıcıla· 
k .......... rza fırsat r.flctı, .zanmriliy,uıum 'DCdir. Her a.kib, figiirauw tbfrrosu, iste- livutlun uzaklığuıdan. vcy;ı iyi hir meslek tl 

... "... '"' .ni bo.n.uzlarına ratıt getiremedi_ği zaman da- b '-- · b .ıd rın. hemen ekserisinin konusma k.abıliye 
ımeydana ı:çtkamıyacağımız 'Jfiin gelecektir CJ•• Ciiliıüz .hdar •iiı:clle doludur. Ve u .az ·c yahut ta hayn 1ı ir izdivn:ç uğruna j,, •· 

ha büyük güriiltü ve hırsla kuduruyorau. ._. 
ve lbdki de gclmiftit. veya erkekler o kadar güzeldirler .ır.ı, 'gÖ· anızı tcr:l.:edcnıiı?İz. 

Bir kere -'ok ciddi bir tehlike geçirdim, 
- Ne yapalım. renle? lttlyretiemri ifade edemez, ıicleta ne- Ho1ivuda c:rişrmcmcr.iz. gözcülerin na-
- 'MatlriBBe döVüımiyelim, aşmuzı a- boynuzları kaburga kemiklerimi on ıan • fesleri durur. zarı dikkatini celhctmek fırsatını kazan· 

tim uzaktan yalıyarak geçti. 
}rp p.idelim. !Bir :kaç ımevsim fhi; uğmmtya· F.aht .giizelli.k, hakiki bir .arıistte ara· madığınızdandır. Fak.nr. Lir tccri.ıbe filnıi-

Attilc :heyecanım 'kalmamıştı, ıon 1iiıiler-
lım, j},aşkn ~ÜTeşçUet gelip tılli!ılcr.;-ı: dmıe· nilan esas vasıf değildir. nin, ekseriya sizi büyük bir sukutu hayale 
ıeinlet. Ettesi gün bit keYC d ha dövü~ • ce insan sessiz ve sadasız du~rlıudı... Yıldızlar ınasm<la, ıcidden güzel olan· ui;;>Tatacağını da unutmayın. 

Hayvan aa, ln:n de yorulmu§tuk. ı l B b b · J b'l k · • cektik. Fnkat mukaveleyi feshettik ve !fa- lu aa vaTdrr. Fakat güzdlik1eri. on ann ununla em er, artısı o a ı mc ıçın 
laveroya -gittik. Kılıcımı çektim, bir kere nişan ..ıdını, muvalfakiydi üzerinde, tesir etmcmi~tit . .Yorulmak bilmeyen bir ısrar, hatta bir fil:-

1 rast getiremedim. b ..ı Ik müsabaknyı Joselito yapacaktı, o • 'Muvnffakiy.et için uıl esas cazi ecir. T.İ sabit esastır. 
Ortalığı: h h d nun için Bahaya gİtmeClim ve bulund~ğum Güzellik ise filmi n1anm, makyajcının, her· Geçenlerde bit genç a er verme en 

'Pıınsiyorıôa uhbaJllıırla 'J>o'ker oynamağıı - Tuhhh ... ~'h ..• sesleri dcildurdu. berin, dişçinin, ma~ajcmın, terzinin marife- yıwhnneme ,geldi: 
başladım. Birden telefon çalBı, 'llrkadaılat ikinci cldasmda ben ona kıhı:ımı sap - - ıcArtist olmnk ist!yorum > dedi. tidir. 
dan biri telefona gitti, geldiği zaman fkü) laı.bm o da 1bay:nuzunu eırtıma geçirdi. G J7 senedir, yeni istidatları tecrübe ct-

gibi olmuştu. büyük bir güriıhü -ile yerlere ,yıb1ıik.cn tim, seçtim, çalıştırdım. ÇahştırdıJdanm a· 

- Bir boğa Joselitoyu öldürmiiş, dedi. ben tle sırtımôaki sancının acısı ile 'bayı a- rasında, tanınmış yıldızlar da var. - Çün-

'Ben kafamı bile lmldırmadım. l:;Ja,adise cak gibi oluyordum. Bir .aralık lY.alnız .şu ik:ü onlar d.a bir devrede artık sona cr:i ik-
inanmamı!ltım. ıBeslcri cişitebildim. ]eri ııvc daha 'lı:ti gitmenin imkam olmadı· 

- Tna_,ı bıralc. Seni kandırmışlar. - iY..şa IBdlmonte c aha :inliycu. ı-eök- jı :kanaatim: ıvanyorlar. -

İçeri nasıl girebildiğini sordum. 
«Du' nrı aJ.hm» ce' ahını verdi ve iluve 

etti. 

,:ı·a .Şarktan gcliy.orum. Şirrdi, boğaz' 
tokluğuna bulaşık yıkıyorum. Fakat mu
vaffak olabilmek için, ucunda ölüm de ol-

Telefon bir kere da"ha çaldı, bu sefer hen lere mendiller, şaıpkalar :tılura.du. Resimlerine ve el yazılarına bakarak ıa ı;alı~acai:ım.ı> 

olmamasıdır. 
Temiz konuşma, kt>limc1eri doğru tclilf· 

hız ve onlara lfızım gelen ahengi ' ııne1' 
demektir. Arzu edilince ı:.lfnbe kadar ba,il 

bir şeydir. 
Fııkat bu basit kabıliyct murnffakiyt:I 

için belli baslı csasLudan biridir. Roberl 
Young, atı aylık tecrübe konturatı bitC'T • 
ken, daha bir k.imsemn cözüne çarpmnıııış· 
tı. Bana gönderdikleri \ak.it he' e- i kırıl: 

b '- 1.. 1 w • r. rıl 
mış, u ı<orıucıınanın U'Zunısuz uguna • 
olmuştu. Fal..-ııt bunu belli etmedi 13.I ki~· 
emin ve iddialı ola ak rşıma "t'

1 ı. Bil 
bir kabiliyetti. Asıl kabiliyetini kı- d o; ııc 
verdiğim ba it rolü oynarken i~b. t t"tti. 

Karşıma çıkan buti n hevesk:ırl u.n hf." 
men hepsi ,kcnd le-rine rldum, ohi.>". 
runrn gibi kısa bir ro 'c:rdığimdl ) erlere 
uz:.nıp kl\·randılar. R0be?t Young } ,.rJeıe 

(.,... ,.. . , . 



"'==-- 2 Ağustös 

z 
J..lerg··n dükkanları ve malları ile beraber Beykozdan 
Baku köyüne, F eriköyünden Pendiğe kadar dolaşa 

adamlar arasında neler gördüm? 

- Tıutunl :Vur. Tut be. j - Nereden ırelecek tahtacılarımız vaı· 
Öğle sıcağında. tepeleme doldurulmui dır. Nereye pazar kurulacaksa arabaya tah

bn bakır mangalın kenarına yaslanmış. ~ı· talıınınt%1 yerleıtirirler. 
'trıank biT Van kedisi ıgibi uyuklayan esnaf· - Tahtalanmızı diyorsun, onları yan• 
l.r ya~ larına ba lm1ş otomatik oyuncak· yana sıralarlar da siz kapış kapış mı oturur-

~r gibi fırladılar. aunuz? 
Salıpazan boydanboya, güçlü kuvvetli İhtiyar cüldü: 

lnt hizmetçi tarafından silkilmiş alaca bu· - A. evladım ona can mı dayanır, de-
1-ca lbir Uşak kilimi gibi dalgalandı. di, herkesin tahtası, yeri ayrıdır. T ah.tacı 

e oluyor yahll aiye sordum. onu oraya yerlettirir. Tahtacılık deyip geç· 

Çıp1ak ayakhrrile basma toplan arasın· mc. Güç iştir ya, nasılsa bir kere kolayını 
d. tezcaha basarak ileris.ini görmeğe çalı· bulmuflardır. Bak tahtalann üzerinde ne 

rı ihtiyar man1faturacı cevap verdi: numara, ne de ipret var. Gene öyleyken 
- Ne olacak delikanlı) Namussuz çok. yerini ıa§lrmazlnr. Hepsini yerli yerin~ ko· 

1Ccn0 bir fakirin malını aş1rmışlardır. yarlaT. 
- Güpegündüz mü) 

- Hırsıza gündüz neylesin. Geçen haf· 
1- Un npanında Şev'ket isminde bir zaval· 
bnın bir sandık bakınnı çaldılar. 

Yerine otururken bnşmı iki yana sa11a· 
l'arak: 

- Gözünü açmak luzım. Yoksa Mar· 
tıl.ara çırası gıôi yandığının resmidir. dedi. 

Ben: 

- Düeya bozuldu. diyecek oldum. 
- Dunya bozulmadı. Her zaman tetik 

tlstilnde durmak liıı.ım. Ben tam dü aene· 
lilt pazarcıyım. Bu elli senedir bu biçim el· 
ıder. Asıl tehlikeli zaman aqam üstüdür. 
.Esnaf malını toplayıp denk yapmnğa gi· 
1~ti mi açık gözler de pireler gibi ortaya 
çıkıı.rlnr. Gaflet tarafını bulurlarsa koca· 
inan çuvalları, denkleri yürütürler. 

- Elli senedir pazarcıyım .diyorsun ba· 
b.., seyyar pazarlar nerelerde kurulur? Js• 

••nbulda hergün pazar "l:llr mıdır? 
- Elbette. Mesela aklımda kalanları 

•Öyleyeyim: Pazartesi günü, Beşiktaş eski
den Cumartesi günüydü amma oranın dük· 
lt&n sahipleri belediyeye şikayet ettiler. 
liaftalıkçılar, paralarını cumartesi günü nl· 
llıağa başlayınca işlerine kesad gelmiş. Mil
let ucuz diye bize geliyordu. Onlar ıika· 
l'ctl!'rİni yürüttüler. Cumartesi pazarı nr· 
tık Beykozda, Bakrrköyde, Ynlovada ku· 
tiiyor) 

- Aman Yalovaya kadar <C!a ~der nll· 
'1ni'l.~ Bakırköy, Beykoz, Yalova neresi 
~aks ut 'baba'? 

- 'eylersin evlat~ Dükkan kirası, ver· 
ti buhran falan derken herkes pazarcılığa 
'döktü ~i. Eskiden bütün 1stan'bulun pazar• 
~ı bugünkünün altıda biri ancaktı. 

Şimdi herkes pazaTcı olunca, gün<Je üç 
Yerde pazar kurmak kabil. lıte T opanecle 
8-Jı günü. Çarşamba, Sultan Melımet, Su!
~rı Ahmet, Sarıyer, Haliçoglu. Perşembe; 
l\ra.pcamii, Şjşli, Erenköy, 'Kocamustafa 
Paıa. Cuma: Kamnpaşa, Üsküdar. Eyüp. 
l\~ar gününün pazarı da Pendiktedir. 

Etuüıma baktım . .Küçük çapta bir çok 
'cYrar dükkunlar. lıte Maksut babanın 
llıa.nifatura mağazasına biti:ıik, mü!ltamel 
'J.>akkabı ticarethanesi. Biraz ötede hırda· 
.,_tçı. Beriyanda kahve fincanlarından 
~lltôz "şelcrine ikadar çanak çömlek. Fa
llclacdar, çor pçılar, daha ileriye doğru 
~ına makinesinde.n sıra sıra bıçaklanna 
•dar mükemmel bir kasap. Elbiseciler, 
~acılar. 

S O senelik M ksut babaya sordum: 
b" - Maksut bnba, esnaf mallanru şehrin 
il' Ucundan öbür ucuna kadar nasıl götü· 

l\ir) 

f'l - Kamyonlanmız, arab lanmız vardır. 
ll.tça ba ına büyüklüğüne göre 5 • 15 ku-

~ kadar nakliye ücreti veriyoruz. Jııler 
ad, tatsız. Manifaturacılar manifatura 

c:~. 
• 1YC"tine, !kunduracılar kunduracılar ce-

\ <:tine ka,ıtlı ız. Ona para veririz. Esnaf 
.. lttrı<:ye tabidır. Vergi ona göre. nakliye 

~t:tı, bir de bu üstünde oturduğumuz tah· 
llta para veririz. 

Sahi. dt>dim, bu tahtalar nereden ge· 

- Ne kazanırsınız üstüste '? •.. 
- Oatüste günde 80 ile 100 k.uruı a-

rasıdır. Ayın ilk haftaları biTaz i:ı olur. Son
ra tavsar. Pazarcı demiyor musun. Millet 
hemen su katılmamış (kibritçi} oJuyor. Bir 
pazarlık ki sorma gitsin. 

Güldüm: 

- Siz de uzun etmeyin dedim. Dükkan 
kirası vermiyorsunuz hiryandan... Bir yun· 

dan da ma:ıallah, eksik ölçü kullanmak, 
metrede parmak oynatmak gırla gidiyor. 

Demin gelirken baktım. Yemiş satan bir 
edam mü~erinin aeçip doldurduğu klilahı 

işportanın altındaki hazır külnhla değiftir
di. Kadın farkına vardı. Bir de açıp bakh 

ki, kendi eliyle ayırarak koyduğu canım 

armutlann yerine hep çürükleri girmiı. Ki• 
ı:ılca kıyamet koptu. 

Makeut baba sözlerime içerlemişti. Do· 
lu dolu bir sesle alnımı kan§lar gibi avucu· 
nu yüzüme uzatarak cevap verdi: 

- Eh beş parmak bir mi baksana ciie· 
rim? Orada elin edebsizi müşteriye killah 
etti diye bizim günahımızı neden alıyor· 

aun? Adamın adı çıkacağına canı çıkaın. 

O senin söylediğin §eyler eskidendi. Şim· 
di yaima yok. Benim metresini 20 ye ve· 
remediğ.imi komıum versin de gör. Herif 
yarı yoldan çevirir. Aldığı malı kendi elim· 
le ben ölçerim. Milimetre oynadı mı? Yan· 
dığı ııündür. Ölçülerimize gelince: 

Topların arasından parıl parıl bir mel· 
re çıkardı. 

- Gördüğün bekçi eopası deiil metre· 
dir. El kadar dükkanda aahtesini ncueye 
saklayacağım. Aizı,ma mt ıokacağım? 

Ben tam: 

- Kusura bakma dayı. dayduiumu 
aöylüyorum derken ilerden bir vaveyll da· 
ha koptu. 

Eanafta gene ayni tela,, ıene Mahut 
bal>«, çıplak ayaklarile te~ahın üzerinde 
djmdik kalktı. 

- Gene mi hırsızlık~ dedim. 
Maksut baba deminki hiddetiyle cevap 

VCl'dİ: 

- Dai baımda mıyız, yoksa Salı paza· 
rında mıyız! Durup dinlenmeden malımı· 
z.ı mı yürütecekler} ... ÇocUk gibi konuşu
yorsun. Besmeleaizin biri yukan pencere· 
lcrde.n bir izmarit atmış, fakirin birinin 
tente.i yanıyor. 

Üçüncü kata kurulmu1. aşağıda pazat 
var, tente gerilmit. dii§ündüğü mü var'? 

Maksut babayı. dalgın tiryakiyi kalay• 
iar'ken ibıraktım. 

K. T. 

Yanhşhkla vurulan çocuk öldU 
Bundan 15 gün evv"el Saraçhane ba

şında Hüseyin ve Mehmet adlı iki kişi 
kavga etmiş ve Hüseyin çektiği taban
ca ile Mehmedi vurayım derken beşik
te yatan kard~inin 8 aylık kızı Hatice
yi vurmuştur. Hatice aldığı yara neti

cesinde dün ölmüştür. 
Bunun üzerine Hüseyin ve Mehmet 

rlİ}n ArlliV""" tPc:lim p,.l:lmic:tir. 

SON POSTA 

1 

1 
Sıcak evsimlerde 

çalışma şekli 
değiştiri emez mi ? 

-, 

ıcahlar birdenbire bunaltıcı 
bir hal alclı. Bundan en faz.· 

la mustarip olanlar hiç şüphesiz gü
nün en sıcak saatlerinde çalı§ma;ya 
mecbur kalan memur ve miistah· 
demlccl~. Acaba lzmir gibi bazı 
şehirlerimizin yaz mevmnlerinde 
.tatbik ettikleri ~alıpna umlii lnan· 
.bulcla da tatbik edilemez mi? Bakı
nız memur ve müstahdemler ne di· 
'orlar?: 

Eminönü posta tubesinde memur 
Süleyman Altın kaya: 

Ezkcn • erken 

çıkmaya idare mü

laadc eden çok 

IJlln'Zfıktır. Yalnız 

maaııma dokuna

cak olursa fatcmem. 
Zira ben evliyim. 

Aile mea'uliyetini 

omıızlanna almış 

Srif a 

G .. n ya ma 
fa da ve tehlikeleri 

Güneş banyosu ne zaman yap br, hangi 
yaşta banyoya nasıl başlamalıdır ? 

Hnata bir 'ücut 
taf lam bir vücudun. 
tahammül edebileceği 
kürü kaldırmaz. 

1 
~ 

erkekler için iatira- Bir çocuk büyük 

t mevzuubahso- bir adam kadar gÜ· 

••• 
no§te kalmamalıdır. 

Fakat fU da mnhak· 
kaktır lci, ııüne§ teda-

GalatamTay fu · luulemul. Hü- vfleri hakk.ında riyazi 

se;yin Ali. 

Bu havada çalı§• 

maktan kim mem-

nun olur ki.. ifte za· 

nni çallJlYonmı. 

PaTamd:ın keşilme

mek üzere erken sa-
fıverirlcrsc aevini· 

tim. Çünkü ben fı

karayım. Benim içiQ 

« 1 O:D paranın kıy· 

meti vardır. 
• * .. 

Eminönii Karedeniz elbue paza. 
rında satıcı Enver Niyazi: 

Eğer bütün ma· 
~ iazalar kabul eder• 

ee ben çoktan rau· 
yım. Fakat çalış

pıanın bu vekli 
ruı.hdut oluna iate· 
mem. 

- Yorulmuyor 
usunuz?. 
- Yorulmaz o· 

lur muyum •. 
- Şu halde? 
- Ustanın ka· 

lfizım. 

Çünk\i be~ de ondan uzanıyorum. 
Eminönii. Karadeni% elbiıe pazarı 

..ıhçııı Nabi Hilmi: 

Bence sıhhat ka· 
unçtao kıymetli• 
dir. Bu cehennem 
sıcaklarında buna
larak çalı ınak. has· 
ta olmaktan \a~kn 
bir ıey d~diı. 

Ben ntcn ç&~~· 
yottun. Biz hmi· 
liler sıcak cdn ay· 
da - bilhassa ma· 
nifaturacılar - ya
rımdan «3» e ka· 
dar çalı§mayız. 

Bunu lstanbula da tatbik ederlerse ne 
ili. Bu vesile ile yaşamağı yalnız çalışmak 
ad.deden işçilere büyük bir iyilik edilmiş 

olur. 
* •• 

Meydancık hanında kunduracı 
Rız.a Bin Atlı: 

Hani o günler 

iaabahın ıeJ"ininde 

cı 7 » de i§e bagla. 

«2» ye kadar çalı~ 

Ne iyi olur. Zaten 

bu sıcaklarda çok 

zor çalışılıyor. Am· 
ma ne yaparsın ek

mek parası bu. Öl

sen de çalı acağız. 

t'iyetle hiç bir şey 
C:lc söylenemez. Bdtiin 
nıcsclcler göylc hey
eti uınumiyesile tct· 

kik olunur: 

Günq banyoian, 

Japıldığı zaman brı~ 
am bir ppk ile ört

mek lazımdır. Siyah 

gözlükler takmak çok 

g~ 

insanın 

vücuduna göre tesbi~ 
etmek en doğru hıı

reket olur.. Bum:ınla. 
beraber günün en eıeak. 8 tlcrini, yani 1 1 

pe 14 aramıda bu ~ sureti kat' iyede yap· 

mamalıdır. 

Güne§ Banyolanru Ne Z Alınalı? 

Bunu güneşin kuvvetine ve insanın vü
cuduna göre tesbit etmek en doğru hare· 
ket olur. Bununla beraber günün en sıc~ 
saatlerini, yani t 1 ile 14 arasında bu ışı 
ıureti kat'iyede yapmamalıdır. 

Zayıf Bünyeler 

Zayıf bünyeleri birdenbire aüne~ ma· 
ruz bırakmak büyük. bir cinayet olur. Vü· 

cu"-.n zayıf ve yorgun insanlar evvela 
kendilerini güneşe göstermeden evvel vÜ· 

cutlarını bit kaç gün oranın havasına alı~· 
tırmalıdırlar. Şehirlere nazaıan dağ ııeya 

p1Aj havalarında muhakkak ki değişıklik· 
aer vardır. Hergün muntaz.am ve yonıcu 

ohnryan ufak y&rüyü§ler yapılır. Üç gün 
ıonra bir muayene geçirilir. Bu mua) ene· 

de zayıf bünyeli insan iyi görülür, yani yü
rüyüşlerden zarar görmediği tcsbit edilir· 

ıe. güneş banyolanna başlayabilir. Fakat 
ihtiy&U len& elden lmakmamak ve munla· 

ı:am bir tekilde ve yavaş yaıraı vücadu a· 

lııtırarak yapmak lazımdır. 

Birinci aün: Yalnız bacaklar ve safr ve 

ıol yanlar, beş dakika. 

ikinci sün: B aklar, on dakika. bal· 

dırlar ~ dakika • 

Üçüncü gün: Bacaklar on beş dakika, 
baldırlar on dakika, karın ve göğüs beş da· 

kika. ve bu plan dairesinde bütün vücut 
k,ararıncaya kadar güneş banyosu yapılır. 

Büyiik Ve Sıhhatli İnsanlar İçin 

Büyük ve sıhhatli insanlar vücutlarının 
biç bir tarafını setretmeden güneşe m:ıruz 
bırakabilirler. Ancak ilk defasında on d -
k.ikadan fazla güne§te kalmamalıdırlar. 

Vücut adamakıllı karardıktan soma 
bir müddet için tedaviyi terketmck ve son· 
ra tekrar başlamak faydadan hali değıldir. 

Çocukların güne~ banyosu için bilhas· 
ea büyük dikkat etmeli ve vücuda yara be
re yapmadan ağır ~ır yakarıık güneşe ma· 
ruz bıraktıktan l!onra çocuk güneşte uzun 

Çocukhuda ve bilh a küçüklerde asıl 
dikkat edilecek şey derinin }lam bere f. 
çinde kalmamasıdır. 

Çocukların başlarınd n gözleri güne§• 
ten muhafaza edecek şekılde hafif bir fap• 
kayı hiç bir znmnn ekfilk etmcmelıdır. 

Şu arada dadıfmın yaptıldım büyü bir 
hatadan da bahsetmek iısteriz. Bilh esa 
yavruları, arabaların içinde günece maruz 
bırakmamak luzımdır. Zira arabaların i· 
çinde ve beyaz kumaşların arasmda mu• 
şambanm tesiriyle güne~ kuvvetini artım 

ve çocuğu birdenbiı:e fazla y ltar, bu yüz· 
den ölüm vak'aları pek fazla olmu~tur. 

Yeni doğan çocuklnra şu tertip Üzere 

banyo yaptırmak faydalıd . 
Bir günlükten dört günfüğe kacJar: Yal· 

nız bacaklar ve ayaklar, 3 - 5 - 8 dn ika. 
lO günlükten 17 günl .. ~e kadar: nk· 

br"l:ekollr;3-S a. 
Bir aylık çocuklara: C ·· w •• s ve ım: 3 • 5 

dakika. 
Kırk günlük.Len sonr : Blilün vücuı 

azami 1 O dakika. 
Çocuklar üô ya ını geçerlerse: 
Birinci nafta: 5 dnkıka, ikinci haf tat 

f O dakika, üçüncü hafta: t 5 dnkika, clör• 
düncü hafta: 20 dakika. 

Beşinci hafta.elan S<>nra. çocuk artık gÜ• 
ne in tehlikesine mamz k. lmaz. 

Giinq Bmıyoaunun Te • eJeri 
Cün~te duran insruı tabii ''e güzd bh 

aıcaklık hisseder. Harareti azami bir ere
ce artar. Bu ekil faydalıdır. 

Fakat eğer insan birdenbire Ol) ri ta• 
bii bir eıcaldık duyarı;a derhal günr.şin al• 
tından kalkmalıdır. Güneş çarpması dedi· 
ğimiz şey vaki olursa büyük tehlikeler tev• 
lü eder. 

Nahır kuvveti? vurmnğa başlar. Dere• 
cei hararet çabuk yükselir. Bu halde insan 

f 

gene güae~tc oturmnkta devam ederse, o· 
labiJir, mencjit olur. 

Jyi bir tedavi i•c 'ücut ki !uzum uz 
şeylen yakar, deveranı tesri eder, adeta 
vücudun içini yıltar, fısap düzelır, yiizümüi 
güler, ruhumuz ferahlar. 

Usulü ile yanmış bir '\Ücut in am biı 
çok hastalıklıırn karşı korur. 

Güneş bnnyosu ~aıpanların 'e bılhnssa 
renklerini süs olsun dıye dei:;iştirenf .. rin §U 

s ydığım..ız: ted'oir!er lcuJ karında ohnaıı• 

dır. 



Yazan: Orhan Selim 1---------. 
KAN KONUŞMAZ! 

istanbul 
ıın 

Yaıattıjı 

Sinemada muvaffak olm3· 
nız ihtimali yüzbinde 17 di 

( Baş tarah 6 ınoı sayfada ) 

Gürültü avluyu geçip atelye'de xay- ı, aramanin ne tıeme1i olduğunu bil- Ta rlh sayfaları değil. bir koltuia yıkıldı. Seri ve muhte. ' k · J diT bh hayret ifadesile yarasından ellerine 
bolunca Nuri bey oda kapısını .a21p a.- mıyen ere, bu cehennem gezintisini ne k bulapn hayali kanlara baktı, ve tabii bir 
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leme seslendi : ad~r anlatmağa çalışsam, anlamaz ,. ""--- Re,ad 8krem Koçu --- elem v• isyanla cıniçin beni vurdular> Öle· 
- Biriniz şurda, benim kapinin Ö • lar. fş aramanın ne demek olduğunu bl- Sil&hdar Yusuf ceğim» dedi. Robert You08 muvaffakiyet 

nünde durun. Geliı> giden olursa he • lenlereyse bunu anlatmağa lüzum yok. . Han'I• fatihi yolunda ilk adımı atmı'"tı. rıa.. ,......,ukluıı:..·nCla " 
men haber verin.. Hiç aç kalmamıA bir insana: ., r- ır-- ~u Sllihder Yu· * 

T Bosna ~!erinden 
Katiplerden birisi kapinin önünde -A9hk nedir? diye sorunu:ı... birinin a!)ır u~ğı i· aut Paıanıa Ben artistlerin, doğuştan kabiliyet sahi· 

nöbete geçti. Bu sırada Seyfi bay me- Hemen size bunu an1atmağa çalıtir. (fj, Oüzelllii ve·ze· kabri bi olduklarına kanüm. Bizim yaptığımız, 
seleyi Ali beye anlatmiştı. Heriflerı Tarifler yapar, tasavvurlar yapar. kası perip.n ve pia kıyafetinin içinde kay· sadece onlara yol göstermek ve bu kabi • 
savdıktan sonra Muhafızlı~ telefon Aç kalan insana: bolmu§tU. Bir sün yalınayak dolaıırken liyeti inki§af ettirmektir. Bu kabiliyet. ae· 

etmeği düşünmüşlerdi. - Açlıli nedir !diye sôrarsaniz:· bir kadın ona acımıı ve bir çift eski kun· yirclnln ho§Una gitmesini bilmek demek • 

Nuri bey odanın llap'işini liaP.ayip - Bilmem, aer. '.Açlık şeydir .• ag • dura vermifti. ki Yu.uf bilahare lk.bal dev· tir. 
prtaklarmın yanına gelince: lık anlatılmaz ki .. açtık açlıktır işte... rinde bu kadının hayatta olduğunu 3it•· Muvaffakiyetin, başlıca eeaslarından bi· 

- Haydi, dedi, derhal telefon ede• Hatta belki bunu da söylemez. Sa • nince k•n'diain• 500 kuruı yollayarak in- riai de aympathie ve samimiyettir. Gördük-

tim.. dece cevap vermeden yüzünüze baliar. 
lmm arasında 1 inci dererede sempati ve 
samimiyet sahibi olanlar Will Rogen ve 

Ali bey:· Nuri usta ailesi harp senelerinde ag- Mart. Dresslerdi. 
- Muhafız, Seyfi ı>eyin ah1:>abi .. tılar. Daha doi!:uıu a~ olduklarıni sa ,. Sıcak kanlı bir tabiati, sevimliliği olmı· 

~. O telefon etsin.. dedi. nıyordular. Nuri usta zaman zaman Jia.. yan bir artistin muvaffaldyetine imkln yok· 
Nuri bey söyleniyordu: fasınaa açlıA'tn tarifini yapiyor. Ve G~ tur. Fakat maalesef, ıöluet, reklam. 
- Şimdi anlarlar keratalar .. h'epsini Jiı:ara, üzüntülü bir acele açh1ttan bali- fotoğraf talepleri, mektuplar, dalkavuk ar· 

kvkif ettireceğim.. hele o Nuri usta sediyordu. kadaılar gayet mUtevazi ve sempatik bir 
~o'Ji mu? Yılanın batı o... Nuri usta ailesi, mütareltenln illi Uç artisti ne oldum delisi yapmağa kafi geli· 

Odadaki seslerin azalmasi ve araba- ayında sahiden aç kaldılar. Ve evde liiç yor. 
ısına bindirmek istemediği adamların kirruıe açlıktan söz açmadi. 

/ 
Bunlar stüdyoyu birbirine verdikleri gi· 

konuştuklari feyler Ömeri kendine ge• işsizin yirmi dört saati ı Sal:)aJi, Öıc. • ı bi. notlcode mevkilerini de kaybediyorlıır. 
1 

fS ı Ancak fazla kuvvetli olanlar tutunabiliyor· 
llrdi. Masanin yan tarafın'dan yavstÇa e, ikindi, akşam, gece, gece xariıi C1iyel 
Hifarı çıktı. Beyler telefon başındaydı- birinaen ötekine hiesedilmeden geçllcm Jar~anıdıklarım arasında, üç aylık. bir tec· 
-ar. Arkalan Ömere dönüktü. Ömer altı parçaya h81ünmaz. işsizin yirmi tUbe konturatı imzalamıı bir genç kız var· 
.liem korkuyor, hem ae bu a8amların dört saatı birbirinden bi9okla ayrılmit~ dı. ilk iki ayda fevkalade İıltidat gösteren 
İena bir şey Y,apmak. !lıtediklerini sezi· üç ayrı düny84r. Sabah: Evden çi .. l mütevazi hevesle.ar, birdenbire değigiver • 
vordu. Hele «Nuri usta yok mu? Yı • karken, hava ya~murlu, kapalı, liawı l dL Bir büyükliik iddiaııile arkadaılarını da-
~nın hafi ö .. )) sözünden babasına bir Cla olsa İfıiz için aydınlık bir diinya bi tanımamazlıktan geldi, beraber yaptı • 
iötülük yapilaca~ıni iyice anlıyor<lu. vardır... ~kfam: IJ.vin liapisindan gi .. aanlık. boTCunu ödemitti. Oradan geçen bir ğımız tecrübe Almini filim amili beğenmedi 

Seyfi bey telefonu açti. rerken dıfarda gÜnef, renkler, ışıklar, kapıcı batının naan Cükkatini celbeden «yapamıyor, gönderini» dedi. 
Ömerin, telefon "6fina eğtlmit o • şarkılar içinde rahat ve bahtiyar . batıa Yusuf letanbula getirildi. Saray kapıotları Bu haberi kendisine verdiğimde, genç 

~ b .. i - '..t d d ..ı_ ' • f bu 'k' · •..ı kız. nHoden çıktı. Filim lmillerinin kalın n u uç naan sırtınaan uy uAu CH1, ıpız n ı ıncı aünyaıı karanlık· arasına kanıtı. Buradan sür'atle yükH1erek " Jlı. f kafalı olduklarını. hak.iki bir kıymeti an • 
or~u dayanibnaz bir h"al aldı. urner, tır ,rtizgAr: ıClır, yağmurludur. Ye ga- Deli 1bralaimin cülU.Unda yeni padiıaha ıri· lıyamadıklarını, sinemanin manaııız ve an• 

~ ... Jefonun ne oldu>' .. nu bilmiyordu ce; İfıizfn bu öçüncü dUnyasi: içinde ltıhdar, .:Onra damat, sonra büyük amiral 

~
rf" ~u • layışaız ellerde olduğunu, kendisinin bu ka· 

eyli beyin yanmdal<Here de~l de glS- tek söz Jeonufulınıyaıı blr Clilıizler ve Girid cenginin baılangıcında serdar ol· dar manasız içinde yeri olmadığını bağırdı, 
nmiyen biriaile konuşması Ömerl memleketidir. du. Ciride giderek'. Hanya kalesini zaptet· çağırdı. 

)İldirtacali kadar kor'kuttu. Ye avazı Gavur Cemal, eaki yıllarda bir gün ti. Dönütünde dejenere paditabın bir sinir Ben de kendimi kaybettim. Bağırarak, 
~iktığı kadar: Nuri uıtaya, dem~tf ki: buhranına kurban olarak idam olundu. kendisine, ıımank, hodııi.m ve mağrur ol· 

- Baba 1 Baba 1. diye bağİrarak ai • - Bir Amerllialı yazicinin romani- Karaca Ahmede 1r8müldü. duğunu, ve bu lüzumsuz kendini beğen • 
famağa bafladı. ni okudum. Herif gtizel bir ı&z ~tmİf, Kabri Su terazisi civarında, Osklidar menin mükemmel ve vaadedici bir istik • 

Telefondakiler çanueü geriye 'dön- diyor ki: «iki türlü hapislik vardır. Bi- tramvay yolu üzerindedir. On yedinci am bali mahvettiğini söyledim. Hiddetinin büs-

i
üfer. J\Ji bey ÖY.le hirılanClı ki Jiapıya rincisinde insan içett!e, hapishanede o- ,icali arutnda dlirüat ve zeki, devlet ada· bütün artacağını zannetmiıtim. Birden 
oğru kaçmakta olan Ömeri yarı yol- lur, fakat dünyanın nimetleri dışarda, mı olarak temayüz eden Yusuf paşanın ita· <ıhakkınız varl dedi. Müsaade etseniz de 

~L 1 h" rb k bir ta•ında· bir kere daha tccriibe etsem.» 
a yaKa adı. Pataklaya pataklaya ma • ur ve se eıt.. i incisinde, insan dı • ,. · 

1 
Medıum Fatih Hanya elıazi hazreti Mukaveleırinin bitmesine iki hafta var· 

~ya doğru sürilkledi. kide bir: şarda, hür ve serbesttir, fak'at dünya • Sili.hdar Yuııuf patanın ruhi için fatiha. Se· dı. Bir daha tecrübe ettik. Ben meslek ha· 
- Piçi .. Orospunun yavrusu, C::liye nın nimetleri içerdedir, hapistedir ... Ve ne 1055 yazılıdır. idam edilen vezirlerin yatımda bu kadar şevkle ve yılmadan ça· 

f[Ufür ediyordu. bu iki hapislikten ikincisi birncisindon kabir tatlarına yazı yazılmazken, Yusuf lışan bir kimse daha görmedim diyebili • 
, Seyfi bey telefonu liapatmİ9ti. Şim· kötüdür.» paıaya böyle mutantan bir cümle, ancak rim. Yeni tecrübe filmini seyreden ayni a
ifi Nuri beyin de iştirak ettiği tedip ha- Gavur Cemal bunu «güzel bir söz» padiıahın müsaadesi ile yazılabilmiıtir. mil kendisini tanıyamamııtı bile. Bu kız 
feketine bigane kalamadı. Bir tokat da diye .,.aemişti. Nuri usta, bunu mü- Zaten idamını müteakip pişman olan bugün en ileri yıldızlardan biridir. 
I> .etti Ömore. him bir söı: diye dinlemişti. Fakat şim- İbrahim: ölünün kan oturan yüzüne baka· Üç sene evvel, orta sınıf artistlerden bi· 
' Oç insan bir insani l\ep beral)er döv· di fırınlarda, bakkal dükkanlarınCia, rak: ri bana gelmiı. ilerliyemedi.ğinin sebebini 

teğe kalkarsa, hele dövenler y~ini mağazalarda, manavlarda hapsedil • - Yazık oldu, ne güzel elma gibi ya· bir türlü anlıyamadığını söylemişti. Ken • 

1 . Jl • dö uı b nakları varmış! dislle uzun bir konuşmadan eonra sordum: 
aşını a mtf uç msan ve v en ir mit diinya nlmetlerlle kendi arasındaki 

uk 1 
'-'ö l in d Diye ancak bir deliye yakııacak suret· - Ne okursunuz) 

~
c o ursa, a ·vu en övenlerin e- camdan, kepenkten ve hazan sadece ı··, '-' , te acınmtı ve kendi kendine beddua et• - Ne mi okurum) dedi. Gazetelerde 

noen sıyrılması kolay olur. ki adımlık bir mesafeden yapılmşi a- mifti. sinema havadisleri. 
' Ömer de, bu kolaylıktan istifade et- tılmaz haplıhane duvarlarını gördiik- - Baıka > 
fi ve üç kocaman erkoAin ellerinden çe bu sözün miihimHkten bıt.fka bir il• ı -Hiç bir ıeyl 
f!yrıldı. Son tok.atı atan Seyfi beY.dl. fatı da olduiunu anlıyor. Spor Scnelerdenberi bir kitap, hatta bir mec· 
Pmer yalnız onun açık kurfunt pa~ta· (Arliui var) ._ _ _ ___ ....,...____ ____ mua dahi okumamııtı. Kendisine en çok o· 

tonunu ve ceketinin eteklerini görü .. __ •. ·-·- Cim Londos Dinarlı kwıan mecmuaların listesini verdim ve bun· 

'

or. AA'famı~r artık.. Küçüciik vücu • f l ları baıtan sona kadar, battl ilanları da 

b ••t•• ı.: • dt..J · d b b •• ihmal etmeden okumasını tavsiye etthn: 
unn u un &UVVetı 'V erın ••. ir Bir Doktorun 

Gunluk Pazar nın masallarını, polis hafiyelerinin mace • 
rtuni pantalonalrin l atüne atıldı ve J 

Yapı ıyor ralarınt değil, ayni zamanda, yeni bir ma-
ni mini '!vri di,ıertnı ince liumaşa, Notl•rından (*) kine veya ilacın, bir diı pastasının nh .. de 

mahiyetini öğrenmeniz l!zım» dedim. 
, Üç sene, günde bir kaç saat müterna 
yen okudu. Hatta shakcspearc. Dick 
gibi yüksek muharrirleri de okudu. B 
butün değerli muharrirleri tanıyor ve ac 
lıyarak seviyor. Ayni zamanda yeni ve 
teresan vukuat hakkında da genit bir rns 
matı var ve bu sayede, beyaz perdenin 
yılı yıldızlarından biri de odur. Okum 
sayeainde edindiii malumatta, Holivut rıı 
!islerinde göze çarpmanın ve ilorlerne 
yolunu buldu. 

* BiT amatörle ilk tecrübelerimden 
Poe'nun The Raveu isimli ıüridir. T ecrU 
edilen kimse, eğer ıarkı söyler gibi, rnı• 

ralardaki mana ve güzelliği ifadeden g~ 
tim. onları anlamadan okursa daha fa 
yorulmağa lüzum yoktur. T el&ffuz ve k• 
limelere verilen ahenk en fazla dikkat el 

tiğim §eydir. 
Maamafi, bazan, tel!ffuz ve ahenk eh 

miyetsiz hattl lüzumsuzdur. Bunu Joh 
Weiasmuller. anlatmak ve öğreltmek i~ 
aylarca çalııtım. Nihayet Johny, Ta~ 
çevirdi. Bütün söyledikleri aSiz) Beni.:: J.i 
viyor) » dan ibaretti. 

Namzetlerin KÖrünüı ve kıyafetleri. 
rakter ve zevklerini göstermek itiıbarile 

hemmiyetliclir. Züppeliie varan fazla it' 
veya alacalı bulacalı elbiseler, aleyhe 
nottur. Böylelerine ekseriya Partheuon 
ka11larının veya meıhur heykellerin re ' 
1er1ni gösteruek bir §eyler anlamalarını 
mine çalıştım. 

Bazan, tccrllbe edilen hevesklra, yaıı 
bir evde olduiunu tasavvur ederek. keli 

düıilndüğüne göre bir sahne oynama 
söylerim. Ekseriai bağıra bağıra kend1 

dııan atar. Muhayyelesi. daha fazla 
müsait değildir. Hiç olmazsa itfaiyeye 
lefon edip, yanımı haber vererek evi k 
tarmağı bile akıl etmezler. 

Artist namzetleri güçl~e mukavim ~ 
ki ve muti olmalıdır. Ayni zamanda, ı 
dinnek ve sevmek kabiliyeti. mektebi!! 
muvaffakiyet ve popüler bir mevki de e 
11aetır. 

Güzellikten ziyade cazibe ve a11l o 
yıf kabiliyeti sahibi olmaları lazımdır 
bu cazibeyi perdede idame ettirebilsin! 
Will Rogers dahi. perdede «kendi ketı 
olabilmek» için çalışmak mecburiyetiıı 
kalmıgtır. 

Çok. sempatik ve popüler kimseler, 
dede bütün vasıflarını kaybederek eilik 
çehre olmuştur. Çünkü oynayııın ne d 
mek olduğundan bihaberdirler. 

Dempsey bunlardan biridir. Çünkü J> 
dede asıl şahsiyetini muhafaza edemerııi: 
tir. iyi artistlerin pek çoiunun yaptığı ı;İ 
bir veya iki eenelik bir tecrübe onu b 
Clark Gable kadar takdir edilen bir şf 
yapabilirdi. 

Artist olmak hevesinde binlerce kiıid 
mektup ve resim alıyorum. Son eözlim h 
sine ayni nasihati tekrardır: 

Rol yapmanın ne demek olduğunu 
renmoclen Holivuda gelmeyin. Fazla h' 
VMli ve iddialı olanlarınız. gayet kolsf 
lıkla ufak bir tiyatroya intisap edebili~ 
Orada çalııın. ilerleyin ve ancak mühirıı 
rol aldığınız vakit, bana hakkınızda rnsl~ 
matla beraber, nerede ve ne vakit o)'ıt 
caiuuzı bildirin. O gün tiyatroda ıizı 

rodip hakkınızda belki de hayırlı bir ~ 
verecek bir sözcü göndermemiz ihtİ 
dahilindedir. Oliver Hind,el S

yler yapmak iıtiyor. B ir an içlnCle m a Ç 1 U g U D - Sadece hayali hiklye kahramanları· 

matın altındaki ıart ete geçirdi. ( .. 1------------·--- Atina 31 (Hueusi) - Atinada ıünün 
~. lıırdİ. l'epHn'in aslılınJan ileri ••l.n mevzuunu bugün yapılacak olan Dinarlı yeni b i r sigorta ŞJ•rketJe 
' Seyfi bey haykırdı. Ömerin dit1erinl <c Mide aancdarı )) "Cim Londos maçının dedikodueu teıldl et· 
kfi beyin bacağında. n zorla ayırClılar. mektedir. Bütün biletler sablmııtır. llti ııü· Jk• .. hl b k . . k•J k I?· bu azgın köpek yavrusunu bu ana Hasta söylüyor. ,refÇİ de kendilerinden çok emindirler; bil- 1 mu m an amızın ıştıra 1 e urulan Ankara 

ad 
- Oç eenodenberi mide ag-nar çeie - h c· L - .ı h kk it li l • rt • k • d •• • b •vr söven mahalle çocuğunu yaka ana un onuoı mu a a 1ra p ge ece· sıgo a şır etı un ışe aşladı 

k d 
rim. Rontken muayenesi idrar ve kan gwini iddia etmektedir. 

paça apı ıfarı ettiler. tahlilleri ve bir çok muayeneler yapıl· 
• Ö · ha d b Su Topa Turnuvası 
1 merm şın an u macera geçtiği dı. Kanser çibanı: mide dütüklüğü, 
vak.it deli}uuUı altı yaşına girmişti.. böbrek taıı. safra kesesi iltihabı leş • 

• 
'MOTAREKE 

Mütarekenin ilanından dört ay son
'ra, Ömerden başlıyarak bütün Nuri 
usta ailesine: 

- Mütareke ne demektir~ diye so
rulsa şu cevap alınırdı: 

- Mütareke a ker taymmın da kea 
silmesi demektir. 

Nuri usta terhis tezkeresini aldıktan 
sonra iş aramağa başladı. Ceppelerden, 
esaretten dönen yığınlarla insan_lstan
l>ulda iş arıyordu. 

hisleri üzerine bir çok ilaç kullandım. 
Nihayet: 
Ameliyat tavsiye ettiler. Korkuyonım. 

Siz ne tavsiye edeceksiniz bakalım. 
Muayene ettikten ııonra: 

Sizin saydığınız hastalıklarla bir alnka • 
nız yok. Ameliyata da lüzum olmıyıı • 
cağını tahmin ediyorum. Midenizde 
(Pep in) usares:i azalmış. ağrılar bun· 
dan ileri geliyor. Günde 0,50 san • 
tigram, iki defa yemeklerde (pepsin) 
alını:z. Derhal bu arıza geçecektir de
dim. Dediğimi yaptı ve iyileşti. 

( * ) Bu not lan kesip saklayıruz, ya • 
but bir albüme yapııtırıp kolleluiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetİfebilir. 

BU&ün aaat « 15» de Moda yüzme ha· 
vuzunda Galatasaray, Beykoz, 1. S. K. ve 

1,Güneı klüplerile lzmit yüzücüleri arasında 
,su topu turnuvası başlayacaktır. 

At Ya111larının İkincisi Bugün Yapılacak 
Y arıı ve islah encümeninin tertip etti· 

ği at yanılarının ikincisi bugün yapılacak· 
tır. 

GÜ?ef Kur'ası Bugün Çekilecek 
Berlin olımpiyatları güreı müsabaka

ları kur" ası bugün çekilecek ve hemen mü· 
sabakalar başlayacaktır. Eskrim takımımız 
.ıse Birl~k Amerika, lsviçre ve Yugoslav· 
ya grupuna dü§"J11Üştür. 

Güreı Müsabakaları 

Bugün Y edikule İspitalya bahçesinde 
memleketimizin tanınmış pehlivanlarının 

ve baı pehlivan Kara Alinin iştirakiyle 

,ıüreı müaabakalan yapılacakbr. 

Adapazar Türk Ticaret Bankası ile Etibank ve Anadolu Sigorta Şir~ 
nin GOO bin lira sermaye ile müştereken tesis ettikleri Ankara Sigorta şır~ 
tinin küşat resmi dün birçok davetliler huzurile yapılmış ve ~irkcte ilk 01

1 

rnk Milli Reasürans Müdürü Refi Celal evinin e(lyalarını sigorta ettirnı~ 
Küşat mer~siminden ıonra _hazırlanan büfede davetliler izaz ve ihraJll 
mi,Ierdir. 

~ 
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SON POST~ Sqfa -. 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

RSANIN K KIZI (_R_ik_a_Ay_e_.;ıi ___ s_e_f_a_Ie_t_d_e_li_s_i _] 

Son Posta'nın tarihi t•frikası 

- Beni aldatmağa çalışıyorsun 1 
- Hayır... Aldatmıyorum. Yalan 

ıöylüyorsam namussuzum. Hançeri 
indir de anlatayım. 

- Sen bırak Ctnce .. 
Abdullah hançeri 1lllırakarak doğrul· 

du: 
- Ben sultanla fspanyol kumanda

nına yalan söyledim. Yalan uydurdum. 
Bu Oruç Reisin planıdır. 

- Nasıl'? 
- Orut reis onlara söylediğim yer-

den kaçmıyacak. Kalenin arka tarafın
dan sarkacaklar ..• 

- Sahi mi} 

- O halde benim çadırımda ve elin· 
de hançerle ne arıyordun } 

- Seni öldürecek.tim. 
- Niçin? 

- Hain zannediyordum. Öldürecek 
\'e sonra kaçacaktım. Çünkü yarın sa· 
hah sultanla lspanyol kumandanı alda
tıldıklarını anlayınca denim derimi yü-
2etlcr. 

- Jyi bildin .• 
Sesleri büsbütün alçalmıştı. Adeta 

dudaklarını birbirinin kulağına yapıŞ:. 
tırarak konuşuyorlardı. 

Mansur son sözünü söyledi: 

Yazan : Kadlrcan Kafh 

Lübnan hikayesi 
Gözlerini dünyaya açtığı zaman tabiat 

ona, ilk zulmünü &(istennişti. Doğduktan 
Numara : 34 bir kaç saat sonra anası, onu fakir köylü 

Sabaha ancak iki üç saat kalmıştı. Bu sor9u dilden dile ve kulaktan ku· ba.baıına bırakarak öldü. 
Oruç Reis emir verdi: ]ağa geçerek gerilere doğru gitti ve çok Babası da kitçük kızını ninesine teslim 

K 1 geçmeden cevap aeldi: edip yeni bir kadın aldı. Yeni kansilc iki 
- apıyı aç · · · 0 d F k" l"k ak d · _ Kalede kimec kalınamı•tır. ay yaşa ı. a ır ı canına t eyınce pa-Kapı hiç gürültü yapmadan açıldı. T aaport çıhnp, p~ra lcaanmak gay96ilc A· 
Karanlıkta bir kaç kırbaç şakladı. Beş yüz kadar Türk levendi kaya - merikaya ( •) yollandı. Kitçnğü de karısı· 
Atlar kaleden dışarı fırladılar. A • ların kuytuluğunda ve yamaç boyunca na emanet eyledi. 

yakları çuvallar ve paçavralarla sarılı ilerliyorlardı. Parlayıp da göze çarp - lıte 0 gündenberi kızcağızın vaziyeti da
olduiu için kısık ve tok bir ees 9karı- masın diye hiç biri kılıç veya palasını ha çok bozulma8a yüz tuttu. Üvey ana • 
yorlardı. sıyırmamıştı. ıından çekmediği kalmıyor, en küçük bir 

Onlar dışarı fırlarken Oruç Reis de ıuç iglese müthiı dayak yiyordu. Bu yet · Solda ve yamacın aşaUısında karakol 
k 1 · k t f d ki k leye .:ıog .. ru g,,:: miyonnu" gibi, yemeg .. i de ondnn saklıyo: 

a enın ar a ara ın a u o gezen arap atlılarile; mızrakları, balta- e bir çok gitnlcrini yavrucağıza aç geçir • 
koşarak uzaklaştı. Leventler de onun !ar! parlıyan İspanyol askerlerini gö • :iyoıdu. 
gibi onun ardından gitmişler, yalnız b•· 1 1 d k 1 d 

re rııyor ar, on ar an sa ınıyor ar ı. Aynı" zamanda ltadıa ahltılı:sızdr. Öksüz beş· altı kişi kale kapısınmı gerisinde bü-
1 . Güneş doğuncaya kadar şu kenar· kız dokuz yaşına .nrince her şeyi idsak et· tiin atlanı; dışarı çıkıp aitme erinı .,,. 

dan vadiye İllecekler, karakolların ara- meğe başladı. Bir gün üvey annesinin bir bekliyorlardı . 
sınclan geçerek uzaklaşmıya çalışa • erkekle seviştiğini gördü ve hndiseyi ltom· 

Hep!!i çıkınca onlar da hemen kapı- caklardı. ıulara anlattı. Buna haber alan kadın kü· 
Yl kapıyarak Oruç Reisin gittig .. i tara- ··.. d .. b 1- d .. _b.. lk" ·· Bu sırada Arus kapısı tarafından çuge yapma ıgını ıra!Wila ı - n.. 1 gun 
fa koştulM. top gürült.üleri, kılıç, topuz, balta ses· zavallıyı aç bir halde bir odaya tıkıyarnk 

Şimdi kalenin mazgallaıma bağlan· leri, çığhklar, kumandalar ve küfürler türlü türlü işkencelerde bulundu. 
mış olan iplerden ve ip merdivenlerden duyuluyordu. Bu hali gören köyün papaz.ı bu ahlaksız. 
birer maymun ~vikliğile inen karallı- anadan kızı kurtarmak için yavruyu yanı -

ala dib. d 11 
Oruç Reis karanlıkta gülümsedi: na aldı. Fa'-at papaz rab--'- 0-ıdu .. ·• ve çocuk lar vardı. Kay rın ın e yavaf ya- L ıt ... UJ[ 

k 1 __ ·ı· d Bu ltaranhkta kolay kolay atıarımızı tekrar üvey annesinin evine dönmegv e mec· vaş umandaacn: ven ıyor u: 
yeneme2ler. bur kaldı. 

- Sagva ... Tek sıra ile .•• Gürültü D-_ı· '-'- \..!_ • 
• coı. Bu eefer ona artık oi.r ııiunetçı muame· 

etmevin ! . . . Kılavuza dikkat... Kıla • k da ki - k d ı · ı d 
J • Arus apısın n j • yuz a ar at eaı yapı ıyor u. 

vuza ..• 
Oraları en iyi bilen genç ve gözü 

keskin bir yoldaş en önde piiyor, o • 
nun yanı başında da Oruç Reis bulu • 

nuyordu. 

dışarı fırlayınca sağda ve solda hücu - Yalnız mutfak ve ev iılerini görüyor. ıo· 
ma hazı duran arap atlıları arasında bir kağa, gezmeğe çıkamıyordu. Kimseyle de 
kımıldanma olmuştu. Fakat Şeyh Ebül konuşamıyordu. 
Hamud'un meşaleai henüz yanmamıt- Böylece hep bu 

Faik Bercmen 

Kız on b9 yqına girmişti. Öyle mun • 
tazam bir vücudu ve öyle şirin bit yüzü 
vardı iti.. O güne gdinciye kadar bu gü • 
z.ellik. herifin nazarı dikkatine çarpmamıt
lı. 

Adamın günden güne kıza karıı mültefit 
davranması üvey annenin gözünden kaç • 
mıyor ve kıza daha fena muamele yap~· 
masına vesile oluyordu. 

Fakat bu hale dayanamıyan aşık. bir 
gün sevgilisini, kızı döverken görünce Ü· 

zerine atılıp onu kurtarıverdi. 
Bu vaziyetten sonra &.şıkını kaybetmek. .. 

ten korkan kadın. kızı herife teslim etmek 
ve ortaklığa nza göslermeklen başk:ı çare 
olmadığını anlamıştı. Ve bir ge•e kızcağız, 
mışıl mı~I uyurla-en lııerifi odasına soktu.; 
Ve :zavallının o canavann elinde çırpındı • 
ğını bir kılı kıpırdamadan eeyret~ 

Bu vah · tecavüz nı:ticesıinde kız deli gibi 
olup evden kaçt/,•e l}eyruta doğru yollan
dı. Fakat bu htt~>e onu barındıracak llölü 
evlerden bn§ka yer kalmamıştı. 

Bu suretle aecelerini vücudunu s:ıtmnk.· 
la, gündüzlerini de ağlamaJda geçirmeie 
başladı. Bu hayattan memnun değildi; ki• 
çük ve gayri mtttlrik ruhu bu sefil ı;aziyet
ten nefret ediyordu. Falıat ne yapsın .. Ta· 
hammül etmek lbımdı. 

Bu ya§Byıştan çekilip namuskirııne bir 
hayat geçirmek maksadile bu miktar para 
biriktirmeğe koyuldu. Her ıeye tahammUI 
ediyor ve bu gayesine ulapnak. btiyord•. 

Fakat düşen insanlar bir daha kolay KO• 
Jay kalkamıyorlar... Kifayet edecek bir 

derecede para top • 
fanmıştı. Gel gele .. 

- Mademki Oruç Reisle aıkadaşları 
kurtulacaklar, benim de burada işim 
kalmıyor. Beraber kaçanz. 

Biraz önce yalın hançerlerle birbir
lerinin canlarına kıymek isteyen bu iki 
tcaur adam şimdi boyun boyuna idi • 
lcr. 

Kayaların aralarından hazan aeke 
rek, hazan sinerek, fakat müm1tün ol
duğu kadar hızlı gidiyorlardı. 

tı. Bu itibarla hücuma geçmek için bek- ifkenceli hayat üç 
lenecekti. yıl daha ıürdü. Kı:ı Yarmki nüshamızda: lim uğursuz talihi o

nun bu gayretini de 

parça1adı. 
Oruç Reis arkasına dönerek sordu: 
- Hepsi kaleden çıktılar mı?lçeri

de kimse kalmasın'? 

bir taraftan İ§kence 
Atlar vadiye dogr .. u dört nal gidiyor-

çekerken beri yan-
lardı. da üvey anne rahat 

Sarı Efe 
Gittikçe <le düzenlerini bozuyorlaroı. rahat aşıkile sevip -

(A.rba nr) )'ordu. 
Y•zan: Ragıp Şevki Bir ıece biriktir• 

tliğj paralar çalın ~ 

tlı .• Her ıece aşıkım 
Biraz soma elele verdiler. 

Mansur arkadaşına emir verdi: d ki ·· ··1 

' 

eve aokuyor; ve gece çıkar ı an ıuru · 
- Hemen çadırına git ..• Gece ya - 1 ,. .., tüden kızcağızın uykusu kaçıyordu. Bir çok 

tııından sonra sabaha karşı yola çıka· + 8 OD p O 1 t A + ıeceler kız yatağından fırlıyor. Korku 
tıı. Kalenin arka tarafından dolaşarak Bu Akt•mki Program içinde annesinin odasına ko1Uyordu. Fa -
onlara yetifiriz. Beraber gideriz. vtY ANA latan bul Celir ve Pua kat odada rastladıiı iğrenç eahneler onu 

- Birer at bulalım. B O R S A S 1 büsbütün ürkütüyor ve gelclili gibi koprak 
1 k Viyana: Muoa; Danı 19: 

Ora L lay ıter"'•n ·ı iser at 20 30 K Lendı' oda•ına dönüyordu. - sı &O •• • ""' , 20, 1 O: Eğlenceli musiki. . • .. = .. a .. • & ., 
al ld 1 • 8 • 1931 Bir ıün Amerikadan cllier köylülere ırım. _1d .... ·· ün 15 iııcı yı onumu, 

Q_::_ l ruzonun o ugun ..___.__ ıelen mektuplar içinde babasının öldüğü 
- oJOtS 0 ••• _ _ 22 : Aşk. ıevipne ve tecuiil .c>zleri (mu: Tiirk o..191 -~ 
Abdullah arkada•ının boynuna son ı"ıL!li), 23: Çift keman ve piyano koneerı, Ura Ura haberi çıktı. h 

'" .ıu 1111. B ı 21 17511 °'- 1 Butne B 45 00 Bu haberden eonra kızın vaziyeti da ıı defa sarılarak öptü. Oruç Reisin pla • 24,25: Dans. 70 '7,1 T. · ' 70 · ' 
rc:.TE o/o '7.1 T. B. D 20,75 Dah1l1 1tt1traı 95,15 fena sar11ldı. Kadın onu evden kovmak için 

ıunı anlattı. Mansur da onu öptü ve · BUDAP~ f o/o '7.1 T. B. moo,oo 
ayrıldılar. . 19: Danı plakları, 20,35: Piyano. re. a· ı-::.:....~D~ .... -=,=--_.. -=o=----:-.:--0-;";-__ - 11;;;-.--.1-.-_ ....... _ --. bahane anyordu. 

1 o Ol - ·-ı u.n -~· Böylece de iki yı1 daha seçti. 
Maneurun karanlıkta giderek kaleye katile viyolonsel konaeOpri. 

21
' ~~:r: Ura Lira Bir ıün, mutfakta, ipkrna hamlamı§ 

•okulmaeına, kuleye veya mazgallara yat haberleri, 
21 ·~?~ eret·:- 2-4 20: Srp.ni 9S,2S \1 Anadolu ınD 45,30 olduğu etlerden bir parçuuu yerken üvev 

brınanmasına lüzum kalmamıştı. keatra)l,Ak2
1
3•30: ._...an musı ı. ' Bh'u Knurum97•75 ıl Anadolu U 47•00 anne. kızı yakaladı. Eline aeçircliii bir ıo-

Dans p a an. d L---
BOKREŞ Soqtııleler E•hem pa ile dövmeğe baıladı.. Bu aıra a ~n 

12,-40: Orkestra, 13,25: Sözler, 13,-40: üstü baıı yırtıldı ve her tarafından kanlar 
Konserin devamı, 14. 1 5: Haberler, 1-4. 30: akmağa baıladı. 
' 1 e. K'" ı- rogramı 16 · Bu aürültü esnasında i11lr. eve ıirdi. Kı· Konseıin devamı, .1: oy u P ' · • 
Orkestra, 16,45: Köylüye haberl~r·.. 19 : za karıı kadından daha zalim davranan bu 
Aktüalite, 19, 15: Cazbant, 21 : K~çük or· ÇEKLER herif, aevgilisinin yaptığı bu işten mcm • 
'kestra, 22,05: Şarkılar. 22,SS: Plik. JCrt, 1 T. L. lçlr. nun kalarak mutfağa doğru ilerledi. 

Oruç Reis 0 sırada elli ya~larinda bir VARŞOVA k . isterin 6,2,00 \\ Llret 10.085 Fakat eşikten adımını atar atmaz biraz 
l:ahramandı. Sol kolu yoktu. Onu dört 18: Viyolonsel ıolo vç pr 1 • pıyakn~1 • I'. Franıı l2,06 Dolar o,7!130 durakladı. Birden gözleri kızın üstünde ta-

) 18 30 B H l'mpiyatlarından na 1 • 1---------:--------t kıldı kaldı. Yırtık elbiseleri arasından bü • 

• • • 

-19-

BiR PUSU? ... 

NAKtr -

Kendi kurtuluşu için. e.n iğrenç ve vabll 
erkeklerin kahrını bağrına baatıratak ve 
taze vücudunu satarak topladığı parayı çal. 

mı~lardı. 

Kızcağız paıalannın plındıiını görünce 
evvela pıırdı. Sonra sözleri döndü.. Az. 
tık her §ey mahvolmuştu. Bütün ümitler, · 
para ile beraber bir daha dönmemek üze
re uçup gİtmİftİ. 

Sabahleyin patron kadın, odasının ~ 

kö~nde, üstü başı yırtık ve aaçı lı:aı:m~ 

kanpk bir halde onu otunnuı buldu. ı-iJt 
konupnuyor, yalnız laer iki tarafına pt& 
ptkm bakıJ-rdu. 

* Dk iki aylık tedavi ücretini ev sabibiiı6 
6dedi. Fakat sonra para Termck.ten imtina 
edince seıtalıip kıza aayu&k. onu mecca• 
rıen tedaviye karar verdi. 

Şimdi bann aklı bapna ııeliyor ve ae • 
çjrdiği çirkin hayattan nefretle bahsediyo1. 

* Her delilik tifayap oluyor, fakat kim • 
sesizlik, sefalet elem ve i§kenceden doian 
delilik artık geçmiyor. 

Ve zavallı kimsesiz. fakir Jı:ız aklı baıı· 
Yı önce Bccaye kalesi önünde aldığı • : er n ° 1 K k 

19 OS K'" "k orkestra 20 55: eman on· tün vücudu, göğsü taze güzelliğilc meyda-
}'aranın kangren olması üzerine kestir- • uçu 4 R d '. 21 2 5 · Muh- na çıkmııtı. ( *) c:.. • ..:..eliler araunda akiclen bir idef 
Ilı" . F k b O R • . . b" setri piy,esi, 21.0 : a yopıye, ' · .,_,., 

lflı. a at unun ruç eıs ıçın il' · ı·r k · 1 21 45 · Sakeafon (plak), o criindenberi erke"k, muhteris balı:ı,lau- -.ardı. Memleketlerinde para kuanama '" 

J[rf. Kr .. 
ıo 'f'. 'f'ran rı 167,00 1 1 Mart 30,00 

na geldiği halde asla iyiletcmiyor. ' 

t\ "k 1 d .. h h r d h te 1 onuşma ar, ~ . kil ·-
81 oma ıgı onun er ant en e- '22,30: Bcrlm olimpiyatlanndan na • nı kızcağızdan ayırmıyor, ve onu zevkir:e ,.anlar Amerikaya para k•zanmak mak • 

ı Dolar 126,00 / 20 Drahmi 23.i)O 

1 İaterlln 632,00 20 Lna 25,90 

l'nen belJi oluyordu. Uzun ve ince bo- 22.35: Dağ prkılarile d slar, 2-4: Plak. ll----_;_~----:-------1 &Jet etmek için fusat kolluyordu. •dıle seyahat ederlerdi. • 
}'u, kısa sakalı, keskin bakışları ve MOSKOV A Bor1a Dıtmda 

20 Lire\ 196,00 ıo Le7 16,00 . 

dimdik vücudile gene herke.11in üstiin- ' 18,30: Konser, 20: Koro konaeri, 22: L.K. 

~ herkesten ileride çarpışıyordu. Almanca neşriyat, 23,05: lngilizce, .24: · Kredl l"onslye 1 
L.IL 

Mübadil Bon. ~7.00 

leventler kalenin geni!ı avlusunda 
1

Almanca, 1 : İspanyolca neşriyat. ıa&.90 &enesl OO,OOı 
T 1 3 » 100,S()I 

l\tların ayaklarına çuval ve paçavra .• BEL~RA~O SO: Halk. ıar· 1911 9 94,SO, 

Gayri • • 00,00 
Altın 970 
MecldJJ• 00 

•arnuşlar onları Arus kapısının iç ta· 20.30: Mıllı ne~nyat. ' 23 . B l' \...o;;;;._= ... :ıa;;;;,==----=-------· _,.,I 
r f ' • k lan 22 l O. Radyo orkestrası, . er ın 
a ında sıralamışlardı. Çok:tanberı lü- · ı. '. •

1 
• d t · 2 3 15. Haber· 

:a:u k d b I b h olimpıyat arın an repor aJ, • · la mu a ar yem u amıyan u ayvan ler, 23.30: Radyo orkestrası. 2.f: Konser 
r oldukça zayıflamışlardı. Fakat ka- nakli. 

l>ırıın gerisinde sıralanmış olmaların -
darı, dışarı çıkacaklarını anlamış gibiy

PRAG 

dil~r. ikide bir içlerinden bir ikisinin 
~iŞnediği, dısarı fırlamak için acele et
li~i işidiliyo;du. 
~ Oruç Reis avlunun ortasında yanan 

20,05: Salon kuarteti, 20,35: Radyo 
sohbeti, 20.50: Konutmalar, 21,0;: Bir 
perdelik komedi, 21,40: Çek. halk şarkı • 
lan, 22,45: Olimpiyat hııberleri. 23,25: 
Plak, 23.30: Almanca haberler, 23,3S: 

Pluk. O<:aman ateşin aydınlığında onları son 

defa gözden geçirdi. --;::::~~ .. ~~::7·~: .. :;:::;;:;;:~·~:: .. ·· 
Sonra başını yıldızlara kaldırdı: 

Müflis ahtaP ve demir malzeme ıirketı 
- Biraz daha bekliyeceğiz. masasına gelen Adapazarı 1ürk 1icaret 
Diye mırıldandı. Bankasmm istediği 8527 lira 28 kunııun 
Başlıca leventler onun arkasında her ve hali tasfiyede bulunan Şark halyan Ban-

~~rini ve her sözünü hemen yapmak kası tasfiye memurlanna izafeten avukat 
Çın hazır bulunuyorlard:. Hikmet Süleymanm istediği 3801 lira 50 

Avlunun ortasındaki ateşe artık o - kuruıun al::tncı sıraya kayt ve kabulüne ve 
dun atılmıyordu, alevi ve aydınlığı sıra defterinin düzeltilmesine iflis idart; • 
tıttiltçe azalıyor<lu. Anc:e karar verilmit olduju ilin olunur. 

'Yarım saat kadar daha geçmişti - • (24738) 

TAKViM 

ACUSTOS 

Ruınt sene 
1362 2 

Arabt sene 
1355 

Temmuz Resmı sene 
19J6 

Hızır 
89 ~o 

PAZAR 

bAHAH 

\

Cem. evel 
1MSAK 

ti. 
9 
4 

ı:., 

z 

u. s. D. 
31 13 7 28 
57 2 62 

ô ıe İkindi Akşam Yatsı 

ı. :::>. U. ;,. D. S. L>. 
"'· v. 

4 53 8 49 12 - 1 49 
ıı 20 1ü 16 19 26 21 17 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Fen Fakültesi Riyaziye ve Jeoloji Doçentlikleri açıkhr. İmtihan 

30/Eylül/936 tarihinde yapılacaktır. Doçent olmak ıartlarını haiz 
isteklilerin müracaatları. "4355,, 

Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünden: 

lzmirin Seydiköy nahiyesi hududu iç.indeki Avunduk zaddere 
aid olup Ziraat Bankasına ipotek bulunan Bulgurca Çiftliğinin kadas
trosu yapılacağından keyfiyet 2613 sayılı kanunun 8 inci maddesine 
göre alakalılarca bilinmek üzere ilin olunur. "94,, 

~~--------------------------------------

C. H. P. Genel Sekreterliğinden 
10 Ağustos tarihinde münakasası ilan edilen Sinema makineleri 

vesair malzemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu müd· 
det zaı fında teklif yapılamıyacağı anlaşıldığından ve şartnamede bazı 
tadilat yapıldığından dolayı 151911936 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Yeni ş rtnameler 5/d/1936 tarihinden itibaren Ankarada C.H.P. 

Genel Sekreterliği ve lstanbulda C.H.P. lıyönkmul Başkanlıgı tara• 
fından p.ırasız olarak verilecektir. (111) 



10 Sayfa SON POSTA Ağustos 2 

Gavur 
lı1ehnıedin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

Son Posta'mn zabıta romam: 30 
fflUHALEFET t)r 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasll öldü? 
Petri, ellerini arkasına bağlamış. A- da dokunmak meselesine gelince ... Pa-

ğır ağır, Gavur Mehmedin masasına paviç. seni başından savdı. öyle nıH.. Son Posta'nın eiyut tefrikası 1 - 18 - Yazan: Zf,.a eüir ı 

yaklaşmıştı. Evvela, dikkatle bakmıf ı - Vakıa, öyle. Cemiyetin lstanbuldakl teşkilatı, hürriyetin illnı dakikasından itibaren, hadisata 
~onra kaba bir Hırvatça ile: - Öyle ise, ben de söylüyorum... A d ••ıh • d • • k • h • • • 

- Neyin var, hemşeri?.. iyi oluncıya kadar, burada kalacaksın. vaz'ıyet etmişti. b U amıt e, cemıyetin uvvetıne e emmıyet vermi§ti. 
Diye homurdanmıştı . Gavur Mehmet az kalsın, sevincin- - ikinci -
Gavur Mehmet, b~mı kaldırmi~tı. den çlldıraca'ktı. Fakat, çarçabuk ken- - Arize Sureti -

Memnuniyetini gösteren bir tavırla ko- dini topladı. Zi.ti akdesi hazreti zıllUllahlye 
iıuşmaya başlam~ştı: . - Burada mi, kalacağ,m~ .. iyi am· [Dün ve bugün, İttihat ve Terakki 

-. - Bir hemşerı, ha .. evet, hır hem : ma, burada kalıp ne yapacağım?.. cemiyetinin buradaki azasını gördüm ... 
1:rı ... Ah, yaban~.ılık. kadar .. kheleŞdil - Yiyeceksin .. içeceksin .. yatacak- ZAti cihan banilerine karşı şiddetle sa· 
bılmemek kadar guç hır şey yo : ". U• sın. dakat ve ubudiyetlerini beyan eyledi .. 
rada yatan garsona işaretle derdımı an· l . I - b lk' 1 

· · k k - yı amma.. yara arım, e ı ça- er. latıp da, şunları getırtınceye adar, a • b k O ''dd t fı d b 
. H · u geçmez. mu e zar n a u • Şeyhislam efendiye giderek~. bazı lı;ı karayı seçtım... aaa .. neyın var, d k . k t k · · k 

. D" k b' k ı·a a yeme • ıçme ve yama ıçın ço mutalebatta bulunan üç beş mektebi dıye soruyordun?.. un a sam ır a· 1.. H lb k' b · d 
'd b' 1~ para azım. a u ı, en .. zengın e· h k k k' d' · cemı'yetle kat'iyyen za geçirdim. Taş ocakların a ır ıa - y ·ı· u u şa ır mm, 

... ı k k · d • d gı ım. münasebeti olmadığını söylediler··· gam pat atır en, va tın e Kaçama ım. .. d k1 f 
Az k l - Bu muddet zarfın a masra ın, Hatta 0 mutalibi de nabeca bu -asın.... l b l . 

tamami e ana ait. larak ulüvvü sümüvvü fikir erın· - Nerede çalışıyordun? .. 
Gavur Mehmet, en mahir bir aktör d canü dilden emın olduklari - Hani, şu .. Eyübün ötesinde .. bil- en, 

l d k kadar hayret göstermiş; bu alicenaba- s. ehriyarı zis, an efendimizi artık bu mem ne ağa, diyor ar .. ora a i taş a-
taklarında . ne lıitüf karşısında şaşırmış gibi bir - yolda iz'aç etmek nimet naşinaslık ol-

denbire süklıt etmişti. Ve sonra sağ e- dug~ unu itiraf eylediler. Hatta, şeyhis -- Silahdarağa.. ı· · ~ k b h'' l 
1 ını gögsüne oyup aşım urmet e e· la .. m efendı"ye giderek bu hakayiki arz - EYet .. evet .. 
1 ğerek: ile beraber, mahut üç becı efendinin - Nerelisin?... T 

- Dalmaçyalı. - Ben de sana çok dua ederim, Pet- hareketini tekzip eylediler. (1) 

- Dalmaçyanın neresinden).. ri çorbacı. Varlığıma kasem ederim ki; dün 
- Lapaç'dan. Demişti. akşamdanberi; küçük ve büyük, mil-
- Bize uzak. Petri, Gavur Mehmetle konuşurken him ve gayri mühim, yüzlerce teb'ai 
- Sen nerelisin, hemşern. tefci İbo da tezgahın önünde durmuş, hümayun ile görüştüm. Cümlesinin 
- Ben, Gradina'Iı. konyak içmekte idi. .. Elindeki şişe • kalbini, zati meleksematı şehriyarile· 
_ Böyle bir memleket adını hiç i- den önündeki kadehe bir daha konyak rine karşı, tasavvura sığmaz bir his ile 

fİtmedim. doldurduktan sonra seslendi: malamal buldum ... Ekseriyet, sokak -
- Dalmaçya ile Karadağ arasında. - Petri çorbacı 1.. Hemşerinle ko • ]ardaki o yaygaralardan bizardır. Bü -
- Bize uzak ... Amma, ne de olsa nuştuğun, yeter artık. Ayakta duracak tün gazeteler, hep bir lisandan bu hali 

hem şeri sayılırız. halim yok. Ben gideceğim. t-evbih ediyorlar. Maamafi bir hakikat-
- Sen buraya yeni mi geldin) Petd, Gavur Mehmetli bırakmıf, tez· tir ki, arzeylerim; 0 :r-aygaracıların hl-
- Eh .. çetele tutmadım ya .. bir ayı, gaha doğru ile_@mişti. Ve ilerlerken de le kalbi, zati velinimeti azamilerine 

ta geçti .. ya, geçecek. tefci İboya bakarak söylenmişti: karşı derin bir ubudiyet ile meşhun • 

- Yaraların ağır mı).. - l~te .. tam işimize yarıyacak bir dur. Her kalpten kopan (?adi.şahım, 
- Kolum, çok ağrıyor. : adam ... Zavallı herif ,t~ ocaklarında çok yaşa) nidayi safiyeti, bütün odu-
- Buraya nasıl düştün?.. sürünüp duruyormuş... Burada, on aları işittikçe, insanın gözleri sulani .. 
- Akşama doğru yaralandım. Ya - gün zarfında ben onu öyle bir adam yor. 

ralarımı sardım. Fakat gece, kolumun ederim ki ... 

• 

acısına dayanamadım... Arkadaşlar; Petri; hemşeriai anlamasın diye, bu Fikri hakiranemce, en büyüğünden 
bir kaç gün çalışma. Git, bir yerde ra- sözleri kaba bir Rumca ile söylemiş .. en küçüğüne kadar, bütün İstanbul 
hat et; dediler. İstanbuldaki hemşeri - ti. .. defci lbo da, ayni lisanla cevap halkı, şimdi kemali şükür ve minnetle, 
lerin yanına gitmemi tavsiye ettiler. vermi,ti: rahat ve afiyeti hümayunlarını yürek-

Oece yarısından sonra, yola çıktım. _Güçlü kuvvetli bir adama benzi- ten özlüyorlar. Hatta: Tophane mü • Ali Kemalin Abdülbamide verdiği a.rizenin sureti 
Fakat, yolda acıktım. Karnımı doyu • yor. Aknft-L:, Uskumru Emı'nı'n ça - !'liri Zeki paşa kullarının ve bazı ileri f'kl . b'' 1 1 fh lı ml . k d' . . . L,!!,_ d 

ij><U•aa..ı T ı en; oy e te gra aneye ücu a - mış.. en ısını, cemıyetin er1UU1ın an 
racak bir yer aradım. Burayı sağlık pında bir adam... gelenlerin, bir kaç şedidülmaal sözlerin- rı mümkün mü idi. daha yüksek, saltanat ve hilafet maka-
v~rdiler: .. Ne i.se .. karnımı doy~rdum. - Haa, aklımda iken söyleyim, 1 - de~ müte~ssi~ oldı:kları ha~d~~ mahza Hülasa, şu sureti maruza ile bu iki mına daha merbut; zati şahanenin tah· 
Bıraz dınleneyım. lstanbula gıdece .. bo ... Senin, o Uskumru Emin de bizim zatı akdesı humayunlarını ız aç etme- ordu tahtı intizama alındıktan sonra sı ile daha alakadar göstermek iatemiş· 
ğim. Bizim Papaviç'e. ... işimize yarıyabilir. Fakat, bir kaç tec· mek için buna karşı mukabelede bu - Dersaadette dilhahı zılltlllahilerine ti. 

Petri, birdenbire Gavur Mehmedin rübeden geçirmek lazım... lunmadıklarını, bugün gider~k müşa - cüz'ice mugayır bir hareketin asla vu-
Halbuki Abdülhamit; umumi vazi· sözünü kesti: Gavur Mehmet, masanın üstüne e· rünileyhe arzedeceklerdir. kua gelmiyeceği maruzdur.] N l '\ P · "\ S yeti Ali Kemal beyden daha iyi ihata - ası r.. apavıç mır.. en onu ğilmişti. Kalın bir pastırma dilimini çe· Maamafi, böyle yüz binleri müte • Abdülhamit ,gayet büyük bir teeni . t' M t' t ·t <lT edil 

tanır mısın?·· kiştirmekte idi. Fakat, kulaklarım hü· caviz bir halk arasında, fenaları da bu- ve ihtiyat ile hareket ettiği için, Ali etmı.ş ı. . eşru ıy.~ . ı an e 1. 1~ • mez, 
- A .. tanımaz olur muyum, hiç) ... tün dikkatini, tezgah başmda konuşan· Iunur. Belki tedricen bunlar bazı fena- Kemal beyin bu ikinci arizaaı da, ce - cemıyetm teşebbusıle kendısının salta· 

Fakat, ben ona biraz dargınım. lara vermişti. Ve şimdi bu sözleri işitir Iıklara mütecasir olmaya kalkarlar. vapsız kalmıştı. Ve buna binaen Ali nattan iskat edilmesi ihtimali olduğu· 
- Niçin?.. işitmez hafifce gülümsemiş: Maazallah, böyle bir hal vukua gelecek Kemal bey de, Abdülhamitten istediği nu da aklından geçiren Abdülhamit; - Niçin olacak? .. Memleketten ge-

- Vay canına .. bizim Alif efendi, olursa, bu yolsuzlukların kanun dai • gibi yüz bulamamıştı. her taraftan bir çok sadakat mektupları lir gelmez, doğruca ona baş vurdum. 1 d k l 
Ş.. l k ] b' h' . d' bana cilve yapmış ha ... Demek ki adı, resinde önünü lemaya lehü ham • Ü- Ali Kemal beyin yegane maksadı; ve telgrafları aldıktan .. ve bahuıus, s· oy ece o ay ır ızmet ıste ım ... fb . . İb h b d f d v•l b f .. h.. A l k~f'd' ler 
G .. }" k ı· ld k d k ll ] o ımış... o .. e • u a ena egı · çük ir ermanı umayun arı a 1 ır. padi~hın 0 aralık sarsılması tabit o - tanbul sokaklarında nümayit yapan ucu, uvvet ı, o u ça a a ı ı usu T ·ı d 1 k le b' · · y-

bi J d ld w • • k I k am ası za e ere ya ışaca ır ısım. Kimse, emirden ve kanundan harice lan maneviyatını takviye etmek, ve bu binlerce halkın: r a am o ugum ıçın; avas ı , ya- k h 
sakçılık filan gibi temiz bir iş bulma - . Tezgah başında, konuşma devam e- çıkamaz. Ve, çıkmamalıdır. Artca ' er suretle de hünkarın gözüne girerek - Padişahım, çok. yaşa ... 
sinı rica ettim ... Hatta .. şimdi burada dıyordu. nasılsa çığırından çıkmış bulunan i - kendi mevkiini kuvvetlendirmekti. Diye feryad ettiklerini duyduktan 
söylemek boşbogw azlık olacak .. ne ise, - Eh .. artık ben gidiyorum, Petri kinci ve üçüncü orduları, usul ve kava· Alı' Kemal beyin en büyu''k endişesi; 

b kd · sonra; artık kendisine ilişilm.iyeceğine vazgeçelim .. ona bazı mühim şeylerden çorbacı .•• Geceye kadar istirahat ede- nini askeriye dairesinde ir mi ar ın· ~ bir iki gün zarfında, bütün milletin 
'..ıe bahseyledim ... Fakat bana, kafi de- yim . zibat ve inkıyad altına almak lazımdır. I 
cı k kalbinde büyük bir takdir ve minnet e tecede kulak asmadı. Daha dogy rusu, - Sen, gece de meydana çıkmasan, Bu askerler de • gerek zabit ve gere . 

h yer tutan • (ittihat ve Terakki Cemi • ir kaç bardak şarap içirmekle beni ha- iyi olur. Bir kaç gün, bir köşede kal ha· nefer • buna, son derece mü taçtır • 
yeti) idi. t:ından savdı. kalım ... Olabilir ki, karakollarda seni lar. 

Y Kendisi, Avrupada iken cemiyete Gavur Mehmedin son sözleri, Pet- görmüş olanlardan bir kaçı (teb - Üçu"ncu" orduda, lbrahim paşa kul- D b ~ 'b' S l~ 
k b girmemişti. iğer azı .zevat gı ı e 11-rinin nazarı dikkatini celbetmişti. Elle- dil) (1) e soyulara u taraflara gön- }c.rı, bu emniyeye, kariben muvaffak l 

.. nik ve Manastırdaki cemiyet erkani e rini masaya dayıyarak sual etti: derillr. olurlar ve oluyorlar. Fakat ikinci or- . . O .. 
- Pnpaviçe, ne gibi mühim s,ey • - Bu da fena fikir değil ... Hadi, · · · 'd b'" 1 b' .. 1·r ister de muhabere etmemıştı. nun ıçm, 

ctu ıçın e oy e ır am · b k 
lerden bahsettin . kal sağlıkla . Bir taraftan, zati şevketsematı hü _ cemiyet haricinde bir ( ferd) den aş a 

- I loç, canım .. belki de, boşboğaz. - Hadi, hayıra karşı.·· mayunlarına şiddeti sıdkı ubudiyetini bir şey değildi. Halbuki, ne kadar yük-
lık. .. - Oraya haber göndermeyi unut • esasen bildiğim; ve vaktile Avrupa • sek bir şahsiyet olursa olsun, (ferd) le· 

- Pek iyi.. ona söylediğin şeyleri ma. Çünkü, kabahat altında kalmak İs· dan kendisine vukua gelen mügayiri rin kıymeti bir anda sıfır derecesine i-
bana niçin söylemek İstemiyorsun?.. temem. sadakat teklifleri ne suretle red eJ/e - nivermişti. Herkes gözlerini cemiyet 

- Senin kim olduğunu tanımıyo - - Merak etme .. belki, öğleden son- dig~ ini bizzat müşahede eylediğim Meh- . . 
b "d · mensuplarına çevirmıştı. rum ki ... Hem, ondan bir fayda bekle- ra en gı erım. mut Muhtar paşa kullarının ikinci or -

yeb'lirdim. Senin bana ne faydan do- İbo, Gavur Mehmedin oturduğu duya tayinini münasip .gördüm. Mai- Cemiyetin lstanbuldaki teşkilatı; 
kunab.ılı'r kı'... masanın önünden geçip gitmis,ti. O "fu · t'k t hürriyetin ilanı dakikasından itibaren, 

Yetine hüküm ve nu zu, ıs ı ame ve d k" 
G 11 ır h d b fi ., 1 k d d 1 d k' b · ·p t l h ha .. dı'sata vaz'iyet etmis,ti. Tabii ir ı, Petr i, avur ı\'1e me in u sa ıgına ·a ar a gın ı 1; aşım çevıu e liyakati mücerrep olan müşarüni ey e 

dayana madı. Omuzlarını saısa sarsa 
1
1Gavur ~ehm:d: bakmayı bile aklın • orada bulunsa idi, zabıtanın şu serkeş- _herkes gibi - Abdülhamit te, cemiye· 

bir kahknha ba!':tı. dan geçırmemıştı. tin kuvvetine ehemmiyet vermişti.·· 
- Reni bilmezsin amma. belki a • (Arkası var) . bAd' Bunu bildiği içindir ki, Ali Kemal bey 

( 1 ) Bu yalaPdt, Böyle bar a ıse cere- . . h · tt dımı is:tmişsindir Bana arH1 sanla Pet· ' bu arizalarında cemıyetı e emmıye en 
ri çorb-ıcı derler. p paviçle aramızda, m O tarihte .sivil elbise giyen zabıta. me- yan etmemiıti. Z. Ş. j düşürecek bir tarzda idarei lisan eyle· 

dair bir kanaat gelmişti. 

Abdülhamit; mevkiinin tailamlı "' 
ğını görür görmez, büyük bir memnu· 

niyet hissetmişti. Artık coşkun mille • 
tin halini, sadece uzaktan seyrebneye 

karar vermişti. . 

Sarayın kapıları, bütün hafiyelere 

ve jurnalcılara kapatılmıştı. Sarayda 
bu işlerle meşgul olanlar, klmUen çı· 

karılmıştı ... Ayni zamanda gerek feh· 
zadelere ve gerek saray mensuplarına 

kat'i emirler verilmiş: 

_ Mümkün olduğu kadar lıtanbul 
tarafına az geçiniz.. halkın hiç bir ha
reketine zinhnr müdahale etmeyiniz. 

Denilmisti. 
İşte bu s~rada Abdülhamide çok mi.i· 

him bir mektup takdim edilmişti. BıJ 
mektup da, aynen şundan ibaretti: 

(Arkası var)' 
hiç biı ayrılık gayrılık yoktur ... Fay- murlarma (tebdil) denilirdi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



Fransanın devletlere müracaatı: 

Madrld yolundaki asııerin tesliminden Toledoda hUk'O.met hesabına çalışan 
ıonra evlerine dönen muharip kadınlar gönüllnier 

( Bq tarafı 1 inci sayfada) 

Fransadan ispanyaya gitmek isteyen gönDllUler 
Fransada bir çok gönül1ii1/r İspanyaya gitmek istediklerini ıöylemifkıa hu 

dudu !ilahsız geçmek şartiyle gidebilecekleri cevabını almışlardır~ 

Fransa bir konferans toplanmasım da istiyor 
Londra, 1 (A.A.) - Siyasi mahafil, İspanyol i~erine hariçten müclahale "YUku 

hulmnsma mani olmak için Akdeniz dev Jetlerinin bir lonferans aktetmeleıine dair 
olan Fransız teklifini müsait bir surette kar ~lamı !ardır. Buaunla berabeT ayni maha· 
fil muhtelif memleketlerde siyasi ihtirasla nn tqeddüt etmesiılin önüne ııeçmek için 
böyle biY konferanMD aktinden evvel diplomasi yolu ile mü:zuereleı yapılrnau lazım 

olduğu mütaleasındn bulunmaktadırlar. 

Gene bu işde İngiltere, ve italyanın hattı hareketleri ne olacağını tayin mak· 
eabiyle Roma, Paris ve Londrn arnstnda müzakereler ynP._ıhnası zaruri olduiu ka

llaatindcdirler. 

ispanyaya Belçika da silah satın~ 
Brükset, l (A.A.) - Siyasi mnhafil, Raxiste «Bc:Jçika Faşist fırkası» fırkanın 

gazeteleri tarafından Belçika fabrikalarının İspanyaya silah ıatmış olduğuna dair 
ven1mi~ olan haber dolayllile büyük bir heyecan içindedir. 

ispanya Reisicumhurunun mektubu 
----------------------------------ispanya Reisic.umlıuıu Azana Pari Soir gazetesine şu mektubu göndermi~ti: 
cıCumhuriyeti korumak için lspanyol milleti kitle halinde harekete ıeçmiştir. 

,Cumhuriyet ve hürriyeti sulhperver bir surette ve reylerile kazanan millet onu bugün 
ailahla muhafaza ediyor. Hükumet ile halkın ittihadı akan kanla perçinlenmiftir. 

Dünya, lspanyoHann bitmez tükenmn kudretlerini görecektir. Memleketim, ha
kimiyetini müdafaa ederken, alemşümul hürriyet davasına da hizmet etmektedir.» 

BULMACA 

Soldan sağa: 
1 - Bir denizaltı gemimiz. 2 - Bir 

göz rengi, Ottonun annesi. 3 - Bir erkek 
isrni, emmekten emir. 4 - Çavuş ta değil 
nefer de. 5 - Fenikelilerin mabudu. 6 -
'f abancanın attıiı. iflas edm atar. 7 -
Ba~nna bir (T) ilive ctlerseniz Anatol 
Fra119'm bh caeri olur, yediğimiz şeyler. 
8 - Sporcularm (yaıa) aı, memba. 9 -
Pa~fı Deli lbrahimin 9cvdiği kürk. 
1 O - M*ur Tüık denizcilerinden biri. 
"I~ apiıJa: 

1 - Hücum botlanmızdan biıi. 2 -
Büyük. 3 - Münhuıran Türk olan bir de

niz. DC>ta. 4 - Hafı:zm tönbek:isile meş • 
hur diya?L 5 - Çalgıların göbeklisi. mtr· 
tbi, nota. 6 - İman et, fransızca (için). 
) - Ceride bır11ıluJan. Bir edat, denae 
koyverilen çapa zincirinin çıkaıdığı ses. 
8 - Fran zca (ne), ktymetli bir mnden. 
9 - Endaht c.mıi. evin aksamından bııi. 
IO - Endaht mPktebinin olduğu yer, ge
lecek sene beynelmilel bir sergi açıi cak 
olan §ehir. 

Dünkü Bulmacının Halli: 
Soldan sağa: 

Tepebaşı 
Yangınında ölen 
• 
it/ aige çavuşu 

Ailesine Dahiliye Vekaleti 
ve Belediye 1000, sigorta 
şirketleri 1500 lira verdiler 

T epebaşı yangınında k.aTıramanca 

ölen itfaiye çavuşu Şükrünün ailesine 

Dahiliye Vekaleti ve belediye tarafın

dan 1000 lira verilmiştir. 

Bundan başka. belediyenin teşeb -
büsü neticesinde, diğer sigorta 9irket

lerinin i~tiraklerini ~ temin eden Mil· 
li Reasürans Şirketi de 1500 lira yar • 
dım etmiştir. 

Muhiddin Üstündağ, batta Reasü -
rans direktörü Refi Celal Bayar olmak 
iizeıe bu alicenabane yardıma iştirak 
eden şirketlerin müdürlerine, itfaiyeci

ler ve ~hi.r namına aevinç ve takdirle 
te~ekkü, etmİftİ.Y. 

Fehmi Rizede yakalandı 
Mavnacılar Cemiyeti eski reisi Ya· 

kabun 1900 liraaını dolandıranlardan 

Yusuf burada yakalanmış ve arkad8{11 
Fehmi Rizeye kaçm~tı. 

SON POSTA 

40 gün, 40 gece 
Şenlikleri 
Başladı 

( BaJ:arafı 1 inci &ayfada) 
İşte biz. bütün bu tabii nrlıl.lara da· 

yanarak bu güzel tehri hlı turistik merkez 
yapmağa çalL§ıyor, ve her aene biraz daha 
artan çalııımamızla bu yolda muvaffak o· 

lacağımızı söylüyoruz. 
Gündelik endişelerimiz araaında turİ:zD'l 

büyük bir ehemmiyet alacak, her tmlü ted· 
birlerimizi, bir çok ümitlerle bağlanchğı· 
rnız bu büyük cereyana göre alacağız. 

- Bu sene için fazla seyyah celbedebi

lecek miyiz} 
- ilk seneler için fazla hayallere kapıl

mamalıdır. Yabancı ziyaretçi, ve bilh.aua 
ellenmek ve dinlenmek maksadiyle ge• 
tenler ıüçlükle memnun edilebilir.. Buna 
muvaffak olabilmek için senelerce süren 
bir hazırlık ve imtihan devreıi geçirmek 

lazımdır. 
Bunun içindir ki lstanbul Türkiycnin 

ve Yakın Şarkın yazlığıdır parolasile işe 

başlıyoruL İlk hedefimiz iç turizmdir. lç 
memleketimizden ııelecek vııtand~ı mem• 
nan etmek, onun istirahtini temin edebil
mek kabiüyetini kazanmadan yabancıyı ko. 

Sayfa 11 

[ inhisarlar U. Müdürlüğünden :_I 
1 - Kapalı zarfla 23/VIl/936 tarihinde ihalesi yapılacağı ilim 

olunan 121187,81 lira keşif bedelli Polathane yaprak tütün ambarı 
Binasının vahidi kiyasii fiat usulile intaahna istekli çıkmadığından 

ayni ıekilde 20/Vlll/936 tarihine ra5tlıyan Perıembe günü saat 15 de 
ihalesi yapılmak üzel'e yeniden ek si itmeye konulmu§tur. 

il - Kapalı zarfla 29/Vll/936 tarihinde ihalesi yapılacağı ilim 
olunan (17845) lira (10) kuruş keşif bedelli Polathane idarehane bi" 
nası in~aatının götürü ihalesi 20/VIll/936 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü ıaat 15 e talik olunmuştur. 

ili - Her ikisine ait eksiltme, Kabataıta inhisarlar Levazım ve Mi
bayaat ıubesindeki Alım • Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Ambar binasının keşif evrakı (696) kunq ve idare binasınm 
ke§İf e-.rakı (90) kurut mukabilinde İnhisarlar lntaat §Ubesinclcn 
alınabilir. 

V - Ambar binasının muvakkat teminatı (7309,39) lira idarehane· 
sinin (1339) liradır. 

VI - İsteklilerin ihale tarihinden en az üç gün evvel inhisarlar La
pat tubesine gelerek Nafia Veki.letinden bu büyüklükte bir hina iti 
yaptıklarına dair alml§ oldukları Müteahhitlilıı tezkerelerini ibraz ile 
eksiltmeye iştirak için fenni ehliyet vuikast ahnaluı prltır. 

Vll - Kıınuna uygun olarak k apah zarflar JUkarıda sözü geçen 
Komisyon Reisliğine ihale günü en geç saat 14 de kadar makbuz mu
kabilinde verilmİ§ olmalıdır. (62) 

)ay kolay memnun edemeyiz. Bu yolu ta· ı• t b ı G •• -kı • 
kip ederek kusurlanmm örtüp eksiklerimi- s an u umru en Satış İşleri 
zi tamamlayacağız. v ollarımız. bahçeleı j. Mu·· du·· rlu·· g\J 

0 
•. nden •• 

miz, parklarımız, otellerimiz, münakale 

vasıtalarımız, bizleri memnnn etmezse, ya· 5229 mezat kayimesi 39 kilo 78 lira elektrik tertibatlı sıcak bava 
bancıyı nasıl memnun edehilir) ha 

Noksanfarımızın ikmali. ancak bütün verici, 395 mezat K. 20.500 K. 53.81 lira elektrik tertibatlı cam lim 
vatanda!'lanmızın bu hareketi benimseme· abajuru, 392 mezat K. 49, K. 110.25 lira p~muk bel kemeri, 371 me
si, ve bunuı:ı etrafında elbirliii yspmasile zat K. 53.400, K. 240.30 lira tecrit halkası ve biriket, 355 mezat 
kiimdiı. K. 110 kilo 198 lira cili.h pirinç karyola aksamı, 2529 mezat K. 80, K. 

Bütün vatandaılar, bu büyük. işde rol 108 lira mUf&JDba mahfaza, 2513 mezat K. 20, K. 70 lira frenk lıaJı,ı, 
sahibidir. Her şeyden evvel İatarıbul hem• 

1164 mezat K. 42, K. 126 lira de.mir pergel, 2533 mezat K. 66, K. ıerisine yeni bir &eçim yolu bulmak ıaye- • • w 

sini kovalayan bu harekette, bfitün vatan- 85.80 lira makmesız oywıcak. Yukarıda yauh qya 7 agu.ten 936 
daşlann yardımına mazhar olacajmmcisı:ı. G. aaat 14 te İstanbul ıümrüğündeki aabf salonunda açık artbl'ma ile 
eminim. Ancak bu sayededh ki ıchrimae ' atılacaktır. Artbrmaya girecekler"c:len yüzde yedi baçulı pey akçesi Ye 

her sene biraz daha çeki düzen verip. bi- ÜDftll tnkeresi aranır. cc150» 
raz d~a ~~e~ ~nfulerim~ Mnz daha ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , 
ağırlayabiliriz. 

- fstanbula yaz aJlan İç.İD ban«i dıı 
memleketlerden z:iyarctçi aetirtilebillr> 

- Biraz evvel söylediiim sihi ilk he· 
defimiz Yakın Şark memleketleri, bilhaı· 
ıa Balkan memleketleri, Ye nihayet Çe
koslovakyadır. Tuna yolu, yavq yavaı KÜ· 

zel bir eeyahat yolu halini ahyor. Yazın u· 
zun müddet fimcndi!er 11eyahati yapılamı· 
yor. Biz de buı;alan düşünerek propagan• 
damızı bu memleketlerde tekaiE ediyoruz. 
lstanbulda aon .zamanlarda meydana çıka
rılan eski eserlerden ve Ayasofyanın mü
ze halfoi alarak mozayilclerin meydana ~
ksnlmasından ıoara; seyyahları için 
ümide düşmehe bir hata tua-.vur oluna· 
maz. 

Bu seneki programımızda Güzel San
atlara, spora. eilencelere, ve Balkan festi· 
vallerine ayn ayn haftalar tahsis edilmiı· 
tir. 

Olimpiyatlar apar baftamızm zenııin 
olmuma mani oldu. MaamafE ba hafta· 
nuı haricinde olarak, Aiastoaun yinmsin
de bir de Bopziçini yüzerek ıaçme mün
baka~ teıtip ediyorn.. Belediye bunun i· 
çin bir kupa koyuyor. Bu müsabakanm 
beynelmilel bir mahiyet almasına çalışaca
ğız. Tiyatro f~tivali haftasında, Ttirk ti· 
yatrosumın biitWı tekamül 1eyrini görece• 
i:iz. En kıymetli artia&Rrlmiz. ha. festival& 

i§tirak edeceklerdir. 
T abimd e açacaiımı~ fotoıraf sergisi· 

nin iyi bir teşebbüs oldufuodan emınız. 
Vatanımızın en güzel paıçalımnı nefis fo. 
tograflar haJTnde burada gôreceiiz. Bmwan 
haricinde olarak halı ıergidnin güzel san• 
atlcr Akademisinde açılacak olan, ve ya· 
nm asırlık Türk resim ve heykeltraılığı· 
nın esulerini toplayacak olan sergiyi, ve 
gene Takaimde açılacak olan, karikatür ve 
mizah ıergi.s.ini zikretm~liyim. 

Bundan başka itfaiye günü tertip ettik. 
Bunda, Y cniçeri devrinden itibaren, bütün 
itfaiye teşkilittnruzm birer öıneklcri görü
lecek, ve bugünkü yangın söndürme vaıı· 
talnrımızın tekemmül derec.eısi tecrübe· 
)erle anlatılacaktır. 

Açık Ekalltme De Alınacak motorin : 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti 
Arttırma Eksiltme Komisyonundan: 

Saim Alınacak Madde : 60 Ton Motorin 
1 - 22 Temmuz 1936 tarihinde yaptlan eksilbnede fBrlnameye uygun 

talipler rulıur etmediğinden eksiltmenin (lO)gün müddetle temdidine ~ 
ihalenin 3 ağustos 1936 pazartesi günü saat (15) de Kadıköy, Moda R~ 
Pata ıokak 14 nwnanda lttanbul Sıtma Mücadele Reisliği binasında ve 1: · 
misyon huzurunda yapılmasına karar verilmi,ıir. 

2 - Tahmin edileıı fiyat (4500) lira ve muvakkat teminat (337) lira 50 

7Şa,mame bedelsiz olarak lstanbul Sıtma Mücadele Reisliği kale • 
nıinde hergün görülebilir. ( 4219) 

1 Latan bul Belediyesi lıanı rı 

Ankara Numune 
tabipliğinden : 

hastanesi 

1 

Baş-

Hastahanenin 936 Mali yılma ait miktar, c:İDI ve tahmin fiatile eksiltme • 
nin fekli ve muvakkat teminatı yazılı eczayı tıbbiye ve tıbbi malzeme 31 
Temmuz 936 tarihinden 15 ağustos 936 tarihine kadar on beş gün müd • 
detle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - l"encere, et . 2 - Alaimi sema. 
3 - inayet • .f - Cild, Ras. 5 - Un, yüz
başı. 6 - Rıza, eni, fam. 7 - Şu•, ya. 

8 - Tenvir. 9 - Ordu. 1 O - Efrar, af. 
y ulı:andan aıatrya: 

Dün Rize jandarma kumandanlığın

dan gelen telgrafta F ehminin Rizede 
yakalandığı ve fstanbula gö•derilmek
te olduğu bildirimiştir. istanbul vatanda~lım itfaiyemizin bu 

tezahürüne davetlidirler. Nihayet aon haf· 
Dünyanın en kuvvetll elektrik tayı teşkil eden Balkan Festivali hakkındn 

Şartname ve listeleri Ankara Nümune h.litabanesi Battabibliğinden ve İs· 
tanbulcla Sıhhat ve içtimai Munvenet Müdürlüğünde görebilirlu. Eksiltme 
10 Ağustos 936 Cumartesi günü saat 10 da Ankara Nümune Hastabanesin· 
de yapılacalthr. 

Dikkat: Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vermek isteyenler 
bir gün evvel hastahaneye mürncaat ederek paralarını maliye vezne5İıle ya-1 - Pancor., toz. 2 - El. iniş. 3 -

Nail, ukde. 4 - Cinayet, uf. 5 - Emn. 
\in. 6 - Riyaziye. 7 - Eser, anıt. 8 -
l:':traf. 9 - Em, aşağı. 1 O - Taksim, *ıf. 

Bombayda bir numayiş 
Bombay, l (Hususi) - Bugün 

laıtnav şehrimle yapılan bir nümayi~ 
daıay~iyle 41 kişi tevkii edilmiş, hu 
esnada 5 zabıta memuru yaralanmıs-
tır . - -· . ..... . 

makinesi dn bir kaç söz söy!iyeyim: 

Komşu Balkan milletleri daha geniş e· 
Fransa 19:H de açılacak büyük ser-

kiplerle bu seneki festivaUerc iştirak celi· 
oi için var kuwetiyle. çalışmaktadır. 
cı yorlax. 
Bu meyanda meşhur Madam Curie'nin Bizim hey' et de konservatuar müdüri-

damach Joliit da bir elektrik makinesi yeti tarafından hazırlanıyor. Görüyorsunuz 
in~a etmektedir. Bu makinenin boyu, ki, programımız çok genjş ve şümulliidiir. 
15 metre olacak. bq milyon volt kuv-' Sözlerimi bitiıuk.en ıcbir itinde hiç bir 

vetinde elektrik ; ,tihsal edecek ve la- maddi menfaat beklemeden feragatkiira 

vılcımlannm boyu da 3 metre olacak- ne çalıeıın muhterem arkada~larıı;ıa _!c~ek-
,,,,.,,,... --

tır • kür etmeyi bir borç bilirim • --

tırmaları Iizımdır. ( l09) " 
Lira Kr. Mikblrı Muvakkat teminat Cinsi Eksiltme şekli 

6000.00 
750,00 
600,00 
500.00 
450.00 

238 Kalem 
7 
5 
5 
a 

" 
" 
" 
" 

Lira Kr. 

450.00 
56,25 
45,00 
37.50 
33.75 

Eczai tıbbiye 

Lastik mal.ıeme 
Katküt 
İpek iplik 
Lokoplıut 

Kapalı zarf 
Pazarlıkla 

" 

" 
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Bas&n -t 17 de •• pce 22 cim itibaren s b 1 
FIME LS kardeılerln Akrobatik oyunları aç oya arı 

W l P L O S meşhur hava oyunları 

TAMARA BECK 
in yeni programile bir çok •aryete oyunları 

TAMARA BECK? 
Paria'in Foliberjer, Gomon P.ı.., Paramoaat, Sbla Berlin, Lcmcloa 
Kolosyum tiyatroları yıldızlarmdan ..... lril RôVO HEYETi 
--~ Fiyatlar: 85-50-35, Tahldot 120 Kr. Tel. 4370-1 ~-"' 

Nafia Vekaleti 
Sular Umum Müdürlüğünden Kumnl ve liyall olarak sabit 

17/Ajutto./1936 tarlüae _ _.___ Pauteti -ı&.Ja _ _. 
15 

ele Anbra. ve tabii renk ffrir. Ter ve )'lkan-.. _7_ •-~ malda ÇlkmU. Y8itne zanna 
"9fia Velrl9'ti W...macla Sulu u- Midirliifl odumcla IU ebiltme im- ve tanmlDlf 8lbbl saç boyasıdır . 
... ,...... ccl38598>> lira cc6» kunlf lmtif bedelli ~lk Mmderea ialih INGtLIZ KANZUK ECZANESi 
•" :Os• n~ Mil,.,,. aa1r •ılwa • IMlırn-• lliı~illpe lrapala IJeJCJlbl-fatanbul 

_, amliıle ebill11w,. lrıonul•Eflm. ~----------~ 
H t •• .-;.i. .., ••• J'8-..... ... idı ,,...._ ıı raıı -... Klrallk .a-a 

,,.. <•> ~ cm> ..._.-.w .-.lriiwle·.W. ••• r• ran n IUi&wfea ...-.re 
.... J '?&i Lhplcapıcla Birinci v.w 

,· MUYaldmt temirwt (8179) lira (93) lmnqtur. lllfıldilerin teklif mektupla. hanında bir alon &zerinde her 
MI •• 2480 a,.la lwwada Jua1a .miblarla ....,_ r.m1 pMteaia 7 /Ma- konfora hari .ıb oda toptan ki
,_/1936 tarih •• 3295 a71lı DiPhe•ada iDtifar etmif olan ta&ı.tname mu- ralıkbr, lateyealerin hanın 4J nu
clıılnce V eülettm alchlden mit•hhitlik •elilııuiJle m 11faiı elli itin lirahk maraamdaki miiatec:ire müracaatları. 
............ köprii ,....... olclaklMma cWr Ş... ye köpriils ReWijinden al-
dlldan vesib7117/Ajutto./1936 Puart.i aGaG eaat (14) ele bd.t Nafia Son Posta ......... 
Velrileti Su Eksiltme Komisyona Bathnhirna ~•melm ll•mm (29) 

BANZOPiRiN ka;eleri "ED ·.~~ :40_-~· . 
~ •. - E s t' ~ ~ ~ ... .:. ;:; '"f # • •,.,4.: - E ":) • :. ._".. - : .). ~ s ~..:,,. .... ~:. ::(. . " ..., . p 1..- -.:. \.J ~: ~ [ ".( ::: : t. ~ M 

N ,rlyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

{ 

A. Ekrem UŞAKUGİL 
&AHIPLERla S. Ragıp EMEÇ 

H. Ltltftı DôRDONCO 

------------------------------------------------------------------------.. 
• • • 
DiT ANllUL AMIERDlltAN lltOLIJD 
IW> I"' IW> IS M I • A•erllı11 lıı Koleji • 
ft Al ft • AnıntklJ, Tel. 31.111 

Mekttp, lnrillzc~yi en iyi qr~tea bir mlessesedlr. limancı veya Fransızca ibtiyarl olarak mOtebassas muallimler 
tarafından ~retılir. Mllll terbıye ve kll!Dre soı derece ehemmiyet verilir. Aile bayatı yaşatılır. Kltlpbaneleri 
mlkemmeldır. Kız we erkek beden terbıyesl ve sperlar talebenin bedeni tekemmlllal temin eder. Lise kısmı 

• dersleriıe maaıam olarak ticaret dersleri glsterihr. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve auarl asallerle elektrik, muine ve Nafıa mlllendisi yetiftirir. 

KAVIT GONLllERI: 
1 Alu&IOl'taa sonra Clftlmba ve Ciımlltnl plerl Alt ftOO dan 12:00 kadar. 7 !ytllden aonıa her p. 

Fasla ma16alat lqln mekcupla ve,,a bl•-c mQracaac ecllleblHr. 

. ·B;R ~~~lf! .:; \ .. 
..... ..-:...- / DJH. :~· . , , 

• • , 

Sevcili zevcim ve ikı ço- ,.. 

cuiumun babası Nihat. 
bir müddettenberi ben • 
den •oiumaia ve geceleri cbtanda se· 
çinneie batladı. Evde kaldıiı seceler 
bile, bana karp bigane ve adeta dargın 
gibi duruyor. Nihayet, bir akpm, di • 
ier bir zevcesi olduğundan bahsedince 
kalbim büsbütün kısılacak sandım. Er • 
tesi sabah hemıirem bana ziyarete geldi 
ve ona bütün olanı, çektiiim ıztırapları 
anlattım. O. bana pek muhik bir nasihat· 
ta bulundu: «Annelik haptı ve ev itle· 
ri, yüzünü çirkinleıtirdi. Hiç bir erkek. 
evde yorgun ve b1.truşuk :yizlü bir kadın 
sörmek sevmez. Sakın cesaretini lunna. 
yasın, çünkü ben, yüzündeki bur:UfUlduk
ları seri ve emin bir surette izale ve ta· 
ze, ynm11pk v.e genGl9111Ut Wr cild te• 
aıia edecek J;ir lllUl Wliriaa.; dedi ve 
her akpım yatmudan e"fftl peabe ren
gindeki- T onlon- ·lnemiai bllHmam1 
tavsiye ettiıı. Hemen tecrübe ettim. Der· 
hal cildimin üzerindeki müsmir tesire 
taftlm. Bir kaç hafta zarhnda bütün bu• 
rutukluklanm zail. oldu. Ve bir ıenç kız 
yüzünün manzarasını aldım. Şimdi, zev· 
cim, beni evvelkinden daha fazla se • 
viyor ve artık evden çakmıyor. Şimdi 
cildin unsuru penbe rensindeki Toka-

lon kreminde Biocel tlbir ...... cOdi 
besliyen ve gençleıtiren kııııııwlbır bir 
cevher vardır. Her beterede hb =bu 
Biocel cevheri kayboldula wldt clld· 
de buruıukluklar zuhur eder. Flliat tek
rar verilince burutukluklar ..1 el.ar. 
Genç hayvanlardan ista..I ..... iMi 
Biocel cevheri Viyana Oniwww t ' pso
fesörü Doktor K. Stejlbl _. ...... 
einde ~be rengindeki Tobloa ~ 
nin terkibinde mewcut -
tur. Her a..... ,...., .. 
dan evvel kullaruldıkta 
az zaman zarfında bü -

tün burutulduklardan 
kurtulur. Solmuı ih
tiyarlamıı bir cU• 
di gençleıtirir. Ve lh· 
kal 1 O, 20 Yat daha kü
çük gösterir . ..... ~.._._.. ·----·-------- ------·----

Sinirli ve ciğerleri zayıf olanlar 
Bunaltıcı sıcaklarda rahat nele• almak ve slnlrlerl t•• .... 

et111ak için 

ç AM Losyonuna 
kullanımz. 

Ciğerleri temizler. Çam ağacının bUtQn şifa! tesirlerini babdlr. Çapı 
losyonile banyo y ~ımz, cilde gQzelllk verir. Kokulan izale eder. Aabl 

zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neşe uyandırır. 
• t••••I 60 k•r•ftur. BUwUk ec••n•lercl• .... _.. 

( 

NUSUSi ŞARTLARIMIZ MAIC'8'1NDA 
GIŞELERiMiZDEN MALUMAT ALiNi Z 

KOÇOK ÇiFTLiK PARKINDA 
Bu aktam 

MÜNİR NURETTiN 
VE ARKADAŞLARI -----

Ankara Be ediyesinden 
1 - Belediye bahçeleri için Gül, Leyllk, Y uemin Ihlamur, Jide ve 

kllçiik Çam fidanlan ve muhtelif Çiçek tohum ve .pnlarl 
alınacağından on bet ,na müddetle açık eksiltmeye ıı.-......... 

2 - Muhammen bedeli (4197 ,50) Liradır. 
3 - Muv•kkat terimtr (303,82) Uradır. 

Şartnamesini pmek iateyenleria her,a. yazı itleri •111 w 
relme&.i. illek6 hria ele 3181936 Pawteıli p11 mt - •·pılcM 

Beledi1e Eaclmea1• ıel.-Mri ilAa elaımr. .-


