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Fransa da ispanya' ya 
silih vereceğini 
açıkca bildiriyor 

Sensebastiyen önünde kanlı muharebe
ler olurken Madrit de tiyatrolar açıldı 

Hükfurıet kuvvetleri tarafmdan eıir edilen aıi zabitler hapishaneye ıötürülürken 
.~aris, 2 (Hususi) - İspanya ihtilali üzerine yabancı devletlerin iç İflerine 

~~dahale edilmemesi hakkında r ransız hükumetinin yapmış olduğu teşeb
F use henüz cevap gelmemiştir. lngiltere ve F-ranaadan cevap gelir gelmez 
· r~~ diğer alakadar devletlere de ayni suretle müracaat edecektir. 
I h" uzakercleri çabuklaştırm" arzusunda bulunan Fransa hükuIJleti, asiler 
e ~~: olarak yapılmış olan silah tealimatt sebebiyle, kendi"Sini, bir taraflı 
t~t ı edegelmekte olduiu bitarafhkbeyannamesile artık bağh addede-
lllemektedi r .• 

~ 

PAZARTESi - 3 AÖUSTOS 1936 idare işleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 Kuruş 

Çoban Mehmet bugün Almanla karşılaşacak. Dün 
yapılan müsabakalarda güreşcilerimiz yenildiler 

, Berlin, 2 (Sureti mahsusada gönderdiğimiz arkadaşı -
mızdan) - Atletizm seçme müsabakalarına elli bini aşan 
meraklı bir seyirci kitlesi önünde başlandı. 

Günün kahramanı Amerikalı zenci Ovens'dir. Bu şa
yanı hayret atlet. ikinci grupta koştu. Ve nefis bir koşu 
yaparak 10 2/ 1 O da aşılması müşkül bir dünya rekoru 
çıkardı. · 

Birinci grupta lsveç Strandbcrg 10 5/ 10, .iiçüncü grup
ta Metcalfe Amerikalı 1 O 5/1 O, dördüncü grupta Boreh -
miyet Alman 10 5/ 10 yaptılar. Bu suretle zenci Ovens 
rakipsizdir, Asıl heyecan ikinci ve üçüncüleı: arasındaki 
çarpışmada hissedilecektir. 

Yüksek atlamada Amerika galip 
Yüksek atlama bitti. Amerikalılar ezici bir galibiyet 

kazandılar. Yeni dünya atleti Conson Kaper 1,0:tl yi bir 
solukta aşarak dünya şampiyonu oldu. Arkasından, ayni 
formayı taşıyan Albritton 2.0~J metre ile ikinci ve yine A· 
merikalı Thurbcr 2 metre ile üçüncü olmuştur. 

Serbest güreşte kazanamadık 
Bugün serbest güreşte feci bir -;:sızlığımız vardı. hk 

müsabakayı serbeste 56 kiloda· Ankaralı Ahmet yaptı. 
Ha.mı olan Alman şampiyonuna G aa1'ılr:a a mağlup ol· 
du. ikinci müsabaka, Yaşarla Macarların meşhur pehll ... 
vanı Tot arasında idi. Yaşar 13 dakika 47 saniyede tuşla 

r kaybetti. 
etuan, 2 (A.A.) - Havas ajansı sclerle yüklü on kamyona Jesadüf et- Akşam üstü yapılan maçlarda GG kiloda Sadık Ameri· 

pışmadan sonra Fransız galip geldi. 
Yarın Çoban Mehmet Alman şampiyonile karşılaşacak 

ve ayni zamanda Mustafa, Ömer ve Mersinli Ahmet gij. ll"ıuhabiri, Ceuta ile Tetuan ~rasında İs- miştir. Bu hadise gösteriyor ki general kalı rakibine sayı hesabile yenildi. 72 kiloda Ankaralı Hü
~nyol lejyon etranjerine mt'lnsup kim- (Devamı 8 inci 1ayfada ) seyin Fransız şampiyonile karşılaştı. Ve yorucu bir çar -
~~ .................................................... ~....................................... . 

reşeceklerdir. (Devi.mı 3 üncü 1ayfada~ 

• 

Petrol araştırmaları Atatürk şehrimizi Futbolcularımız bugün 
nıüspet neticeler veriyor şereflendiriyorlar Norveçlilerle . karşılaşıyor 
l• · Reisicumhur Atatürk refakatle
tvı üreftede ikinci bir kuyunun sondajına başlandı. rinde içişleri bakanı Şükrü Kaya 

iyi neticeler elde · edilmesi bekleniyor ile Londra Büyük Elçisi Fethi ol-
~ ·· duguv halde dün akşam hususi 1 uref tede )lapılan 

' 0 nd · ı • - -- -- · trenle Ankaradan İstanbula hare-1:,- a1 ar neticesinde 
lıt kuyudan gaz fış· ket etmişlerdir. Büyük Ön-
ırdığını yazmıştık. Su ' der Ankarada Kamutay Reisi 

~fl\eliye ile uğraşan Abdulhalik Rende ile Başbakan, 
it ey' et şimdi birinci Vekiller ve Say lavlar tarafından 
l~Yunun civannda i- uğurlanmışlardır • Atatürk De-
~ncj hir sondaja baş- rincede trenden inecekler, yatla 

fllış bulunmaktadır. doğruca Floryadaki deniz köt· 
13u ku .. . d k" küne gideceklerdir. 

t l Y\l uzcrm e ı 
l)~ı~rnalara büyük bir ............................................................ .. 

~.~::.: ·~~~:~i~~: Kızı lordu Faşizme 
meydan okuyor 
Moskova, 2 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Bugünkü gazeteler, beynelmilel 

(Devamı 6 mcı sayfada) 

Norveçliler hakkındaki haberler takımın evvelce zan
edildiğinden daha kuvvetli olduğunu göstermektedir 

8agBn Norveçlilerle çarpı pcak olan milli talmnunız 

Berlin, 2 (Sureti mahsusada giden arkadaşımızdan) - Milli füdbol ta• 
kımımız yarın Norveç takımiyle karşılaşacaktır. Norveç milli takımı hakkın-

da toplanan haberler takımın evvelce zanedildiğinden fazla ku\•vetli olduğunu 
göstermektedir. 

Norveç takımı buraya gelmeden evvel fsyeç milli takımile bir maç yap • 
mıştır. Norveç takımının bu maçı 1-2 kazandığı söylenmektedir. Buna rağ -

Atina, 2 (Telefonla) - Dinarlı Meh· men fütbolcularımız cesaretlerini kaybetmemişlerdir. Çalışmalarına dev:ım 

met • Cim Londos maçı bugün stadyomda ediyorlar. Maç ağustosun ;~ üncü pazartesi günü {bugun) yapılacaktır. Ta-
binlerce halkın önünde yapıldı. Maça tam k 

Dinarlı Mehmet 
Cim Londosa 
Yenildi 

asgari titıraret 20,5 kadar iemiş, rUz
gAr sıtnf yede 8 metre şllr'atle esmiş
tir. 

Yukarıdaki resimde dUn plajlarda 
toplanan halle iörOlmektedil'; 

' 

kımın nasıl teş il edildiği ancak sahada belli olucak•ır. 
saat 19, 2 5 de başlandı. Çok heyecanlı saf- . .. 
halar arzcden bu maç bir ıaat kadar sür- Yarın futboldan maada eskrım ve gureş takımlarımız da maç yapJ.caklar· 
müş, 20,22 de dünya serbest gürcı §amri· dır. 
yonu Cim Londoıun galibiyetiyle netice- * 
Ionmiıtir. Beri.in, 2 (Sureti mahsusada gönderdiğı · gazetecilerin olimpİ}'Al i~lerini layık oldu· 

Dinarlı Mehmet, Cin Londoıla Revanı miz arkadaşımızdan) - Berlin olimpiyat ğu kadar iyi takip ve memleketlerine bil-
maçını 9 ağuıtoıta latanbulda yapacaktır. k?miteıi dünyanın her köte9İnden ıelen (Devamı 3 üncü .. yfada) 

~. 

... 



2 Sayfa. SON POS~A 

•• ' Resimli Makale a Harot bir ıokuştur a 
Olimpigotlard11 
• ispanyada dahill lıarp 

Olimpiyat: 
53 milletin erkek kadın gençliğinin 

i~tirakile Berlinde açılan olimpiyatlar, dün· 
den itibaren müsabakalarını yapmağa baş
ladı. 

Olimpiyatlara jştirak eden atletler, a
dale kuvvetinin baprabileceği muvaffaki
yctleri göstererek milletleri namına şeref 

kazanacaklar. 
Fakat Bcrlin olimpiyatlarının açılış me• 

fasimindc de söylendiği gibi adale kuvve• 
tinin muvalfakiyeti, yalnız galip gelmek· 
~ tezahür etmez. Adale kuvvetinin faiki· 
reti, o kuvvetin tr.akiki sportmenlik şeraiti 
Çinde tezahürüne bai;lıdır. Adale kuvveti, 
tültür kuvveti ve seciye kuvveti birbiriyle 
taynafllladıkça, biıbirinden ayrılmaz bir 
bütün te§kil etmedikçe, hulasa adali kuv· 
l'et ahlaki seciye, bedii zevk ve ince :ı.eka 
lle birleşmedikçe, haşin ve galiz bir kuv· 
vet olmakla kalır ve her değerden mahrum 
sayılır. 

Beynelmilel atlet müsabakalnnnın mil
Jetleıi birbirine tanıştumağa, ve sevdir· 
meğe yaramamnın sebebi de birbirine ha
sım olarak sahaya giren sporcuların hem 
boy ölçüpncleri, hem milli karakterlerinin 
yüksekliiini gösteren civanmeıdane hare· 
ketlerle medeni seviyelerini tezahür ettir· 
mel eridir. 

Olimpiyat müsabakalannın ehemmiye· 
tini kat kat arttıran bu telakki, sporu bey· 
11elmilel hayatta kuvvetli bir sulh ve aalah 
amili yapacaktır. ,,,-

••• 
lıpanyada Dahili HarA: 

iki haftadanbcri sürüklenip ~den is
panya dahili harbi. müzmin bir mahiyet 
ıılan hastalığa benzedi. 

Va:ı.iyet Jspanyada kuvvetleri denk O· 

)an iki kuvvetin çarpııtığını, bu yüzden iki 
taraftan birinin galip gelerek vaziyete ha· 
kim olamadıiını gösteriyor. 

llti denk kuvvetin karplaııp çarpı§ma• 
11, ilü kuvvetin yıkılırcasına hırpalanması 

ve kımıldayamayacak halde yere eerilmeıü 
demektir. 

Şimdiye kadar geçen hadiseler ispan
yadaki vaziyetin bu mahiyette olduğunu 

göıteriyor. 

Vaziyet bu oekilde devam ederse is
panya uzun bir zaman bu dahili harp kii· 
busundan kurtulamıyacaktır. 

Petrol araşbrmaları müspet 
neticeler veriyor 
(Baılarah 1 inci uyfada) 

Emareler, sondajlardan yakın bir z.a· 
manda çok iyi neticeler elde edileceği an· 
)aşılmaktadır. 

Birinci .keyudan çıkan gazın tazyiki gc· 

ne eskisi gibi kuvvetle devam etmektedir. 
Cazın zühur ettiği kuyu kapatılmı§tır. 

Gazın kaçmaaına, ve boıu bo§una zayi ol· 
masına mini tedbirler alınmııtır. 

Bu ıaz tabakaaının altında mayi ha• 
linde zengin bir petrol membaı bulundu
ğu tahmin edilmektedir. ikinci sondaj Jcu. 
yusunda da au ve taı tabakalarına tesadüf 
cdilmi,tir. 

Petrol mühendislerimi.ile Amerikalı 
Sondaj mütehauıslan kat'i bir netice alın· 
madan mütalealarını bildirmenin doğru o
lamıyacağı kanaatindedirler. Bu yüzden 
§imdiye kadar çıkan haberler üzerinde 
kaydı ihtiyati ile hareket etmek lüzumu 
gösterilmektedir. 

Maamafih Müreftedcki bu membaın 
ynkın zamanda bütün değerile meydana 
çıkması bir gün meselesi addedilmektedir. 
--....-.. ~~-----·---,...... 
Ruzveltln karm•ı ve befedlye rel•I 

Amerika Reisicumhuru Ruzvelt ile Sa· 
bık Nevyork Belediye reisinin arası açıtl· 
mış ve Ruzvelt belediye reisi hakkında ka· 
nuni takibat yapbrarak adamı mevkiinden 
attırmııtı. Bir knç gün evvel Nevyorktn 
Ruzveltin karısının da davetli o!duğu bir 
ziynfet verilmiş, belediye reisi de ornd.ı 
imi , ziyafeti tertip edenle.1', yaptıkları ha- 1 
tayı anlayarak ikisini temas ettirmemek 1 
istemişlerse de kabil olmamış. ve sofrad:ı, 
yanynna düşmüşler. Kadın belediye rei i
ne takdim edilince: 

- Kocamı tanıyorsunuz zannederim 
demiş. Pj~kin bir adam olan belediye reisi 
kadının ifade etmek İstediği manayı fJeZ· 
miş; 

- Çok jyi tanıyorum, demi§. Benden 
iltifatlarını Reisicumhur kaldıkça esirgemi
ycceklerdir. Bir kaç sene sonra kendisiyle 
daha aıkı dost olncağımızı zannediyorum. 

Hayatı düpedüz bir yol sanarak bu 
yolu kollarını sallıya sallıy~ geçmeyi 
düşünenler, yanılırlar. Hayat aarp bir 
yokuştur. Ve bu yokuşu tınnanmak 
evvela güçlü kuvvetli o im ağa; yolcu
luğun bütün zahmetlerine katlanabi • 
lecek ve hu zahmtleri yenecek derece
de sağlam bir bünyeye mahk bulunma
ğa bakar. 

Fakat bu sürekli yoku~ta devam e -
den yolculuğu, yalnız bünye kuvveti· 
le başarabileceklerini sananlar alda -
nırlar. Çünkü hayat meseleleri, yalnız 
kol gücile hallolunmaz, bu meseleler 
kol gücü kadar, ve daha sağlam akıl ve 
ilim aydınlığı ile halJoJunahilir. 

Hayatın her yokuşu başında, yeni 
bir yokuş, daha geniş bir ufka hakim 
olan yeni bir şahika dikilir. 

Sağlam bünyeli oldukları kadar sağ· 
lam kafalı ve sağlam seciyeli olanlar 
bütün bu seyahati muvaffakiyetten 
muvaffakiyete konarak geçirirler. 

(-s-o-=_-=_z--=._--=-_A~-R-A_S_l _N_D_A_......J 
Dünyanın en can ı • • ı 
Sıkıcı eserini ff ERGÜN BiR f IKRA 

Bir şehrin idaresi 
Kadınlara bırakılırsa 
Netice ne olar ? Aragan adam 

Garip şeyler arayan ve biriktiren 
koleksiyoncuların başında hiç şüphe 
yok ki Romada meşhur bir sinema 
firmasının sahibi olan Rio Caselli gel -
mektedir. Bu adam 25 senedenberi her 
lisandan 8.600 cilt kitap okumuştur. 
Ve maksadı da dünyanın en can eıkı
cı eserini bulmaktır. Bunun için rubu 
asırdanberi, ömrünü dünyanın en can 
sıkıcı eserler.ini mütalea etmekle ge -
çirmiştir. 

* · 
Haplah•nelerde blle barınan11yan 

Alkapon 

Amerikalıların meşhur Gangsteri 
Alkapon müthiş korku içindedir. Zira 
bütün haydut rakipleri, hükumete sa· 
tılmış nazariyle bakmakta ve kendisi· 
ni öldürmek istemektedirler. Bunun 
üzerine Alknpon rakip kurşunu altın -
da ölmektense, hapishanede istirahat 

ederek kendisini unutturmak istemek
te olduğu için vergile1ini vermemek -
te ve böylece mütemad;yen hapisha -
neden çıkmamaktadır. 

Fakat son zamanlarda hapishanede 
eürdüğü safayı kıskanan diğer hay -
dutlar kendisini öldürmek istemişler, 
ve çataUa ensesinden yaralamışlardır. 
Şimdi Alkapon vergisini vererek bu 
hapishaneden çıkmak. ve başka cürüm 
işliyerek diğer bir hapishaneye airmek 
istemektedir. 

* athlrbez nteb'•• 

Fransız parlamentosu meb'usların· 
dan Mösyö lnizan, geçen mayıs ayın -
da 12144 kişilik bir dairei intihabiye
de 12119 rey alarak seçilmişti. Onun 
bu muvaffakıyetini temin eden me -
sele gayet mükemmel F ramıızca ile be
raber Breton lisanını da iyi bilmesi -
dir. 

Fakat ona ibu mevkii temin eden asıl 
büyük sebep, kendisinin intihap edildi
ği memleketin hurafe ve nn'anelere 
çok bağlı olması ve İnizan'ın da mem
leketinde sihirbazlık etmesidir. Halk 
reyini hışmına uğramaktan korktuğu 
için ona vermşitir. 

Gürültüyü batkası 
etmit 

Bundan yıllarca eYVel Neyıen T eT

filı:, bir gece, ıabalaa luırp evine yan 

ölü denttdl bir halde, İıçmİJ olarak ge

tirilmifli. 
Ertesi aabab, kOl1lfU}armdan biri: 
- Ne idi o süriiltii, Tnfik? diye 

sordu. 
T evlik kam. KOIDfQluna: 
- Ne aürü1tüsü, yah.ıı? diye çılnftı. 

Benim lmnıldanacek halim 7ok:. ki P. 
riiltü edeyim? 

Bunun üzerine lcomşusa: 
- ETet ! dedi. Sen etmedin amma, 

1 
seni getiren küfeci ile mahalle 'bek~w 
cürültü ettiler! 

*- .... 
Fir' avun/arın 
Resmi ceridesi 

Firavunlar, Mısırda hükümran ol -
duklan zamanlarda memleketin uzak 
aksamına malumat göndermek iste -
dikleri zaman kamlumbağa, hamam 
böceği, çekirge gibi hayvanları tuttu· 
rurlar ve sırtlarına ya evamiri hakket
tirirler, yahut da emrin yazılı bulun-

duğu ufuk papiros yapraklannı ilistirir-
lerdi. ' 

* 

Şubatın 29 uncu günü Amerikaclak.i 

Aurora şehrinde bütün idareyi kadın
Jarın eline vermeği kararl~ırmışlar 

ve hu suretle orijinal bir tecı übeye gi
rişerek ~yle bir netice almış!aı: 

Belediye meclisi, yine kadınlardan 

mürekkep olan m~murlarına, rastgel· 

dikleri bekarları tevkif etmeleri için e-

mir vermiş. O gün kurulan hususi 

mahkemeler, beörlann niçin evlen -
mediklerini inceden inceye tetkik et· 

mi~lcr, ve kendilerince tııuçiu gördük -
lerini, çorap, dudak boyrun, c;ekerleme, 

gibi şeylerle de ödenecek şekilde para 
cezasına çarpmışlar. 

O sırada bir yangın olmuş ... Hepsi 

yangın var diye bağırmağa başlamışlar. 

Fakat kimse harekete geçip söndürme

ği akhna getirmemi~. nihayet kadın it

faiyelerden biri, o gün istirahat eden 
erkek itfaiyesine haber vererek yangı

nı yine erkeklerin söndiirmelerini te· 
min etmiş. 

* 
Sportme11 bir Krt1• 

Akla derhal İngiltere kralı gelir de-

ğil mi? Hayır, biz, bugünkü Mısır kra· 
Blrlç kralı lı F" aruktan bahsedeceğiz. Mısırda iken 

Neues Wiener Journalin verdiği bir ~por yapmasını çok seven Faruk İngil
hahere göre bugün Amerikada bulu - terede iken daha müsait bir muhit bul
nan Ely Culbeston isminde bir adam du ve sporu inkişaf ettirdi. 

briç oyunundan senede 500.000 dolar, Kendisi bütün Mısır izcilerinin baş· 
takriben (700.00<)) lira kazanmaktay- buğu idi. Londranın bir çok klüplcrin
mış. Kendi ihdas ettiği sistem üzerfoe de fahri ve faal azadır. Londranın yüz-
bugün dünyada 15 milyon insan oyun h zı d ··h t ı.__ t 

•• • .... w me avu arın a şo re IUlZanmış ır. 
oynuyorlarmış, ve onun sıstemını og - y l baba -ıd·· w •• •• h he klı a nız sının o ugunu a r a -
retmek üzere tam 400 tane hoc:a var- w •• ta b" · t" 

gı gun a ınmemış ır. 
mış, hunlar da refah içincle hayadan • 
nı kazanıyorlarmış. Kral Faruk askerlik: dersini Aziz pa· 

~dan almış, riyaziye ve tarihi bir ln
giliz hocadan ve edebiyntı da hir F ran· 
sızdan öğrenmiştir. 

* 
500 Can kurtaran adam 

Amsterdam'da bugün doksan ya -
şında bulunan ve tam 500 kişiyi ölü • 
mün pençesine düşmek.ten meneden 
ihtiyar bir tahlisiye amelesinin şerefi
ne bir ziyafet verilmiştir. 

Jean Been isminde olan bu adam 

İtalyanca, lngilizce ve Fransızcayı 
mükemmel konuşmaktadır. 

on beş yaşında bu işe başlamış ve 75 
sene içinde bu büyük insani vazifeyi 
başarmıştır. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bir gazetenin polis sütununun içine sıkı~brchğı fU 

haberi h~yretle okuduk: 

«Roma vapurundan çıkan seyyahlara tercümanlık 

etmek yüzünden Perapalas tercümanlanndan Şerife Ih
san arasında kavga çıkmış, İhsan Şerifi yumrukla ağ • 

zmdan kan getirinceye kadar dövmüttür. Ihsan yaka • 
lanmıştır.» 

Bu haberi okuduktan sonra lstanbula seyyah celbi 
için uğraşan Turizm teşkilatının muvaffak olacağına, 
gelen seyyahlann 9ehre çıkmadan dönüp gitnıiyecekle· . 

rınc: 

iSTER iNAN iSTER iNANMA f 

'L--------------·---------------------·-----------------------------.J 

J\ğustos '3 : 

r . A 

. 
Gene /$panga 

it Talu 

S eviUc •. Grenada.. Valencia !.. . 
Bu şehir adlarının her hangi bi~ 

rini ne zaman işitsem, mü~tak nazar • 
}arımın önünde güneşli portakal bahl 
çeleri; çatlamış nar dudaklı, gece saçlı, 
yanık yüzlü, şuh İspanyol dilberleri; 
azgın boğalann üzerine gülümsiyere~ 
saldıran cesur, levend gibi erkekler;! 
masmavi bir gök: göz alabildiğine, ki~ 
remit rengi bir dağ silsile:i canlanır. 

O adları ne zaman yanımda tekel· 
lüm etseler, kulağımda kıvrak bir İs .. 
panyol türküsünün coşturucu nağ,ne
leri; genç İspanyol kızlannın sıcak kah· 
kabaları; il.şık bir delikanlının parmak 
lan altında inliyen gitaranın ruh okşı· 
yan sesi çınlar .. 

Bizet•nin dehasından doğduğu gü~ 
denheri ayni zindelikle yaşıyan Kar • 
men operasının tecessüm ettirdiği şen, 
şuh. güzel İspanya bugün ateşler için • 
de. 

Seı.tille... Grenada.. Valencia.. Biı 
yandan ihtiras ve taassubun. öbür yan• 
dan da hürriyet ve müsavat idealinin 
karşılıklı ateşi arasında bir harabezara 
dönmek üzeredir. 

Portakal bahçeleri viraneye dön ' 
müş.. Nar dudaklı İspanyol dilberinin 
dehşetten gözleri büyümüş, neşesi kaç· 
mı~ .. Boğa ile güreşen toreadorlar karı 
des elinden yaralı, yere yuvarlanmış ... "' . Mavi gökü duman bürümüş .. Kiremıt 
rengi dağlar alev nlev yanmada .. Kıv· 
rak nağmeli türküler birer ıstırap enin' 
olmuş.. lspanyol kızı ağlıyor .. Gitara 
lar susmuş 1. 

Karmenin ilahi diyarı. baştcan bap 
cehennem kesilmiş 1. 

Niçin? 

Bu sualin cevabını ve bu cinayetin 
hesabını yeryüzünde lsanın vekili o)a~ 
Papa on birinci Pius ile onun sevgil\ 
evladı kral on üçüncü Alfonso ·don ara• 

mak icap eder. 

Zavallı ispanya l 

~--
~. /~ 

______ . ... __ ~ 1113 ....... 

Biliyor Musunuz? 
-

1 - Büyük İskender kaç yaşında nere• 

de öldü? 
2 - Büyük İskenderin feylesof Diyo 1 

jcni öğcn cümlderinden birini hı:ıtırl yabj
lir misiruz) 

3 - Ajaka kimdir) 
4 - Afıikanın Avnıpa ve Asynya d 

yakın sahilleri neresidir) 
(Cewaplan J'anD) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 
1 - 1917 de F ransanın harbiye nUJ?S 

ve meclis reisi Clemenccau idi 
2 - Koşinşin Hindi Çinidccfu ve FıaD" 

sa müstemlekelerinden biridir. Merkcıf 
Saygon' dur. 

3 - Cenubi Amerikada KolombiY" 
cumhuriyetinin eski ismi Yeni Cranad' dit• 
Genişliği 1. f -48.400 kilometredir. Eski va• 
ziyetinde hudutları dahilinde VenezüellPı 
Ekvator, Kolombiya, Y eru Granad devlet• 

leri Yardı. 
4 - Konfuçyus meşhur Çin feylosofu -

dur. Felsefesi yer yüzünde büyük bir me~· 
ki lcazıınmıştır. 

-·---=ac""' 
Kadınların kongresi 

Bir kaç gün evvel Pariste kadınlnl 
bir kongre aktederek intihap h kkı i& 
temiş.lerdi. Malumdur ki F ransada l..1l' 
clınlar intihap hakkına hala n l ola 
mamışlardır. Kongre toplannu tır. Bıl 
rada nazarı dikkati en fazla celbec}eıJ 
şey salona talik edilen levhoı.lar olmu.1" 
tur. Bu levhalar da 

«Herkesin birden konuşm.ac:ı yasak· 
tır. Teker teker söyleyiniz. oda ~ 
elbise bahsini evinizde görüşiint•z.1' 
ibareleri yazılı:r.mış. 

b 
u 



egüs şimdi de istikraz 
' 

Y unanistandaki 
iştialde kasit var mı? Bir kolDfuluğun hallettili 

mesele ispanya isyanı ve 
Silih ticarethaneleri 

1 

Atinada bir teblii'notredlldi E n-eDd sfinku .. yumzc:1a lnsilten 
tahkikat yapıhyor ile Mıear ananda hallolua•cak m.. i ~ya ia~ı, 1~ ticarethanele-

"i azHem, askerlerimin yanl bapnda 8QD bir miicadeleJe eeleleri l&)'&rken Sudan -..ıelinde• ı.ı.- nn~ bu. l_ibi ~yetleri ~ı dtie-

akdi için uğraşıyor 
• Atiaa 2 (A.A.) - ~ S.k•..b· eetmit ve cSudanın amk en mühim kom· mar ettiklermı ıöetermek ıbÔIU'ile .. 

lllllhnaldır.Herbalde ecnebi bir toprakta ölecek delilim,, ia &f&iadaki tebliil netntmiftirs pu. lta17a ~etiae ıeçen HneliltH ra aıra alaaeldiiimiz yaman denler • 
cLeroe adacaimda kAia J aamarala ba· oldaiu içia lnsiltere ile Mıear, Sudana mi- den biri olmUftur. Devletleri mücla • 

l.oaclra. 2 (A.A.} - Sunday Chro- vetlerimizin yiyecek, i;ecek. ailah ft rat depo911Dcla bir pnpa 9kımpr. Ba de- dafaa itiade elele vermek mceba•etial baleye eevkeclen, ailih .....,...m IDÜ ,. 
~ pzeteei muhabirine beyanatta mühimmat ihtiyaçlara aenit mikJuta pocla A"'°f mlw.aaa ait barut halun· lü.eetmekte ve ba ~- iki tarafm Sa· dabale demek olmacltjmı iabM ecliai 
rtım-.m Necati. demiftir ki. temin eclilmiftir. Benim vazifem al • makta idi. Banat d..-a lr&milea JUIDlf dan meeeleeini de bir teniT• mretin• bal· türlü f8klabımbklar yapan bu ticant 
~timin i8tikllli mÜcacıeleeini kerlerinıin yand. ... eon bir mica- w biWaa~ ~ lelne ~hniflir. lamalan beklenmekt~• demiftim evlerinden birinin fikirlerine tecriimaia 
~ terkedecek değilim. Cenevrede cleleye mlmakhr. Her halde ecnebi tMr .lnunca laic bir ~t ~tar. ~cbiına Bu .azleri ,azclıiım .uman daha seçen olan bir gazeteye göre, iayan çaba 
'1r. ~ akdine muvaffak olama .. toprakta ölecek deiilim. ı~re barut keneli baclme ~~· atet pazarteei sün6 iki taraf arumcla kon-..1· memlekette kenc:liaine .ilAb lablabj). • 
'-. Fabt ı.,ı.. tarafta bir iotikraz ........... .,.,... t.ılıılot EMBIW ~""";:, MaamaQ - toh 

1 
.,. bat- - ~· Sadaa meoeleoiııbı,,:: cek taraf, o memleketin....,... bükt •· 

~ ff-L la .. .. .d edi· T.alp ,..,..._ H~~t:lerin vercliii mal4mata s&re. bu Çbitmkedenb hallo lunml-~nı ilam:~ meti adclolunabiline de kaziye. her .,. 
e muva a-. o cagunı umı R 

2 
(A.A.) '""-........:-• . • . d t iln 6 u meee e usutere • maıu an.- bö. l .1-:.:1c1· B ..x-aııı....__ Bu L==1)a burada b• L •. oma - .__,. DID iatif a depoda mevcut olu barut 191 J de AbD d-L! tİn ael idi. maD J e ~· lf. U aazeteye .-... \~· ma&11m1- ır &omı ed'lmit ld-s.. L-L-. L ·ı -"- t_,_-1 ean au en çe m e ıa Madricl h~''-A-.-a.:- _!ıaL 

111 
.a~-'- 1 0 _.. -n &at .......... .-.p ahnmıı ecnebi barutudm evvem U&~1a1e ..._. l8t • 
"wouaa ptirilmiftir. Ve timdiye ka· edilmektedir. Don *' Mr 11~ ç..,_ 1930 ~a Mwr umma ~uafa Nahlau mak, (epanyanuı dahili iflerine kant,. 

1. elde edilmit olan neticeler, ümid Resmi mab•fil. dolu Afrikuuıd•ki va• Atine, 2 (Huuai) - Ayan on 1edinci Paf&• lnsU~ere namma MiKer Had~ mak demek olmaz. 
~ miıbiyettedir. Bundan böJ'o .;,...;. aonaal oLlaiwıu il& ... .,!emekta- _,..,; aüall Yaua d ......... ....,..... lıa 7 U:-~ ~ kıcl Fabl lıa oilAb ticuetbaneoinia 
..... atanın cenubi prbiaindeki kuv• dir • ralar 1apmalr. üzere Akdenize çıbcakbr. ~e-~L-~-ça ::;;•ıdi.~r •• -•ye • orpnı olan pzete, mütaleumı böJ-

D 
s.••L!L L-elmilel . • . .....-~ ve er onanJDaP w UC7" eerımmn le ima bir hükümle bitirmiyor. Men 

b ı ı b 
•• devam ettiii on IMıt sün sarfmda Sel&nik O zaman Maana Mitin clileli Sadu eup olduğu ticarethanenin kar 11ıh..-

ut O Cu anmlz ugun lim.aında bulunmw içüa emir nrilmiftir. üzerinde lna:iltere ile miiftereken bakim ol- daha genitletmek için iddia ediyor ld 
24 SulMı Giw mak, Sudanm Mmrlılara brp bpab olan hukuki · bö le lmakla berabet 

Atina. 2 (Huuai) - Umum itçiler kapılannı açmak, Sudanın Mamclaki fu· vazıyet Y 
0 

ı•ı ı k ı birliiinin eYYelce illmna kuar verdiii )'ir· la nüfus için muhaceret m.hreci olmHnu l~yanın durumunda ayn bir h.-.. orveç l er e arşı aşıvor mi dört eaatlik umumi pev önümilzdeki temin etmek. Sudanın idare •• mildafaa· ııyet vardır .• 
çarpmba eabahından itibaren baıluacak· aana müteeaviyen iftir&k etmekti. Bu huau11yet fUdur: lapanyaela ce • 

· d T- br metallh. reyan eden dahili harp meffU hiikt • 
lk.._. _ <a......,. tinci..,,.._) pılan buaua1 bkırboilyun a irkil takilı~ o

1
n • Fakat l~lizler o zamand bıa 1 

1 
metle iıyan etmİf bir ~rduyu W.-.. 

~eri için büyiik bir büro kurmut- bet A)'lfa mu a otuz aayı e ma .up o • ı kabul etmemitler ve bu yilz en an •PD• 
*-. tnuttur. Velıip Paşa iti seri kalmıttı. tınnak~r: • 

B.a hGroda h --ecinin hU8U8i bir Şili. Türkiye maçı g•libi Avrupa ...... v. J~ ~- D--..n.- !L! ı.._ 1 k la Fakat ikı taraf kuvvetlerı ara11ncla Lı - er •--· __ L 6 llftaftUJ&.ClftllCI uusuu w tararm an.•pn•m o , •.• le lar _ _.1 __ ki L:. bir üra 
p!"'lap ile iki yazı makineei vardır. piyonu Polony• ile oynaya~br. &attıran amil. M•nn bütün ha metalibindee oy unıur. vanur •1""6 m • 

v .. makineleri büyik bir aalona huru• le.- K.dm Mesele oltlıı . deiild. Bu &mil Afrika . kabaya tibı bulunmuyorlar. Bu terait 
~ "- .......... d;,;ı,.;q, her ıııaüıe a- Kad..- köy .._ı. ""' bir kontrola Atina, 2 (Huauoi) • Betvekil Metak- =.-.:.ı oLıa ır. talıanüldiir. E..: altında, _.. lopanyol büldlmetiM 
"' 111 .ılloda kGçük bir be,niı tokılı- tahi .ı... Otimpqat kö,;ıade Ariuıllla _.. w dün pc:e pzeıe1ere ....dili bir nu- pakli pzııııda lıaaa baca Yw& edeni< ~ olan ııilib ve mühimmet, 

• . • culan antrenman elbiwi .Wdirclikleri bir tukta V ehip meaeleainin devletin lıayanm Sudana komtU olmuaadan bala- brfl tarafın eline geçebilir ve bô)'lecl, 
S.....~ ı.-n..ı motlıaata .......P kadım bmpe elmı,,ı.ıdır. lwwnlan .ı.::..ı. tetkik eclilmekte -;, ... ı..;ı....m. .s..ı- ıalldofaa ..,_ _., olarak ihtiyar ..ııı.. lılr ı.. 
f. Wed iN clolap1ara bırakıyor ve her- Bu kıaçakçahk naal• meydana ~ U...L..- bU leye yahen h • wda Mamrdan iltifade etmek lbmaau ket tamamen pyri ....,. bir aetiee 

.... 4ohb.ıiald evraka iltedili •· llUft 1ak•laa.a bclın Alm•alar tadfladaa o~uuu ft meae • .ea • ıg lü.ettiiini .a,.lemitrim • ~ 
......... ~ abnakt•dır. tidcletle .......... , ~~ıettn müdahale etm~ bil • a_.ıı__ • • • L..L-t nL-- --L Binaen.İe,ıı. ya fapanya brfllmda 

""' 1 J•• ı.- a-ıu konUfUl lf. umu • ' ~ araaa • .....,. '™ •- 'iVA • • ı..ı. meaınr ......... tadır. Bedia Otimplpdı ~ Al· • • _..ı. oLıa lıir memlekettir- Nil ....__ mutlak bir ~ m~ -.a. 
Jf. ıaen hük6meti tuafuulaıı davet edilen Denızlıde zelzele daa ;mlade edJ1erek mlandıiı ıelullrde e- yahut ta her iki tarafa aynı zamıındıı 

a..ı;,. t11oı ..... D .... "°""t - ...... - ae,-. ....... ,.. lıölh- pa..,ı. ~ ııilAb -U •muvameli lıiı lıiıa • 
Belecti)'flll • .... ~..... .. ....... aiıNedi .. nr' ılı ..... ~ •• ;-w .......... li1r .... .. .................. .aNl1e. .. ı!lthı.... 

1 Aiaatoetan. ıtibaren Wtla •· Alman apor tefkillb OlimpJ,at ki,&.• Jiat buarat ,oktu. .-mleked lı+ •· -• karar wn ..... m~ ..,n- ılenla ie • 

....... - ..... ~ .:.:.::~:.; de N- iı;ia 1ıi7ik lıir n -.-_. . :-,,,:...-=. = = _.ı. ~h-'--~ ::::::- akla 
icia .. ..._. ._ Dil kabul Zwlw Jlefluır f•••.,.a ıel 11&11&& oda " tea t • Amerika atletizm talnmınm belli batla .,,. lan T• Mım onlaau• Saduclaa cakarmt- dan kalkmlf olurlar. Ve pzıete. h••i 1 

iter . 1r atletleri aruuula on bir zenc:l vaıdır. Bt.rlot ölfll lanb. olarak illve ediyor: 
lla .:::::..~:an Gd-;ien- Muhtelif meealelerin dGnp rekortmen• Padl. Z (H....S) - Mant denizlal VaziTet ,alna •mau kadar, .... Kaldı ki. verilen bütün temjnpta 
~ ..... ,,.:::.. .....::.ı...::· leri olan lıa ııwilar lıancla ,.......... - do -- ...,,....wı. ımlıiııd• plAaiam tatlıikiııe ~ ...,....._ ........ lı.lfa ile~ ._. 

• idmanlarda reeim ceken ve imza ~ Wr clnir açan paetlaur Bleriot db pce 61· ltal,uuı Habetialam iltill " ilhak • ,ul fatiatleriae pNım ettilrleri aa • 
I , • d i , lardan adeta neı. alamıyacak Wr hale ..a.tflr. Bleriot 64 ~aemda idi. Bleriot. meli Gzerine it deiifti. hakk•k olduğuna söre. bu ifi. bir ticao-

0. Wtacbr Bud ecL iclın ıe1diklerinden ba nziyetten ~ok ~et 1909 ela lrullancbia tanare1'i Wı:irat PP- Habefiatan harbinin devamı arumcla ret ifi addedip bir ıiyuet mMelHi a.. 
..._ apefte an ppaa etmei• batlamıtlHclır. iDii ve Calü ile Dov• arumdaki _..,.,. lta}yaam. SahrQık.eblre dolna UPDH linclen çıkarmak, en müna1ip tarzı baıı 

lllk talwna düa aktam Berline J 1 dakika ,, .... PÇllÜlti. Hlclite. Libye mGatemlekaini Habet topraklanna l 
........,.._ lwıfDe Uln1• YWcl Jirminc:i unn en mühim bld•led aruuı• bvuetmma11o ve IMı kara P'I M.F_..• reket 

0 
ur. 

~ ppdan iclmaalarclan biiJiik il- Amerikanm • bn'edi ,.. .. C.... claki mevkiini muhafm etmektedir. 1934- Afribclaki .u.t .. •.ua..-. kola,ca lııir- • • • * • 
edilcliii .a,.leamektec:lir. ,oa lramp bariciaU Wr ~ pmpup de Bleriot•nan uca..-.. 7iımi bet eene leprek Siiven kanalına fazla mahteg ol· • itte bır ~lt~W ı:n: 

• lçerk• plralaıumt. bir dlaJ"a pmpipa• ıeçmea kutlulanmıp. maktan brtuJma,a diif&ndQUaclen bM- bır pzetenm epanya iayaN. L • 

~ uı.aı- ilk ~ lııiaM aıal olmumo ....,_ .. ...,.. Bledot. badi oclım - .._Jla- ııolıuıdaiu beaUz untnlaı-. doki ameli düfiiniifül - Selim ..... 
hpacaktır. Urosny takmu,la p• Amerilrap s6nderilmittir. lar ppaa bir kampanyama idanai7le m.,. lnsiltere ile Mmna Sudan ili flwiacl• Du"n ı• '-ı• 

pi olQJ'ordu. kola,bkla anl•pn•l•nm temia ed• • IC. 

inkü misabalcaların neticeleri t __ . •ıt M mHbim lmilleda biri de .. dlfiaoe - ı..ı ...... mgı ere - 1Sll' ..-. Kişi 6oğıııa.u 
• ~ 2 (H....t) - Sabah .tadı lre-l Oça.cu: l.laolo Fbdandip 30, l 5 8/1 O Sonra Sam ile M..aa Wall olu DilD eaat 17 ele Ortaki,cle Pqa ~ 
~ .... kitleli dold....Utadar. Se7irci D6rclladl Japoa Mutakuia. bdfincl .... yeni muahede Lonclrada Ma.a Nilia bpalrlan ....... topnlda-

1

1aJ.Oipde banJo ppmak a... c1-.. ,,,. 
SO bbü eoı.tan afllHlb. silis Brune. altuaca Arjaatba Z!tlrola·a. • nadadar. BUiana 11"·ad iki memlebe ren bir adunın bir daha çıkm•clılı s&ill-

1~ atmada muvaffak olanlar fQDlar- J 1.2% dalrilra. ımzalanacakbr iı;ia bt"I Wr arurettir. dGiünden zabatap balMr verilaüt*· v .. 
...... Tool-ıdw ıc.w.., VaDTet l..,.;ltere ile Mnına eauılJotl polaD _........ lılr - ·-·--anıpı h • . 2 (H~) -Mlllr ~tehlikeye siren Sadan Gurinde ihtilll ti- ı+ıwe ......_ •hılnde ele,.... ... • 
JC..._ Fmlandip .Zaitz Amerl- Cirit atma bc:bnları 8irinc:l Alman .,, etinin •11D 12 lhMle ıc.wn.I• lnsil- brmalanm dellL fabt ......... .__ _.. rqtarma bir netice •ermemit. denizde .... 

.... ~ • \'",_:_ r~ • St-~-L Al Tali, ~er 4S,1& metre (;reai Wr o- ~~e siderek lnaiken • Mlllr mulwl .. redi7orda. bd tarafm ela han b~ z...ı-- adamın h\iYiTeti teebit •-•it ~ ...... • ..-ODJ'a • • - • • lllUD IDelnİni L-....... ---L im '-acak S-• • TOftance. Amerika Francie. A- limpi)-at rekorudm). ___,_ nP...,. • bqaLlrh fedaklrblrlar ppbis ve a.. ~ tir • 

......._ • llriac:i • Almaa • LoUe Krepr 4J 29 tir. s..ı-- 1 de anlatmanın mümkün olcl..p ........ • DGn Kamlr•ped• da bir kua ...... 
• ...... _...,. •• M.rLlam 9uclaaa 1or. Kam ilkel ...... denize P.. 9 Pli••• 

metre. . . Wll U,. tut mahaceredni temin ecfi7or, Hula.a ltal,uuı kom...... • ........ Wr pak ltolubnalr Gwe ik.e. banaa Wi 
OçlDcl • Lehiltan • Maqa Kuunicwab Mımldara Saclan hlllrtaıetinde •-uriJ'et• ile M..ma daha iJi ve üM ••atll ...... ..W. daaW• ~· Çoicak ~ 

• ~otılovaba •• Woclb • 41,&0 metre ler v.n,oı ve Lasdt-e • ....._ Saclanda malaıuaa _ _..._ ••liktedir. -*dlriillıkea -Ua. &laiiftür. r---
• Duc,.,i • Macu • • Dovcla • ç. claba .a aı..u Mrı:z.ı...ı bW , .. _ .._. •v 7

- ,.._.. L...~ • , Bacrluncl • Flalanclip • , Bera- G811e atma ~ Alman ....- ... o..ir a- D•vi la hGYiyeti de henüz mal6m delildir. 

-._ . Woclkte 16.20 metre ile 1eni bir olimpi. le.••• Jat rekoru 1•pnallbt· 

Hitıer, 1tad1oma ıeldi. Pentalen· fnma Biaildet Tm ........ 
-hindu. ~-adı 

~llalıııeı...,. 902S puanla ltalyan Al- Paril 2 (HUIUll) - Biliklet ,.arq1an 
L-:.laela. Arkuanda Alman Hendrick nın halkça en zi7ade heyecanla takip edi· 
-...ı. Mollet vardır. len Fransa turu busün aileden eonra bit· 
....._. - _ . miftir. Belçikalı kOfUCu ~lvere ba mfia· 
·~ .....,,_ bakamn plibiclir. 

~ hlar yübek atlamada nasal ------------
~ lbuvaffakiyet bzandılana Fint.n-

da ayni eureue ı o.ooo metreyi lzmirde 4 kifi sıcaklardan baJlld1 
r. ilk üç mevkii elde ettiler. 

i/.-n..
11 

.. "L-' .. : Salnıiyen • Finl•ndiya 30,IS lzmir, 2 (A.A.} - Şehrimizde bli-
~ naltıcı 11caklar devam etmektedir. Dört 

ı AekOla Finlaacli,a JO, IS 6/ 1 Gık.iti aacaktan bayılmıfbr. Bunlardan bi
rili ._.a ... lla..,.. 

l iki ahbap çavuşl• 
, . 
''·· ·' " 

'-''"- ,.,,..,,,,. >' ~ 

,..,_,.,- ;· I • ·•'ı., , , --· -~ 
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OKUYUCU 
Belgrad Operası 
Primadonnası 

.geldi 

j Ziyafette 
Yemek gerine 
Dagak yemişler 

24 Saat içinde 
olup bitenler 

MEKTUPLARI 
Galata Postahanesinin ikiliği 

Bir arabanın atlan boşandı Okuyuculal'ımısdan 1\1. Asım yaır.ıyor: h:ı.linde göndermek istiyordu. Postahane ıııti 

Bahr~e Haçiç: - Seneler
den beri Türkiyeye gelmek 
arzusiyle yandım, diyor 

Beşiktaşta Çifte Mektep sokağında ve bir tütüncü dükkanı Galata postabanes1 ıtı kısmn ayrılmıştır. muru bunu kabul etmiyor: cıHer sigara ne 
oturan Mehmed, Ali ve karısı Fatma harap oldu Biri köprü başında, diğer kısmı da arım ta- vlnden ancak beş tnne nümune gondereıı: 
istememesine rağmen Fadime namın- rafta, sok.ağın içindedir. Po.sta ile b1r ı~tolz llrsinlz? diye ısrar ediyordu. Adamcağız ~ 
da bir kızla evleneceğini duymuşlar ve Kasımp d 

1 
b c::··k .. oldu mu muamelenin bir kısmını blrtnde, ya- çük parça halinde müteaddit defolar bôYl 

h ·ı · 1 R b. k d"l • • aşa a o uran ara acı 3'u ru emşerı erı o an ece ın en ı erının arabas tl _ L k 1_ nsım da d1Rer dairede blUrm~e mecbursu- ce diğer postnhanelerln kabul ettlğjr.dc, 

R 
. .. . . .. mı ve a arını anıra oyanı:en ~..1 

Belgrat operası primadonnası Bah • ecebm soz dınlememesıne fevkalade atlar b. d .. k .. L ba l mız. Eğer iş:lnlz müstacel ve biraz da knn§ık hususta posta talimatında da aynca bu P"ı 
k 

.. . . . ır en ur muş ve .-;açmıya f a· _-H 
ıiye Haçiç·m dün sabah şehrimize gel- 1ızan uç hemşerı . Rec~pten ıntıkam mışlardır. Başı boş araba alabildiğine ise arbk ltl daire arawıda mekUt dokumak susa dfilr madde olduğunda israr edlyoı-
diğini yazmıştık. J\1P_c::hur muganniye a mıya karar vermışlerdır. hızla aide k k. ,. dd . _ mecburiyetinde taıırsınız. Dün telgraf hava- Her iki daire arasında bir kaç dern gidip gt 

-Y N"kl't.. .. •. R 1 F d. . ~· r en es ı ı ersane ca esın lcsll •-~ .. 1 da bir ö ~ Kızılay kermesi münasebctile ağusto _ ı wı gunu ~cepı~ . a ım~ı~ y.o- deki tütüncü lranlı Mehmedin dükka· e nuAUO u yere para g ndermek ıs- dl, nihayet müdüre çıkarak işini hallet.U. 
ıun l O uncu aününe kadar ıı:ehrı·mı"zde lunu bekleyen Alı bu ıkı sevgılıyı nı - J k ki . tedlm. Bu muamelenin tamaınl:ı.r.nuı.sı için ma bu i§ için de trunam bir santfni kayt>edli 

o T nma çarpmış, cam arı ve epen erı ~ 
kalacak ve bu müddet zarfında Türkçe kahtan evvel evde bir ziyafete davet kırdıktan maada Mehmedi de kolundan her iki daire aruında bir kaç defo. gidip gel- Acaba posta Jdo.resl bu iki dnl.reyl bl.rler.t.l J 
.,,,-,.lcılar okuyacaktır. · etmişler, Receple Fadime de bu ziyafeti l E f . I . dim ve bu iş ancak bl.r saatte bltırlleblldl. Bu hnlkı bu eziyetten kurto.rnmaz mı? Ynz nıer. 
rw yara amı~tır. tra tan yetısen erın yar- ~ 

Bahriye Harir Yugoslavyalı bir kabul etmişlerdir. d .1 I k l · h.b. sırada başJaısınrn da bir i§1n1 baş:ırı.na.sı 1çln siminde ne ise .. y:ı.rın kış gününde yağlı! 
• • ... . . . . . . . . ımı e at ar ya a anmış ve sa ı ıne uğrqtl ~ -

• Müslümandır. Babası hükumet mü,.a- Lakm. ıkı se.vgılı gıttıklerı yerde ve- r ed.lm. . y 1 M h d ğıru gördum .Bu zıt bir t:utu ıoerı - nıtındn tkl daıre arnsınd::ı. mekik do'kUJTl 
T ek AI Mehm le F. htesl ıhm 1 ıştır. ara ı e met. er- sinde yarım kilo tadar açık sigarayı paket. kolay ve eğlenceli bl.r iş olmasa gerek. 

virlerinden Osman Nuri'dir. m yenne 1' et ve arısı at- a astaneye kaldırılmış ve tahkıkata 
Bahriye küçük yaftanberi müıikiye madan bir -~üz~l dayak yemişlerdir· başlanmıştır. EYlere takılan aamara ücr;;~.~ --;;:;;;-ı:mvaylann başına 

UrfJ büyük alika göstermiş ve 88 • .~unun uze.nne Recep mahkeme:c Okuyucularımızdan M. Rifat Köprülü y:ı - Ekrem isminde bir okuyucumuz yıızıyor: 
atlerinin hemen hepsini bir müzik par- muracaat etmış. ve mahkeme de ~bu uç Otomobil bn:lari zıyor: - oec;en1erde Takslm ile Yenimahalle o 
çaaını okumakla iCÇİrmiştir. ?\ihayet su.çl~yu muhtelıf cezalara mahkum et- Şoför Osınanm idare ettiği 19.';3 -Belediye hazlrandan Jtlbareıı tahakkuk tobüslerlnde blr seyahat yaptım ve burndJ 
musikiye olan bu istidadını snn·at hali· mıştır. No.h otomobil Harbiye caddesinden ettirdili ~ rmaa ,...mna bl.r de 1935 sene- intizama hayran kaldım. Otobüs mua~ 
oe aetirmek arzusile aelgrat müzik a- geçerken Bctiktaşta oturan ve seyyar sının Jevba paıaa alarak 55 turu; Dl.ve et- JOlculannı aldıktan sonra bir yolcu d~ha !9" 
kademisine girmİf ve bundan 6 sene Techiz ve tekfin i~f eri dondurmacılık yapan Nazmiye çarpmış u. Bu küçücük numaraların sık sık ddlştı- rl girmek Jstedl, blletçl _mani oldu. lın~-~ ... ~ 

l "lk la k Sal Y ~ yüzden uzun boylu munakaşalnr yaJWU"'ı 
evve ı o ra ome ve Ayda ope- Techiz, tekfin ve te<lfin İı;ıİnİ tetkik ve yaralam1~hr. Yaralı hastaneye kal- rilme.slnl, sık sık aöktllup yenllcrlnln takıl- . _ - .~ 

la d h 
.. ••Jc kd" J k T d l f k halde mtifteri otobuse binemedi. Bu vazırı ı~ nn a uyu ta ır er azanmıt ve etmekte olan belediye müfettişi umu- ırı mış ve şo ör ya alanmıştır. ma.sını bir tarata blrablmı, bunlann J8PI- brflSmda blr de İstanbul tramvaylarının tı'1 

n~yet. Bc:I~at operası ~ar~f~~dan a~- misi Tevfiğin riyasetindeki heyet ça- * Sarıyerde oturan mahallebici Tev· lış de~erı ancak 10 kuruş içindedir. llnl düşünün. İstanbul tramvaylnnıun dn rJ 
aaJe e<lılmıftir. Genç artist dun keneli- lışmalarına devam etmektedir. fiğin 1:1 yaşındaki kızı Makbuleye Sa- Büyük ticarethaneler bu 55 kuıtıJU 8lkıntı hntn, huzilra, feraha kavuşan bn otobüSl~ 
aile görüşen bir muharririmize tunları . k l . d k '-' çekmeden verebmrler. Ya küçük, fakir, :ta- gibi işlettirllmeslnl daha ne zamana ~ 
·· l · · Belediye, bütçe tasdikten a-elmeaini rıyer ıs e esın e gezer en ma.-;ıniıt 

eoy emıştır: e R b" "d b" •1_1 zanc.ı az esnaf?. Onlar i"in 55 kuruşun bU - bekllyeceğlz. 
«- Jstanbula bu sabah geldim. Tür- müteakip hemen İfC baflıyac:aktır. fs- ece ın ı are ettiği 151ıuet çarpmış • ---------------~ 

L• l tanbuJ Be .. 1 O ı..üdar· Kad-L.. ve kızı sol bacağından yaıa\amıct-.r. yük bir eJ>emmlJeU Tardır. Her !lalde bele-

Pazartesi 

&Jyeye ge mek arzusu ile senelerden • • yog u, ıa. ve ~oy v .. 
beri yanardım. Nihayet bu arzuya Kı- kazalarında birer gaailhane yaptınla • yaralı hastaneye bldmlmıf ve ıuç- diyemlzln onıan da 4ÜfÜDeceiin1 sanının. Bir Doktorun 
zılay cemiyetinin kermese daveti ile caktır. Bu psilhane1erin plin ve pr~ lu yakalanmıştır. • • • · GUnlük 
erd>ildim. Türkiye hakkındaki ihtisas· jcleri sıhhat müdürlüğünün verdiği Çorap hınalari Çöplüten to)llatbnbp atılan •n.iln Notlarından 
luımı anca~ _lstanbulu gezip dolaştık- di~ekdtif üziherineed~l1e~iy_e mGim~lrhları tla· Sabıkalı bldırımcılardan Necip kızı Sıraservllerde Al.wı laastanesi karşısında '1-------------
t.an ve muhıtımle temaslar yaptıktan ra ın an 1 zar ı mıştır. ası ane e- Zdı .1 ka d . Raif lmak Ne. M cıa eblraa -~ Matla Sıcaklara karıı 
sonra söyliyeceğim. Muhakkak olan rin kaza merkezlerinde yaptınlması te- ba~ ıüe Br Cf~ e çorap a ~ JUIJ'•: ar_ gapmalıd• .. ? 
b. b ·· T·· k. karrür ctmİRtir ea e cyoglunda Beyker maga- ıy-. .. 
ır teY varsa ugun ur ıyede bulun- T • • • 1 z h ·~'- - Tophanede Kaıabafta bir tUmı leble-d ... rnd . " za~nna gırmış er ve e ra tezgantan fazla sıcaklardan, 
~~u . an dolayı çok memnun ve lafa tutarak m~gul ettiği ıırada Raife eller vardır. Bu ıııebzecllerden geçenlerde bir 

muaterıh olmamdır.» f alebe Rehberi ft 7 "ft L •• •• mlkdnr ötebetl abp ne getirdim ~ plştr-ra an Çl çorap Bf1Tll'~en curmu · 

Eksperlerin imtihanları - lstanbul Üniversitesi Talebe Reh • meşhut halinde yakalanmı~ır. dller, hep beraber .,.n. Püat aradan d&ha 
• . • • • • blr saat geçmeden btıtün n halkında bir ınv-

f ütün eksperleri nizamnamesi mu- ~rı adıle hır kıtap tabettırmutedır. * Galatada Serçe M>bğında oturan raruna, blr lstlfn.. b1r ıç bulantısıdır ba.,ladı. 
cibince, Jnhiaarlar umum müdürlüğün- Kitap O~vers.ite on~İr) ~aç. fak~lteai sabıkalı Arap Şükrü Bostanbaşında o- Doktor çağırdık. Bbıe 1ed111mlz acbzelerln bo

de toplanan, cbperleri imtihan komiı- vardır) aatan~ul nı.venıtesıne aırme turan lbrahim isminde bir edamın beş zult olduAunu aöJledl. 
yonu temmuz ayı zarfında sekiz defa tartları nelerdır) Gibı bazı faydalı fCY· lirasını çaldığı için polis tarafından yar Ben merak ett.ım. bu ııeblecllerl takip ettlr-
toplanmıttır. leri ihtiva etmektedir. Tabı işi bir haf- kalanmıştır. dlm. Anladım ti. bunlar ıeceJeyin Yemlftetl 

Bu top]anblarda komiayona müra _ ta zar~ında ikmal edilecektir· Bunlar • sebze hfili clvanna giderek bozuk ve çürük 

caat eclenJerin evrakı tetkik edilmi ve dan bırer nüsha Maarif müdürlükleri Suçunı itiraf eden kumaş ne kadar sebze YaD& alıyor n bepslnl mun-
her birerleri ayrı, ayrı karara rapt!dil- ile ~ektep müdürlüklerine gönderile- ta.zam bir hale cet.lrlp satıyorlarmlfa koskoca 

~ ~~z m.İftir. Bu suretle müracaat edenler a- ce ır. fehlrde. i>eledbenin burnu dibinde halka çöp-
raaıncla yedi aene bilfiil eksperlik itle. Galatada Mahrie ticarethancsinden ı~n toplandınlmJI eeaze Jedlrmenln ma-

rinde çalıştıkları teabit edilenlere im- Bir yankesici mahkOm oldu kumq çalan Apdulkadir oğlu Talatın nasını anlıyamıyorum. 
tihan yapılmadan eksper vesikası veri· mabkemeaine dün 8 üncü cezada ba,- • • • 
Jecektir. Şimdiye kadar eksper olarak Kadırga meydanında tel canbazı ıey. l~nmıştır. Suçlu Talat suçunu itiraf et· 
ça1ıtmıyanlar imtihana t1'bi tutula - reden Hüseyinin aaflctinden istifade miş ve pazar günü dük.kanın kapısını Va~ ~ ..... 
caldardır. Eksperlik imtihanları hem ederek yankesicilik ıuretile para cüz- açık bularak içeri girdiğini ve kumaş- ~ ~ 
nazari ve hem de ameli olarak yapıl- danını aşıran Todori 7ay15 gün hapse ları çalarak sattığını söylemiştir. Ku- Lilelide otuan auyueUlanmır.dau M. s. 
maktadır. mahkum olmuştur. maşlan alan adamlar da suçlu olarak diyor ki: 

Eksperlik için müracaatlarin arkası mahkemeye getirilmiş ve «biz bunu - Memlekette bir çok bayramlar olur. Şe-
henüz kesilmemi~. Komisyon mu - namuslu adam bilirdik ve onun için hlr baftail hafa baJnltlar. çiçekler, elektrlk-

ayyen günlerde toplantılarına devam 1 yeni Neşriyat 1 aldık>) dcmi\ılcrdir. Suçlu Talat ta: «E- )erle donanır. Gece bütün caı:nner l§ık Sçlnde 
etmektedir. · ~ b d 1 1 

_: • h ld ... vet u 'a am ar ocnm~- ırsız o ugu - kalır. ~t· buna mukabU andllerlne va -

Galata rıhhmı tamir edilecek YiİCEL - Aylık bllgl Ye kültür mecmuaa'a- mu bilmezler» demiştır. Mahkeme da- tandaf ~ lllrtstJ,pn ve MuseYlleıln 
dır. 17 inci sayısı çıkmıştır. İçlnde ~mil h~ başka şahitleri dinlemek ~çin ba~ka JdUııe\erinde ~ tıAr tek elektrik &SilmaZ, 

Karaköy köprüsünün iki tarafındaki yazılar, tercümeler, filrler ve nesirler, blkA- gune kalmıftır. niçin biz şenlik esnasında vapurlarımız, trenr-·------------ lerlmlz, fabrlkalanmlzı öttürlirken JdJlsele -nhtımlar aon ıeneler zarfında fark edi· yeler, karikatürler, &üzeillk hakkında sözler 
lecek derecede çöküntü göstermekte _ ve aynca Uive olarak Anahtar adındaki A· 
dir. merikada blrlnclllii kazanan blr blliye var-

Bu vaziyetin düzeltimesi için köp • dır. 
rünün bu ay zarfında bazı dubalarının LATURII KE.lWALİST - Matbuat Umum 
tamiri esnasında rıhtımların da terfih a- MüdürliiRU tarafından neşredilmekte olan 
meliyesi yapılacak ve eski haline geti- bu Franslzca mecmuanın 12 inci sayısı ıntı-
rilrnesi için uğraşılacaktır. şar etmiştir. Karllerlmbıe ta"fS!ye edem. 

--- .-.ı:•. • • ~ 
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Nöbetçi 
Eczaneler 
Ba ıeceki nöbetçi ec:zaneln tunlarclır: 
latan bul cibetinddıiler: 
Altsarayda: (Etem Pertev). Alemdar
da: (Abdülkadir). Ba1mköyünde: (Js-

tepan). 8e)'Ultta: (Belki.). Eminö • 
nünde: (Beıir Kemal, Cevat). Fener -
de: (Emilyadi). Karagümrükte: 

(Suat). Küçükp~zarda: (Hasan Hu -
ICısi). Samatyada: (Erofilos). Şehre • 

mininde: (A. Hamdi). Şehzadebaşın -
da~ (Halil). 
Beyojı. cihetindekiJer: 
Calatada: (Yiçopulo). Hasköyde: (Ni
sim Aseo). Kaıımpuada: (Müeyyet). 

Merkez nahiy~e: (Matltoviç, Vinko
pulo). Şiılide: (Pertev). Taksimde: 
(Kemal RcbuJ). 

Odriidar, Kadıkö1 ve Adalard.kiler: 

Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 

rin, slnağog'ların çanı talınmaz?. Mademki 

vatandaşlanırm bb:tmle beraber ayn1 hava
Yl tencfros ediyorlar onlann da bnim gtbi 

genllkiere iştirak etmesi lflzım gelmez ml? 

••• 
CEVAPLARIMIZ 

Terazi n öl~ lmalitbanest sabfbl Mu -

hlddln Önderothma: 

Me1d.ubunuz ilin mahlyeUnde görüld~ün

den neşredllmem.iştlr. Hususi cevap ısterse

n1z (10) kuruşluk pul göndermeniz lizımdır. 

iıll.n olarak neşretmek \sterseniz ı1areye mü

racaatınız lflzımdlr. 

••• 
AlpuUu'da Ş. P. J"e: 

Sordu1wtu11 eserler benüz kitap .halinde 

tabedllmemlştir. Kitap halinde basılacak o
lurlarsa gazetemialıe aynca ilin olup.acaktır. 

••• 
AlpuUuda il. Sakaya: 

(Tanaı). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri- - Sorduğumız eser henüz J-Jtaµ olarak 
fat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar im- tabcdilmemlştl.r. Kiı.ao_oıarak çıkarsa ayrıca 
rahorda: (Jmrahor). nan oıunncnktır 

,_ _________________ ....,:, 

Terlemeden, . 
Nefesi tıkanacak gibi boiucu havadaa. 
Jnce ince haı ağrılarından tikiyet e ' 
den bir hastayı muayene ettim. 
.Bünyede hususiyet gösterecek biı ra • 

bataızlık mevcut değildi. Yalnız fazlr 
c.a fipnandı. Çok su içiyordu. 
Yemekten kafiyyen bir fedakarlık yaY 
mıyordu. 

Az 1emeaini, baharlı. çok tuzlu ve • • 
iır yağlı yemekler yememesini, fazla sO 

içmemesini tavsiye ettim. 
Ter ve fazla sıcaklara karıı günde 
defa soğuk au dökünmeleri yapmasını. 

günde bir defa denize girmesini, geee
leri 1atak odasının kapı ve penceretİ" 
ni açık bulundurmasını. 
ince bir çarşaf örtüsile örtünmesini, ci· 
binlik altında yatmaStru tenbih ettillh 
Tavsiyelerimi dinledi. iki gün son~ 
iyiliğinden bahsediyoıdu. 

( •) Bu notları kesip aaklayınız, ya • 

but bir albiime yaplfbnP kolldni7oO 
yapmaz. Slkmb samanmızd, bu notW 
bir doktor gibi imdadınıza yetiıeb~· 

Şehir kadastrosu 
Kadastro mmtaka fen heyetleri ti 

rafından yapılmakta olan kadastro İf 
leri büyük bir faaliyetle devam etıJ 
tedir. 

lstanbul cihetindeki kazaJardan f:: 
rninônü kazasının kdastrosu ikmal e 
dilmiştir. Bir iki gün zarfında Fatih)' 

zasının kadastrosuna başlanacak~ 

- Boa Poıta .. 
lı.AN FlA 11.ARI 

1 - Gazetenin e ... yaz.ısile 

bir aütünun iki •tın bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfuına göre bir san • 
tim ilin fiatı ıunlardır: 

'• 
••Jf• .. ,.. aayb ıaa,ta Dttrr s.-

1 2 3 s ~•rler ~ 
400 250 200 100 60 30 

Krf. Krt• Krt- Kr .. K .. "":. 1 

3 - Bir aantimde vasati ~ 8) 
kelime vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar 

tutacakları yere göre 

aanlimle ölçülür . .. 
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MEMLEKET HABERLER/ Şamda Türk paviyoıiu 
Sergi müdürü muhabirimize: " Şam sergisi ilk defa 
böyle güzel bir paviyon gördü. Sizinle beraber 

bizim de göğsümüz kabarıyor. ,, diyor 
• 
lzmitte su ihtiyacı Ün 1 Bir manda 

g , Koca bir şehri 
geçtikçe artıyor Altüst etti 

) 

Azgın hayvan 4 kişi yara
ladıktan sonra öldürüldü 

Şehre kafi gelmeyen Paşa suyundan başka, 
ikinci bir suyun getirlmesi için teşebbüslere 

• 
yenı ve 
girişildi 

lzmitten güzel bir görOnOş 

lzrnit, (Hu,usi) - Bugün ıehirdeki 
•u derdi, halkın en çok üzerine düıtüğü 
"e alaka gösterdiği mevzulardan birini teş· 
itil etmektedir. Cumhuriyetin 1 O uncu yıl· 
dönümünde getirilen Paşa suyu, günden 
tüne nüfusu şayanı dikkat bir derecede 
artan lunite kafi gelmemektedir. Bu yüz· 
den belediye, su tesisatına ıu saatleri koy· 
tnalc rnecburiyetinde kalmı1, diğer taraf· 
~~~ ikinci bir suyun getirilmesi için teşeb· 

Uslcre girişmiştir. 
h Su saatlerinin vaz' edilişinden sonra 

alk arasında muhtelif ıekillerde tefsirler 
~u~ulmağa başlamıştır. İddialara göre, be· 
cdıye bu hareketiyle su buhranının önü· 
~c geçmiş değildir ve ıu saatleri iti ba~lı 
•ıına bir mesele halini almııtır. 

Ö ~u hususta lzmit belediye Reisi Kemal 
l ~ ıle konuştum. Yapılan şikayetleri an· 
lttım. Bana dedi ki: 

. - l21nitin nüfusu çok artmıştır. Bu bi· 
~ın için rncı'ut bir neticedir. Cumhuriyc· 
tin 1 O uncu yıld" .. .. d h • 
·ı· '- 0 numun e §e re su getı• 

rı ır1ten mevcut 1 • 
• 

0 an ıhtiyaç nisbetinde te· 
ıısat yapılma t S 

mış ı. onra yaz günleri su 
hlembaının azalı... h' "fu ·ı b. ... ve §e ır nu su 1 e ır 
'ok ·• mucsscsatın bulunuıu. heaapıız bir ıu· 
retle harcanan su, ihtiyaca kafi gelmez gi· 

l:ıi görünmeğe başladı. Belediye meclisi bu 
~.•kıatla ve fazla sarfiyatın önünü almak 
IÇın ıu tesisatlarına saat takmak mecburi· 
~~tini hissetti. Şimdi su kafi derecede şe· 
Cır !L • 

uıtıyacını karşılamaktadır. 

Saat takma ve bundan fayda işlerine 
l elince b 'kA b' h k'k S 1 u aşı ar ır a ı attır. aat er ta· 

kılınca fazla aarfiyehn önü alınmıt oldu. 
Belediye ıu ıaatlerini bir müteahhide 

vermiıti. 

Müteahhit ilk defa 600 saat getirdi. 
Ve bunların yarıdan fazlasını 14 liraya ve 
3 ili 6 taksitte halka verdi, su saatleri bu· 
gün pahalılaşmıı olmasına rağmen, ayni 
müteahhit ikinci defa getireceği saatleri de 
gene 14 der liradan halka verecektir. 

Halk evinde 

Şehrimiz halkevi pehlivan güreıleri 
tertip etmiştir. Güreşler ayın 16 ıında ya· 
pılacaktır. Bu güreşlere Mülayim pehlivan 
da iştirak edecektir. 

Hava Kurumunun Balosu 

İzmit Hava Kurumu Kadınlar Kolu, 
ayın sekizinde Belediye bahçesinde bir kır 
balosu tertip etmiştir. Balonun güzel olma· 
sı için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Şiddetli Y aimurlar 

lzmit köylerine yağan _şiddetli yağmur· 
!ardan bilhassa tütünler zarar görmüştür. 
Bu arada Aksıkın köyünde 1 3 koyun ve 
keçi yıldırımdan ölmüştür. 

lzmil Vali.inin Tetkik Gezintisi 
iz.mit Valiei ve Parti Başkanı Bay Ha· 

mit Oskay, Karasu ve Gölcük kazaların· 
da bir tetkik gezisi yaptıktan soma lzmite 
dönmüştür. 

Yeni Bir Biçki Yurdu 

İzmit de (Onar) adlı yeni bir biçki yur· 
du açılmıştır. Bununla sayısı ikiyi bulan 
biçki yurtları, iz.mitin genç kızları için çok 
faydalı birer müessese olmaktadırlar. 

l~m~r Uz~m piyasası açılıyor jMurefte de güzel bir park yaptı 
tak ınır - Uzüm piyasasının açılması Mürefte (Hususi) - Evvelce Mü • 
1 laş~ıştır. İmalathaneler liizumu o· reftenin sahilinde sıralanan eski ve 
tan t~~tıbatı almışlardır. Ağustos haf- harap barakalar kasabanın manzarasını 
ası ıçınde b üh' 0 kd d U .. orsaya m ım mı ar a bozmakla beraber bu eski evlerde yaşı· 
~uBın gelebileceği anlaşılmaktadır· yan halk da sıhhi evlerden mahrum

1 
bu-

u sen k' ah 1 k · · · · l'\eli . e ı m su ço ıyı ve_ ırı ta- lunuyorlardı. Müreftede haşlanan imar 
.. dır. Rekoltenin 580,000 çuval ola- faaliyetinden sonra bu barakalar kami-

Cilgı tahmin edilmektedir. len kaldırılmış yerlerine büyük bir 
I ~ölcükte faaliyet arttı park yapılmışt~r. parka T rakyanın ge-

llıer ~rn~t (Hususi) - Gölcüğün kaza nel spektörü Kazım Dirik ismine izafe. 
~ ke~a oluşundan sonra haşlıyan faa· ten Dirik parkı ismi verilmiştir. Mü -

dYet devam etmektedir. Kazaya jan • Et • • t' .. h t d b" "k b0 

arrn k ı-e enın ıç ımaı aya ın a uyu ır 
,..... a omu tanı, malmüdürü, nüfuz d .. 'ııiklik yapan bu park her akşa 
·•ıenıur k k"' 0 b' h · k ... 'b" egıy m aih· u, evra atı ı, ta rırat atı 1 dolmakta ve halkın mühim bir ihtiyacı-
dj 

1 
memurlar tayin edilmiştir. Bele· nı temin etmektedir. 

Ye teşkilatı da kurulmak üzeredir. 

Ereğli bez fabrikası 
E:reğli - Patiska, salaşpur ve saten 

~al>acak olan EreğJi bez fabrikasının 
Ontajı tamamlanmıştır. 

ltı Buharlı ikuvveti muharrekiyenin 
takntajına bir kaç gün sonra başlana -
~ 29 ilkteşrinde bitirilecektir. 

Adanada s1Caklar 38 i buldu 
Adana - Burada havalar çok sıcak 

gitmektedir. Hararet gölgede as dere
ceyi bulmuştur. 

Hemen hemen bütün şehir halkı 
sayfiyelere çıkmış ve sıcak dolayisile 
şehir boşalmıştır. 

İzmit, (Hususi) - Evvelki giin de· 
li bir manda, İzmiti altüst etmiş ve bu 
arada bir kaç kişiyi hafif ve ağır suret
te yaralamıştır. 

Süleyman adlı bir adama ait. olan 
manda, delirmiş ve olanca hızı ile çar
şı içlerinde koşmıya başlamıştır. Paj 
mevkiine diğru giden manda, Şeref, 
Pakize adlı iki kadınla, bir çocuğu ve 
sahibi Süleymanı yaralamış, tutulması
na imkan görülmediğinden İzmit po
lislerinden Celal tarafından öldürül -
müştür. 

Yaralılar hastaneye kal darılmış, şe
hir halkı bir hayli korku ve endişeden 
de bu suretle kurtulmuştur. ' 

Korkunç bir 
Cinayet 

Şamda büyük muvaffakiyetler kaz anan Türk paviyonundan bir köte 

Şam (Hususi muhabhimizden) - maz güzelliğini gösteren tablo vivanlar 
Üç ay evvel T elaviv sergisindeki insana oralarda yaşamak arzusunu v .. 
Türkiye paviyonunu ziY.art:t ederek in- riyor. 
tibalarımı yazmış ve kazanılan muvaf- Büyük bir bilgi ile yapılan kabart , 
fakiyetten bahsetmiştim. Şimdi de ha· ma grafik tabloları Türkiye ekonomisi• 
zı dedikodulara sebep olan Şamdaki ni tebarüz ettiriyor. (Cumhuriyetten 

Bir köylü tırpanla arkadaşı- paviyonumuzu ziyaret ederek gördük- evvel • bugün) panolarında re1ımın 
nın başını uçurdu lerimi «Son Posta» okuyucularına bil- farkı büyük bir azametle göze çarpı • 

diriyorum. yor ve bu standın başında da Büyüll 
Kızılcahamam, (Hususi) - Kaza • Şam sergisi Telavivdeki gibi ayrı Yaratıcının enerjik büstü mütevazi bir 

mıza bağlı Güvem nahiyesinin Salın ayrı paviyonlardan müteşekkil değil - kaide üstünde duruyor. Ziyaretçiler o ,. 
köyünde bir kaç gün evvel bir cinayet dir, çok büyi.ik bir bina dahilinde mu- radan çıkarken bu büstün önünde gay• 
olmuştur. Köyden ibiş oğullarından azzam salonlar her hükumet tarafın • ri ihtiyari dakikalarca tevakkuf edi " 
İzzet ile, Nallı ogv ullarmdan Osman ve p 

dan kiralanmış ve kendi stiline, kendi yorlar. aviyonumuzu gezerken sana• 
kardeşi Hasan köye bir saat mesafede zevkine göre tanzim edilmiştir. Büyük yiimizdeki terakkiye bir çok yabancı • 
Emekli dağında Asaz ormanı civarın - merdivenden çıkarken tam karşıya ge· lar inanamıyor ve hayretlerle bakıyor• 
da ot biçerlerken, bir sınır meselesin • len kısımda Mısır paviyonu vardır. Tö- lar. 
den kavga çıkmış, üçü de birbirlerine rene yarım saat kadar bir zaman ol • Bize birer birer standları gezdirdi • 
girmişlerdir. Evvela ağ'ız dalaşmasile duğu için dost memleket paviyonunu ler. Standlar o kadar modern bir tarzı. 
b~şlıyan .. kk~vl g~.' n

0
ihayet

1 
ykumru~Hve da ziyaret etmek fırsatını bulduk. Dört da yapılmış ve eşya o kadar iyi tar.zim 

sılleye do u muş, sman a ardeşı a- b 1 d ·· kk'l 1 b d'l · k' T ı· · · · d ki · 1 . l l k .. .. eş sa on an muteşe ı o an u sa - e ı mış ı, e avıv sergısın e pavı· 
:,8nj zz~tı da t ~a ala~~dd ?~vmege haya Mısır bankası büyük masraflarla yonumuzu gölgede bırakıyor. Serginin 
aş a~ış al~ dır. m~n 1 ehnbı._yene- vücuda getirmiştir. Müdür, yalnız ban- çok sempatik komiseri Baha Erker zi-
memış e ın e tuttugu tırpanı ırden- k · 1 ... · · .. b' M' ·1 · ah d'k l b' 1 ' . b d .. ak anın ışga ettıgı pavıyona, uç ın ı- yaretçı ere ız at ver ı ten sonra açı. 
ıre zzetm a~ı~a . ogr~ savurar sır lirası sarfettiklerini söyledi. Haki • ma nutkunu çok düzgün bir fransızca 

zavallım~ ke~~esını ~ırf an ~ uçurmuş· katen çok emek sarfedildiği göze çar • ile söyledi ve dakikalarca alkışlandı.' 
tur. İzz~tın vucudu a asınb~n a~:ılm- pıyordu. Diğer işgal edilen salonları da Bu nutuk arapçaya tercüme edildi. Bu. 
ca katıl Hasan şaşırmış, ır muddet k f 'lA ld k .. k' F d } · · ' k b. k'ld .. d gezere ta sı at a ı . nu mutea ıp ransız e egesı ve sergı 
kor unç ır şe ı e çırpınan vucu a ve B k d k fi ·· d üd' •• .. d'l kd' 1 · · 

b k ık b' d b' b" .. u a ar eme ve masra a 'ucu a m uru cevap ver ı er ve ta ır ermı 
baş~ a t tan sonra ır en ıre utun gelmesine rağmen bir sergi paviyonun· alenen izhar ettiler. 
hızıle ormana dotru kaçmış, kaybol • dan ziyad büyük bir mağazayı andı • Bilahare görüştüğüm sergi müdürü 
muştur. ran bu süslü salonu terkederken yanı- bana: 

Vak'a .. kaz~ merk;zind.en haber alı,- başında bulunan büyük bir methalin «Şam sergisi ilk defa böyle güzel bir 
nınca muddeıumumı ve Jandarma ku- .. · deki (Türkiye) kelimesini görür paviyon gördü. Sizinle beraber bizim d G" , . . 1 k ·ıı . uzerın 
man anı uvem e gıtmış er, ·atı erın .. kalbim çarpmag" a başladı. Aca· de gögv sümüz kaharıyorıı dedi. 
h 'k' · d b' k · · · d k gormez 
er 1 ısı e ır aç saatın ıçın e ya a· ha bu kapıdan nasıl bir tesirle çıka- Diğer paviyonları gezerken dekor .. 

lanmıştır· cağım diye düşündüm: içeriye girdiği- ların bazı ecnebi sanatkarlardan yapıl· 
Bir bostan bekçisi de iki miz zaman bol bir ışıkla karşı karşıya dığını işitmiştim. Acaba biz de böyla 

geldik. İnsan gayri ihtiyari bu kadar mi yaptık, bu bana merak oldu, sergi 
kişiyi vurdu mebzul bir ziyanın göze görünmeden komiserinden bunun hakkında malu " 

Kızılcahamam, (Hususi) - Kaza- nereden intişar ettiğine hayret ediyor. ma talmak istedim. Bana: 
mıza bağlı Çeltikçi nahiyesinin Saray Bir çok beynelmilel sergiler görmüş .. «Gördüğünüz ve takdir ettiğiniz bu 
köyünde de bir cinayet olmuftur. Köy- tüm, Türkiyenin iştirak ettiği sergiler- güzellikleri Ankaradan gelen ressamı• 
de bostan bekçiliği yapan Kulaf oğul- den yalnız Budapeşte ve üç ay evvel de mız Hakkı yapmıştım dedi. 
larından Ali, bir kaç gece evvel dı,arı- T elavivi gördüm. Çok açık ve sa- T ela~ivde ve beş sene evvel Buda· 
da ayak sesleri itilerek kalkmlf, dıf811 mimi olarak ifade edeyim ki bu kad~r peştede gördüğüm ve her eserinde bir 
çıkmış, ağaçlar arasında dolaşan iki modern stilde ve zevkle yapılmış hır adım attığına şahit olduğum bu Türk 
gölgeye doğru silahını boşaltmıştır. Çı- paviyon görmÜf değilim. Daha kapı • sanatkarını herkes gibi ben de tebrik 
kan kurşunlar bu iki gölgeyi de yere dan girince insanı hayretten hayrete ettim. 
sermiştir. düşüren bir paviyon. Turizm ve gra • Paviyon gezildikten ve nutuklar tea· 

Ali yere yuvarlananların yanlarına fiğe tahsis edilen kısım bir harika. Her- ti edildikten sonra davetlilere soğuk' 
gidince bunların o civardaki Alpagot kesi o tarafa cezbediyor. Otomatik iş· Karahisar madensuyu ikram edildi. Bu 
köyünden Ali oğlu Niyazi ve zurnacı }iyen bir elektrik tablosunda dünyada- hiç bir paviyonda görülmemİf orijinal 
Ahmet olduklarını anlamşıtır. ki müşterilerimizi gösteren ufacık am· bir içki idi ve büyük bir reklam oldu. 

Niyazi ve Ahmet bir kaç saat sonra pullerin yanıp söndüğünü görüyorsu- Aynca ufak torbalar içincb üzüm, İn· 
ölmüşler, katil bekçi yakalanmıştır. nuz, bir tarafta lstanbulun e~i bulun - cir ve likörler verildi, bol bol broşüı 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 
dağıtıldı. 

Paviyondan büyük bir gururla, göğ· 
sümüz kabara kabara, polisin yardı · 
mile çıkabildik. Çünkü kapının önü ve 
koridorlar bj;1lerce halk tarafından iş
gal edilmişti. Ertesi günii gazetelerde 
okudum ki: İnzibatı temin için bir 
müfreze polis ve jandarma kafi gelme
miş. 

tU - Ne o, Hasan Beyciğim? Kaç •.. Seni merak ettik: Acaba ... Yoksa, Adada aıikane İn· ••. Yahut ki Avrupa seyahatine 
ndür, ortalarda yoktun. basta mı idin?. ~ivaya mı çekildin?. mi çıktın? -

Hasan Bey - Hayır. Geçen 
yağmurda Aksaraydan geçiyor -
ken, açıkta denize cirmek yasak 
diye beni hapse tik~. 

Paviyonumuzun muvnffakiyeti çok 
büyük ve emsalsizdir. Muhitte yaptığı 
tesirden dolayı sergi on beş gün daha 
temdit edilmiştir. Arapça ve Fransızca 
gazeteler sütunlar dolusu yazılar ;az: 
maktadır. Genç Türkiye cumhurıyetı 
kendine layık bir surette ve muvaffa
kiyetle temsil edilmiştir. 
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İlmi tetkikler 

Bütün dü ya büyük bir 
kuraklık tehlikesi içinde 
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Dünkü 
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At Yarışları 
Her tarafta göllerin sulan alçalıyor, çöller alabildi-
ğine genişliyor , bir filim İnsanların günün birinde 

Kutuplardaki buzlara başvurarak oradan 

Tarih sayfal~ 
~-- Re.ad Ekrem Koçu Dün Veliefendi de 

yarışları epice 
yapılan ikinci 
rağbet gördü 

at 

su getireceklerini söylüyor 

Mim~! Sinan ~: l 6Uleymanl • ı 
leymanıyc camımı yede serhot 
)'apukcn kendi.ine lbrabhnl n 
üç büyüle Türk ean- camlar1 
atkarı daha yardım -

Son günlerde yağmurlann bazı yer-( 
lerde sel gı'bi yağması, bazı yerlerde bir 
damla yağmamQ5 ilim adamlarını çok 
meşgul etmekte ve dünyanın, yağmur 
yağışı bakımından vaziyetini tetkik et• 

etmi~1eroi. Camiin yazdarını yazan hattat 
Ahmet Şemseddin Karahisan ile 'talebesi 
Karahisari !Kutu Hasan Çelebi ve eamiin 
mihrap etrafındaki renkli eam1arını "'1."ÜOUda 
cetiren Sarhoı lbrnhim. 

melerine saik olmaktadır. 
lngiltcrenin en meşhur alimlerin • 

den H. W. Wilaon bu yolda yazdığı bir 
makaleye göre Kanada ve Amerikada 
gaıp taraflanrun ortaları kuraklık yü
zünden mahvoluyor. Kısa bir zaman 
sonra kuraklık yüzünden buralarcJ! 
hiç bir feY ckiJcmiyeceJctir. Çünkü to~ 
rak1ar kuruduktan sonra, rüzgarlar, 
toprakları savuruyor, ve bu yüzden 
yeryüzü ekilemiyecek hale geiİY.or. Bu 
havalide 1980 danberi vaziyet bu rner• 

Güzelliği karıısında hyran olduğumuz 
bu nefit camlar, renkkrinin harikulade 
ahengi, ince çiçekleri ve zarif yazılarile bi· 
rer ıahesCidir. 

Ne kadar yazıktır ki, bugün onları ya
pan ıan'atkarın ıadece adını biliyoruz Ha
yatı bizim için tamemen meçhuldür. 

Şiir Mustafa Sai Çelebinin Mimar Si- DOnkQ yanşlnrdnn bir enstantane 

kezdedir. 

Fakat bu acı vaziy~t Amerikaya 
münhasır değildir. Dünyanİn daha baş
ka taraflarında da ayni hadise vuku 
bulmaktadır. 

Profesör (Stebbing) in anlatışina Bir zamanlar pırınç tarlası olan bu 
göre Afrikanın sahrayi kebiri. gün geç- toprak: kuraklık ve zelzele yUzilnden 
tikçe genişliyor ve etrafını kaplıyor. bu hale gelmiştir 

Sahrayi 'kebir bir taraftan cenuba de bu gölün kıyısında olan bir şehir 
d~ her sene yarım mil uzamakta ve 1905 senesinde kıyılarından 20 mil U• 

nan aizından kaleme alınmış olan Tezkire· bu ameliyat 300 senedenberi yapılmak- zaTdaşmıştı. - -ı a· .d b ı · · f" 
tu ünyan a u cam ar ıçın şu ne ıs sa· tadır. Bunun neticesi olarak simali Ni- Asyaya geçelim: tırJarı okuyoruz: 

ger ile Fransanın :garbi Afrikadaki Hazer denizinin vaziyeti de dünya· Camlar çün ~ehberi ruhul' emin 
müstemlekeleri tehlikededir. nın gittikçe kuruduğunu isbat ediyor. Resminin hayranı nakkaşanı Çini 

Göllerin vaziyeti de bütün dünya • Çünkü Hazer denizi milattan 500 ıe • e 
nin bir 'kuraklık tehlikesi ile .karşılaştı· ne evveline nisbetle 3000 santim al .. Türkün g\i7.elliğe 
iını gösteriyor. çalmıştır. meftun o1an aan- Barram pap 

tilrb•slnde 
bir kuyu 
dolabı 

Amerikadaki büy\ik Salt gölü, liab- Arz küresi fezadaki hareketi esna • atkir rulıu. en mu-
lettarihi devirlerden küçülüp duru - sında atmosferinin içindeki gazları azzam biT abideden 
yor. Bu göl, kablettarihi devirlerde kaybetmekte ve suları buharlaşmakta- en küçük bir esere 

30,000 murabba mil genişliğinde idi. dır. kadar kendisini söıtermektedir: 
Bugün 1740 murabba rnn genişliğin • Atmosferin serhadinae bir çok zer~ Camiler, medreseler, tüıbelu, hamam· 
d_.J• reler fevkalade sür.at yüzünden kay - iar, köprüler, çeımeler, hanlar. kabir tat-ccıır. l L J b'II h ld v • J' L" · 1849 bol 1_ "b • b 1 - t arı, &Uyu ar, ıe ı er, a p.p o ugu için Afrıkaya ge ınce: ıvıngton ma..ta ve arzın cazı esı un arı u- b hi '-

1 da Ngami gölünü keşfetmişti. Göl, o tamamaktadır. 
zaman muazzam ve heybetli bir halde Bir seyyare ne kadar küçü~ olursa 
ldt. Uzunluğu 70 mil, eni 9 mildi. Fa- atmosferini ve su buharlarıni tutmak· 
kat bu göl de o zamandanberi küçülü- tan o nisbetle aciz kalır. 
yordu. Bugünse tam kuruyacak hale Mesela Merihteki cazibe Jiudreti, ar-
gelmiştir. zın kudretine nisbetle beşte birdir. 

Merkezi Afriliadaki Çad gölü de a· Bu yüzden profesör Lo Well Merih~ 
fağı yukarı ayni vaziyettedir. 182;:} te teki kanalların iç yüzünü anlamak için 
bu gölü gören Avrupalılar onun 40,000 bütün servetini ve bütün sayini vak • 
murabba millik bir sabayı işgal ettiği- fetmişti. 
ni söylernşilerdi. Fakat 1850 senesin- Lowell bu çalışmaları sirasında in --

Çocıılc •ngisi baıka 
Genç sevgi•i 
Başkadır 

« 19 yaşındayım. Beş senedenberi 
kendimden bir buçalt yq küçük bir kız
ı. J9Cvişiyorum. ikimiz de tahsil ~ağın -
cLlyız. Şimdiden nipnlanıp bir iki sene 
80nra evlenmeie karar ''erdik.. Fakat 
aeçcn gün kü~ük yaşta evlenenlerin bed
baht olduldan, çocuk çağındakilerin 
ıe1rgilerfoe inanılamıyacağı hakkındaki 
yazınız beni altüst etti, acaba hu hük -
münüz bizim için de doğru mu} Acaba 
biz de evlenince birbirimizi unutur, bed-
baht olur muyuz:?» Be~iktaş: R. J. 

Şimdiden bu kabil düfÜncelerle ü .. 
zilmenizi manasız buluyorum. Bet sene 
RYİftlden sonra ll§lonız eskimem.q, 
ltaJbleriniz yorulmamqsa, evlendikten 
sonra &e\'lrİnizin devam etmemesi için 
sebep yoktur. Benim bahsettiğim çocuk 
aev,.ileri bir saman alevi gibi birdenbire 
parlıyan ve •elip ıeçiveren sevgilerdir. Si 
zinki buna benzemiyor. Yalnız evlenmek 
için yaşınız küçük. Yirmi, yirmi bir ya • 
Jında evleneceksiniz. Hayatın güçlük -
len1e çarpııırken evlilik sizin için bir 
yük olabilir. Bu sizi dü,fiindürebilir. 

* <cTahsili iyi güzelce bir kızım, bir 

~ıı 

müddet evvel bir gençle seviştim. Şim
di ayrıyız. Fakat yakında başkasile ni
şanlanıyorum. Fakat gönlüm ötekinde. 
Filvaki o da nişanlı. Rakat kurtulmak 
için ne yapacağımı bilemiyorum. Bana 
bir yol göster. ıı 

Peripn : T. 7-. S. 
Seveiliniz nip.nh, demek ki hakikat

te gön16 baıkaıında. Siz de bir baıka
Iİle nipnlandddan ıonra onu unutmak
ta ıüçlük ~zsiniz. Y a1nm niı,anJa -
nacağmız ıenç her bakandan ondan ii1-

tün olmalıdır. Ahi takdirde hem nit•n· 
hn1z1 beienmez, hem sevdiğiniz genci 
unulama:uınız. 

* Bandırmada imdat imzalı okuyucu-
ya: 

Y &JIAlza, batınıza bakmıyarak çok 
ileri ıitmİ§sİni2. Daha talebe iken sev -
giyi bu derece ileri götürmeniz doğru 
değildi. Fakat timdi bu iıi tamir etmek 
çin erkeği sizinle niıanlaıvnağa se"ket
mek lazım. Bunun için de ona tanıdık
lardan biri vasıtası1e ba,kasile evlen • 
meniz ihtimali olduğunu söyletmek mu
vafık olur. Eğer niyeti evlenmekse o va
kit vaziyeti ciddi surette tetkike mec -
bur olur. Fakat uzun müddet nİfanlı 
"8ımak ta doğru değildir. Uzun nişanlı 
l.ayatı her Lalde iyi netice vermez. 

TEVZE 

emen ç Aa mamı§ olan evler ve saray

lar. ince bir zevkle olgun bir san·at bilgi
sinin mahsulü olmuşlardır. 

Yukarıda ııördüğünüz alelade bir ku
yu dolabıdır. Bayrampaşa türbesinde bu
lunan bu kuyu dolabı herhaqi bir tasçı 
ustasının gelişi aüzc-1 yaptığı bir ese:- de
ğildir. 

Sade nakı§ları, köşelerindeki mcn§Ur
lar v~ nihayet hey' eti umurniyesinin iben
giyle bir san· at eseridir. Bunu yapan taşçı 
ustasının Türk mimari.si üzerindeki derin 
bilgisi pdt aydın olarak görülmektedir . 

sanların ileride denizler kuruduktan 
sonra kutuplardaki buzlara baş vura
rek oradan su getireceklerini f'.-Öylerniş
ti. 

Fakat heye~inasların çoğu bu na -
zariyeyi kabul etmiyorlarsa da arzın 
gittikçe kuruduğunu kabul ediyorlar. 
Arzın bu şekilde kurumasına yardım 
eden en miihim amil ormanların kesil
mesjdir. 

Yüksek yarış ve is1ah encümenince dan i~tirak ettirilmedi. Birinci : A. Ak~ 
tertip edilen Veli efendi at yarışlarının san· a ait (T omru), ikinci: Markiz. Ü' 

ikincisi dün oldukça kalabalık bir se- çüncü~ Prens Halime ait (Copain), 
yirci kitlesi önünde yapıldı. Se • Derece 2,15. 
yirciler arasında ordu müfett~i ge- Bqinci ~ (Mahdut Handikap) • 
neral Ali Said de bulunuyordu. Ya • Üç yaşındaki yerli yamnkan lngili1 
nşlar saat (15) de başladı. Alınan tek· r 
nik neticeler şunlardır: Son Posta 

Olimpiyadlarda 
Birinci koşu (sabf kofusu) : 
Dört ve daha yukan yaşdaki yerli 

yarımkan Arap ve haliskan arap at ve 
kısraklara mahsus. MükafatlaT: ( 400), 
(600), (800) lira. 

Birinci: Talata ait «Sanku~». ikinci 
Neabe ait ccK. Oerviş»,üçüncii Yusu
fu ait «Al Ceylam>. Oerece 2,22. 

ikinci kotu : 
Üç yaşında ve sene zarfmda'ki ka -

zançları «500» lirayi doldurmyıan yerli 
haliskan lngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsus. ikramiyesi (3'15) lira, birinci 
(280), ikinci (55) füa. 

Bu yarışa iki at iştirak etti. Birinci 
Emir Salibe ait C<Önusar», ikinci A. 
Akson'a ait «Ba~kan». Derece 2,~. 

Üçüncü lmfu : 
Dört ve daha yukarı yaşta yarımkan 

arap ve haliskan arap at ve kısraklara 
mhsus, ikrmiye (190) lira, birinci 
(120), ikinci (~O), üçüncü (20) lira. 

Bu yarışa dört hayvan iştirak eui. 
Birinci ! Emine ait (Necip), ikinci : 
Yusufa ait (Al Ceylan), uçuııcü : 
Tevfiğe ait (B. Sada). Derece 2,f)!). 

Dördüncü kofu (Handikap) : 
Üç ve daha yukarı yaştaki haliskan 

İngiliz at ve kıSTaklara mahsus. ikra
mıye~ (320} lira. 

Bu yanşa altı at iştirak edecekti la
kin Bekar ve Levend sahipleri tarafın-

Güreş müsabakalarını 
Dürrü Sadi yazacak 
1924 senesi Po.-

ris olimpiyadında 

vasat sı1det gü

reşte Türk takı-

mmı temsı1 eden 
Türlciye va-sat sik-
let güreş şampi

yonu Oürrü Sadi 
Berfin olimpiya
dındaki güreş 

müsabakalanm ga 

zetemize yazacak-
tn. 

Kuvvetli bir Dürrü Sadi 
güreş mazm olan Dürrü"nün güre çile 
rimize ve münbakalara ait büyük bir 
salahiyetle, vereceği; habnlerin derin 
bir alaka uyandıracağı şüphesizdir. 

erkek ve dişi taylara mahsus. lkrami" 
yeıi ( 255) lira, birinci (180) , ikinct 
( ı;. - ) •• •• •• (')0) ı· ,)b • uçuncu _ ıra. 

Birinci, Emir Salihe ait (Gülizar)~ 
ikinci Mareşal Feyzi Çakmağa aiC 
(Bayburt), üçüncü B. Binns'a d, 
(Barlight). Dereoe 1.3.1. 

Selim T ezcaa 

Kızılordu 
meydan 

Faşizme 
okuyor 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) rak, daha ileri gitmeği dü~ Ürlt"nledlt. 
harp ve faşizm aleyhtarlığı glinüne u- vay haline. Her türiü f~ tr.arTWEllf 
zun makaleler tahsis etmektedirler. karşısında Kızılordunun yenilmez 'k~ 

ı · vetini ve büuük Sovyet ulusunun şevk zvestiya gazetesı yazıyor: ;; 
ve he'U'Pranmı bulacaktır.» «Habes harbi henüz bitmistir. Uzak J --

' ' Pnvda gazetesi de şu sntırl.a.rı ya%:JYf#* 
doğuda, geniş Çin ülkesinin hudutları, <Kuvvetlerin yem bir harp için f&P. 

tiyatro dekorları gibi müteharrik hale betliği, diplomatik, ekonom;k ve ideoloi 

gelmiştir. Faşizm, A\'!Upanın göbe • jik büyük istikametieroe C!evam etm"lte'f 

ğinde bile, vazifesinin harp <>iduğunu dir. Faşist A1mnnya, müstakbel taarrm:una 

açıkca ilan etmektedir. Hrırp lıiç hir şu veya bu suretle zarar verebilecek be1' 

zaman bukadar çabuk tempo ile ve bu nelmilcl muahedeleri ve vecibelerini paP 

kadar kışkırtıcı ve açık bir surette ha- ça parça ediyor. . 
Almanya şimdi Danz.ig ;le l\lemel ın ,} zırlanmamıştır. Son tecrübP mütear -

rızlara karşı yapılan mukavemetin ne bakım haz.ırlamakta, A·\"ustlllJnda en J1'13" 
hiın siyasa'l mevzileri de geçirerek C'ekor kadar istikrarsız ve zayif olduğunu ı 
lovakyanın se\ kü)ceyş bakımından çc-ı; rİ -

gösterdi. Sovyetler ülkesi en yorulmaz !-1 
mesini başarmakta, Macaristan, Yu o a'ff" 

barıı:: şampiyon.u olmak-ta be"rdevamdır. k k · fd 
" ya ve Yunanistana e onomi - surette nu 

Sovyetler birliğinin vazifelerini b::ışar- etmekte "e bu ckor:omik nüfuzun Doğu,,-
mak için, harbe ihtiyacı yoktur. Sov - doğru genişletmektedir. Alman)a Lchil' 

yet hükfuneti, barış davasını ve kol - tanı ffien 'kendisinin doğuda bir deı. rın• 
le.ktif emniyeti müdafaaya hr.zır oln • .asekri ho.linc getirmiş \ e Finlandiya) ı d• 
caldarn elini uzatacaktır. Fakat, müs- §İ.malde bir Faşist ileTi karakolu halın<' ,r 
temleke ve yarı müsteml~ke ulusları- tirmeğe çalışmaktadır. Şu son •unlerd• 
na karşı açtıkları miicadeledc elde et - Faşizm İspanyadaki Fa!list suika:;tını~ ~ef" 
tikleri muvaffakiyetlerden cesaret ala- kiline doğrudan doğruva J"tirak f'tmıc•IJ 
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Türk tarihinin altın yaprakları: 

Bar ar s n ay atı 
"O herifin lakırdısımı olur, dedi, emrediniz gemilerini 

havaya uçururuz. Her tarafta arıyorum o kaçıyor,, 
Yazan : Refad Ekrem Koçu 

- 3 - t*) l Kuivad tersanesine çektirdi. 
Akdenize gdince, impratorun burada Şarl-kenin Tunusa hüeümu: 

Arıdrea Oorya adında kıymetli bir amiralı Mevlay Hnsan Malta korsanları vası -
\tardı. Aslen Cenev.izli bir İtalyan gemici tasiJe imparator Şarl-Kenden istimdat et
~lesine mensup olan Dorya, Cezayir A - ıti. Şarl - Ken Tunus seferine hazırlanmağa 
dakale inin Hwr Bey tarafından zaptın- baş1adı. Frnnsa kralı lstanbulu bu hazırlık
dliln sonra İspanya donanmasile Cicelfjye Gardan haberdnr etti. Fakat Kanuni Sü!ey
l:ıüeurn etti. fakat mağllıp oluak 1-4(}() man da o kı, İranda bulanuyordu. 
....... .- fcdi yüze yakın esir bırakarak Şan-Ken 1535 ma~nda Barslondan 
telildi. ~tt mav:affakiyetaiztilc. üze. gemiye bindi. Andrea Ooryanın kuman-
tine Ticmscn sultanı ile ittifak dasında bulunan imparatorun donanmaSJ, 
•lttetti, ve Mora sahillerine saldır- nakliye ıemilerilc beraber 500 parçadan 
~ı; buradn Koron, P.atras ve İnebahtı ka- fazla idi. Gemicilerden ba§ka donanmaya 
helerini zaptetti, Hızır Beyin Mora sularına 24,000 kişilik bir ku\'vet yüklenmişti. is-
areket ettiğini hnber n1ır atmaz ltalyaya panyollar bu muazzam kuvvet ile ilk önce 

~~nd~. DiğCT tnTaftan 11.spanyoTiar, Endü- !tersaneyi zaptederek tamir edilmekte o -
~ müsiümanlara zulüm yapmakta de- ]an 100 ze yakın Türk kadirgası ile 300 to
~-~ cdiyOTlardı. Hızır Bey İıpanya sahil- pu ellerine geçirdiler. Mevlay Hasan, Al· 
fUıc }cdi aefCT yaparak 70,000 müslü - manya İmparatorunun ayaklarına kapan -

ltıanı Afril:aya geç.ird.i. ( 1532). mak ııuretile zilletinin derecesini &Öster -

Hızır Bey lstanbulda: di. Hayreddin Paşa 7000 lciJi kadar olan 
İşte Andrea Doryaya :kar§ı Türk im- kuvveti ile Tun us kalesinden çıkarak lspan

~aratOTluiiunun deniz kuvvetlerini Hızır yollara kar§J harp vaziyeti aldı. Fakat bu 
le erin kumandası altında toplamak istiyen sırada Tunuılular Türklere ihanet ettiler. 
l.·•tnıni Süleyman Tıürk koraanlan beyine Şehri terkederek kırlnra çekildiler. Tunus 
"" davetname yolladı:: iindanında\i esfrler de boşanarak ıchri 

•Sea ki Cezayir beyi ffu:B'llll ve beaim zapt ve kale kapılarını Hayreddin Paşaya 
::.:_e!den kulum oğlu kulumsun, ve benim kapadılar. Çok müıkül vaziyette kalan 
LQUQı ve sancağunı ~ekeraın,. imdi bellİm Hayreddin Paşa garba doğru çekildi ve 
;:-nya vilayetine bir hayır niyetim yar • çok müfkül şartar içinde beı gün, be~ ~ece 
ı..._: Celu'b aen dahi bile olasın kim ol yer- yürüyerek Bon limanına ulaştı. Orada on 
~ Yolunu ve izini aslu feri ile bilesin. beş kadirgası vardı. Onlara binerek Ce • 
• • di eğer olduğun yerlerin bıfn baraseti ,zayire gitti. 
'!:ln hir Yarar kimsen varsa kendi makamı· T unusa giren lspanyollar, şehri akıllara 
._ ~anı idüp een kendin A'Sİtinei durgunluk '\·erecek bir şekilde yağmıya ba~ 
~Üne celere'k ve illa itimad eylediğin ladılar. Müslüman kadınlan ve çocukları 
-.ı&en ohnayıp ol yerİo lufzu t.arasctiae lspanyolJarın en §eni şehvetlerine alet ol
~ Ye kabil .damm olmaya, sene 1e11 du. Sokaklar meyhane ve mezbaha. evler 
~da ıelmeyup anda durup hazır ve mü- maktcl ve şehvethane olmuıtu. Sonra bir 

'>'• oı....» katliam başlndı. 30,000 müslüman ö1dür-

kHıur Bey, 1532 aiustos ortalarında ) ) dülar. 10,000 kipyi zincire vurarak esir 
Çe tiri ile C · d ld l C · · k • · - l • · I< ez.ayır en hareket etti. yolda a ı ar. anımet ve esır ta sımı goz erını 
onıan Deli Yusuf ta 16 k · · ·1 ·ı 'h k o kadar almııh, bu yüzden birbirlerile bile etti' Akd . .çe tırı ı e ı tı a 

· enız b " 1 k 1 b 1 d 1 ogazına :rn l d ,mu ate eye aş a ı ar. tanh I h b uvasa atm a s-
• . ~ ~ a er yollıyarak boğaza girmek Halbuki ayni günlerde Türk ordusu da 
~ ızın istedi. Cezayir korsan filosu, en T ebiiz Te Baidad tebirlerine giriyordu. 
~ a.gta ~ızır Be:>-in arrılrai gemisi olduiu ,Hem İ.panyollar cibi teslim olmuı bir teb· 
a.lde Istanbul şehrini toplarla selam)ıya • re değil, surlarını yıltaralt kılıcının hakkile 

talı; Saraybumunu -dolaştı ve Galata önün- muzafferane giriyordu. Fakat 41sil bir in

de deınir atb. Bütün fstanbut ~lh sahı1le- ,zibatn aahip olan Türk ordusu bir tek k.i
~bir!l'rni§, ytllardanbcri gazalannı dinle· ıinin bumunu bile kanatmıyordu. 

cr.ı ha m~ur TUrk gemicisini alk.ı,b- Mevlay Hasan, Şarl-Kenin bir kölesi 
~~r~u. Hızır Bey karaya ç.ıktı. ve 0 sırada ,mahiyetinde T unua ıultanlığuıa .sahip oldu. );:ilk amiral olan Kemankeş Ahmet Be- 1536 aenesi: 
di]dj f.trneydanındaki konağına misafir e - 1 5 kadirga ile Ce.zayire varan Hayredcün 
İle.· Yanında Cezayir Türk korsanlarırun Pa§a, on beş gün sonra orada bulunan ge
d il i:elcnlerinden on yedi reis bulunuyor- ,mileri de alarak 32 parçalık bir Cezayir fi. 
~rkErtesi gün Hızır Bey ne maiye•indeki losu ile denize aç.ı!d1. Tunustan gelmiı bir 
q. korsanları Kanuni Süleyman tarafın- kaç İspanyol gemisini zaptederek içindeki e
lltı 0• resmen kabu1 edildiler. Bir aralık Ka- m-lcri azat etti. SOnra Minorka adasıoda
dtı~ı'B~~ır Beyden Andren Doryayt sor - iki Port Mahon limanını bastı. Burada bula-

uyijk Türlt gemicisi dudak bü~erek: pan Portekiz semilerile beraber ) 700 ellİr 
'cd-:': O herifin lakırdısı mı ohır, dedi, em- aldı. Oradan tekrar Cezayjre geldi. aileai
~t::· gernilerini havaya uçururuz, her ni a~nılt lstanhula harcı:.et etti. Aruk tah-
~I arıyorum, ben yaklaştıkça o kaçı- aan lstanbulda yerleşmege karar vermif -

Sı.ı .ti. 
J 536 yılında tersanede 200 teknenin t.İtt.i: lllertçe Üade Süle)'OUUlıo pek hoşuna 

inşasına başlandı. Deniz mevsiminde 30 
•ıırı._ l-Jı2Jz Bey, sen hu dinin hayırlı cğlu- ,kadirga ile Jtnlya sahillerini dolaştı. Fakat 
ttı/ bundan sonra adın Hayreddin tesmiye , 15 37 deniz mevsiminde, T"ürk donanması 
~ ~~ dedi. Hızır Beye Cezayir beyler- l 35 parçası harp gemisi, mütebakisi nak-
e~lı · · 280 'd - k'L >al kl!.ı ılc vezirlik payesi ve kaptanı der- 1Iİye olmak üzere gemı en mure .ıı.ep 

lapanga Mektubu: Sinema yıldızları 

Filim çevirirken İspanyada İnsan zayı· atının 
Ne yaparlar? 

Greta Garba çok ciddidir, hakiki blinçosunu 
Marlen Ditrih susar, Jan •• "" ""' • k "" k 
Harlov etrafına neş'e saçar, ogrenmege im an YO tur 
Mae Vest çapkınlık yapar M . . . ... • • 

cHer yiğitin bir yoğurt yiyişi vardır ... » 
derler. Her sinema yıldızı da film çevirir
ken kendisine has adetler taşır. 

Başlıca yıldızların film çevirirken yarat
tıkları <1muhit» i aşağıdaki satırlarda bu-
lacaksınız: 

GRETA GARBO 

(Grcta Garbo) film çevirmek ıçın 

sahneye çıktığı vakit her zamanki gibi ga
yet ciddi davranır. Hiç gülmez ... Her sah
ne arasında locasına gider. Kimseyle gö
rüşmez... Lambalar yakıldığı vakit kendi
sine haber verirler. Tekrar sahneye çıkar. 
Film çevirdiği esnada sahne civarında ya
bancıların bulunmasını istemez. 

MARLEN DİTRiH 

emlekettamamıyle ıkıye ayrılmışbr. Asilerm başı kim 
olduğu belli de~ildir. Mola General Frankoyu tanımıyor' 

Marlen Ditrih sahneye çıkar çılmıaz et
rnfı bir sükiit kaplar ... Kimse konuımaz. 

kimse kımıldamaz. Ziyaretçiler kabul e• 
dilmez. Diğer artistler, rejisörler, makinist
ler, operntör!er mum gibi dururlar ... En u
fak bir şaknları, gülmeleri (Marlen) i c;i· 
leden çıkarır ve hemen rıider locasına ka
panır. Öfkesi geçinceye kadar içeride ka-

lır. l h . 
S · · ld v (A ) fil · d :ıSarse on şe rı ateşler içinde on çevırmış o ugu rzu mm e . 

(Marlen) bu tarzı hareketini tamamiyle Le Journal eazetesi ispanyada isyan ko-ı geçmez, huna mukabil Molanın kar11aını 
değiştirmiştir. Herkese karşı çok mütebes- ,Punca meşhur tayyarecilerden Reginensi'yi çıkan hiikUnıet kuvvetleri J 5 bin kifiyi tc1 
· b' .. -ııt • n' muhabirlerinden biriyle ispanyaya yolla- cavüz ediyor. 

ı;ım ır yuz go ermış r. • 
,mıştır. Hükumet kuvvetleri ilk ağızda fen-r 

JAN HARLOV Tetkikat ve tahkikatını bitirdikten son- halde zayiata uğratılmı~lar, ve bunun üze. 

Sahneye çıkınca Jan Harlov etrafına 
ra tekrar Parise dönen gazeteci gördükleri- rine hükumet Milisleri t~ekkül etmiftir. ' 
ni töyle anlatıyor: Molanın yakalanıp esir düten adam~ 

Reginensi ile beraber getirdiğin1iz hava- n, kendi kuvvetlerinin yan yanya ualcbc 
C:l,ialeri tavsif etmek liızungeürse facia de- ğını söylemitlerdir. 
,mekten ba§ka çare bulamayız. Bu setırları Mücadele Uzun Sirec:ek 

yazarken asilerin veya hükumet kuvvetle· istihkamlar k:azılmaia 'başanmı~r. Ş.ı 
ri.nin kazanıp, kazanmıyacaklanm düşün· vaziyet iki tarafın da sonuna kadar muka· 
mJiyorum bile •• bu seyahatten sonra dima· ;vemet edeceklerini göıtermcktedir. 
.iımda yerle§Cn intiba, İspanyanın ikiye ay- . İki tarafın da silahlan yoktur. Kullanı• 
,rılması ve bu yapılır;ken memleketin büyük lan tabiye taraflardan birinin teslim ol• 
,zararlar eörmüş olmasıdır. masını beklemektir. 

İspanya hakikaten bedbahttır. Gardoue'yu dolaşan General Franco 
Arazi itibariyle memleket ikiye taksim resmen ve alenen Madridin açlık yüzün~ 

edilmiştir. Şimal ve Cenup mıntakaları ta- teslim olacağını ııöylemi§tir. 
mamiyle isierin eindedir. Hakikat şu merkezdedir: Madritte aç .. 

Salaman que, Burgos, Saragosse, Pam- lık yoktur, yalnız şekerden yana aıkınb ç~ 
pelune Oviedo, Segovie, ordunun elinde- ,kilmektedir. 
dir, Bundan ba§ka ordu Seville de, Cordo- Baısız Ve Sonsm 
ne da Kadise' de yerle:ımiştir .. ve Fas ile Asilerin başı sonu belli değildir, Molli 
Adaların da, sahibidir. Frankoyu tanımak istemiyor. Ve kendi ba• 

Aragon Castile, Haute Navarre, Asturees tına mücadele etmek sevdasına düşmüş. 
ve Galice'de de sağlar hakimdir. HükUınet ise daha mütbiı bir vaziyette-

Şu vaziyete göre eJli vilayetin 28 zi a- .dir. Ba§'•ckil Giral'm hiç otoriteli yoktur. 
silerin elindedir. Sosyalist lideri Pietro, ve Komünist Lar~ 

Dahili Harbin Bilançosu ga Kabellaro birbirlerile anlapnaktadulu 
Hakiki rakkamlan öğrenmeğe imkan amma vaziyete de hakiın olamamaktadu

yoktur. fakat insan zayiatının hakiki bilan- lar. 

çosunun 25,000 olduğu söylenmektedir. Hadiselere hakim olan giz)j ceııUyetli 
,Hükumet ölülerin miktannı bildiremiyece- anarşistlerdir. 
ğini ilan etmiştir. Madritten ayrılmadan bir kaç saat ev• 

Ecnebi gazetelerinin isyan hakkında \•el Sosyalist lideri Pietro'nun her iki taraf 
,Madritten aldıkları bütün malumat San- arasında tavassut teklif ettiğini haber al
sürden geçmiş ve öyle gönderilmiştir. Hü- ,dım. 

Beyaz perdenin en güzel yıldw 1_- ı f' 
a.umet memur arı telgra 1ara hükumetin Birbirlerinin boğazına öldüresiye Ml'I• 

Klodet Kolbeı- aon çevirdiği (iki noktai nazarını bildiren kelimeler ilave et- ,lnn insanların bu tavuaut tekliflerini di.-
Sancak Altında) filminde mektedirler. lemiyecdderi muhakkaktır. Akacak bn ~makamı, yani Osman1ı imparatorlu-ımuazzam bir kuvvet halinde boğazdan çık

itiba hiiyük amirallı.ğ.ı ve.ci'ldi. O günden tı. Kanuni de karadan Avlonya limanına 
ı,. ren Hızır B T" k d · t 'h' · gitmişti. Donanma da oraya giderek Lutfi 
"aı:ıı ... _ ey, ur enız arı ının ı 

dıı ~ deıya Gazi Hayreddin Pa,.cıası ol- Paşa lcumandasındaki bir kuvveti cenubi 

Film bitinceye kadar heıkcsle takala- Kendisinden sık sık bahsettiren Gene- damarda durmaz, İspnanyada daha eok 
şır, alay eder. .ral Mola'nın bütün kuvveti üç bin kişiyi akması lazım gelen kan varmış. 

' ltalya sahiline ç.ılcardı, Otrant kalesi zap -

_ 3 _ tedildi. o civar yağma edildikten sonra 

Büyük •mı· ,.al Gazı" Uitfi Pap tekrar Arnavutluk sahiline ge-
R '' çirildi. Bu harpte Vcnediklilcrin Şarl-Kene 

., Hayreddin Paşa casusıu1c yapmatan. ven ediğe 11tarşı bir bu-
l'. eJ-ıQ11ede laaliyd: sumetin bqlamasma sebep oldu. 
~•a 1537-154() Venedik harbi: Ilı%. )'nede hummalı bir faa1iyet başla -

riirlt epyeni 61 kadirga inşa ediliyordu. Venedik cumhuriyeti -ıürldere karşı 
~er 6 donanması Cezayir gcmilcrile hera • Şa:l-Ken ile gizli bir ittifak yapmıştı. Fa
ları 1 Parçayı buluyordu. t 5 34 mayıs son- kat bu ittifak ke§folundu. Hayreddin Paıa 
d .. ~a Cazi Ha d .:ı!_ p :ı.. Adalar denizinde dolaşarak V enedik ida-
"&ınd yre aın aşanın ııı;uman • 

le)~ a Akdenizc açılırken, Kanuni Sü _ resinde bulunan küçük adalan hireı birer 
d n da d ı ıı zaptetti. Lutfi Pa§a 50,000 kifilik bir kuv-ıı. or u i e ıran ttferinc çıkıyor -

vetle Korf o adasına çık:anlarak lalesi mu· 
•· 1-f Yrcdd' p 1 hasara edildi. Fakat kışın gelmesi muha • •rı, ın aşa talya sahillerine gitti, . . 
d boğazında Rcyçoyu ve Sardunya a- saranın kaldınlmasını ıntaç etti. lstanbula 
ıııı baştan b w • Or d Tı ~Önen Hayreddin Paşa bir alay tertip ede-

d . a a yagma etli. a an U• ek K • k 1. h d' 1 
d Ondü Tu B • H f il . T • anunıyc ıymct ı e ıye er verdi: 
cıı ~ · nusta enı a s a esın-

~i L fevl.A.y Ha hük- .. ._ !J· K0muzlannda birer pestal çuha ile 2000 ._ san um surme.ıde :ıuı. • • . 
d'.' 'rd ıni -ıd·· _,_ l eld esır, omuzlannda hırer kese akçe ıle 200 

il h o urercx sa tanatı e e - • 
~ı U ada.mı ·ı. __ 1 _ T . gulam ve gene ellerinde gümüş ve içinde 

fı 1' ııı.açıraraK unUH zaptettı. .
1 

• 
11, Urıusıa g . w k d' D atlas keseler ı e bıner altın ta§IYan ı 00 gu-

lltrıa cçınnege arnr ver ı. o- 1• • I . • . • • 

'.. 
Rt'!ı:Jilcrın' · ta . d'J _ı_ .. Hal am, ellerınde a tın tepsıler ve ıçınde ıncı 

J • ı mu c ı mCK uzere . 
lkinc · A ve merc.an tesbıhler, gerdanlıklar ve albn 

~~ .. t .. cı· .~ yazısı 1 ğusos Cu- kadehler ve sair CfYayİ nefise bulunan 200 
' ~""'•" .. h d d u nus amız a ır. cariye» takdim etti. ( A .Ji,..!i ,,~,.) 

HerJc.ca onu çok sever Ve kendisine çok Sigorta Şirketlerinde çalışa' n-lar"____ z 1 b' dö"" 
samimi arkadaş muamelesi yaparlar ... itine . or u ır .. güş 
çok düşkündür. Sigorta şirketlerinin teftiş ve müra- Üsküdarda Y eniçeşme yokuşunaa 

NORMA ŞERER kabesi hakkındaki talimatname icaba- 17 No.lı evde oturan Zeki ve ayni ev· 
Norma Şerer gayetle kibar davranır. tından olarak sigorta şirketleri idare- de oturan Recep arasında ev meselesin· 

Hiç asabilik göıtermez. Hiç §aka etmez, haneleri haricinde çalışan memurların den kavga çıkmış ve Zeki tabanca ile 
Herkesle görüşür. Fakat ciddilikten ayrıl- yapılmakta olan imtihanlurı bitmiştir. arkadaşı Recebi iki yerinden yaralamı~ 
maz. imtihan komisyonu bunlara ait evrak tır. Yaralı Recep aldıg-ı yaralara ragw • 

Stüdyoda ciddi olan bu san'atkar ev 
h d ._ , 1 d ve vesaiki hazırlamış ve bir cedvel ha- men Zekinin üstüne hu"cum etmı's ve ayatın a çoıı;; neı c i ir. 

MAY VF.ST 
May Y cst ~ çok yakası açılmadık 

sözler ve takalardan hoılarur .... 
Sahnede yakıııklı erkekleri arar. On

larla pkala§ır... Hele birinden hoılandığı 
vaki• onun koluna girer ve flört yaparca
sına stüdyoyu gezdirir. 

May V est her şeyin ifrabndan zevka-
lır ••• 

KAROL LOMBAR 
Bu yıldız etrafına bayat ve net' e sa

çar... Rolünü bitirir bitirmez arkadaılarile 
ıalca}a§ır.... Sahnede misafir kabul etmek
ten hoşlanır... Sevdiği misafirlerini a1ıko
yar ... 

MYRNALOY 
~:ıJ.ııırrlr nC'zal-('tj,. timsı:ılidir. 1( "'nrJi .. ; 

linde tesbit etmiştir. altına alarak yumrukla .gözünde~ ve 
İmtihanda kazanan sigortacılnra ve- başından yaralamıştır. Etraftan yeti • 

rilecek karneler hazırlanmıştır. Bu kar- şenler her ikisini de baygın bir halde 
neler yakında tesdik edilmek üzere Ye- hastaneye kaldırmışlardır. Polis tahki· 
kalete gönderilecektir. kata başlamıştır. 

görüşmek isteyenleri nezaketle kabul e- icra edez. 
der. Fakat çevirdiği film hoşuna gitmezse 
biraz somurtur ... 

Filmdeki aşk sahnelerini yaşayarnk Çl!

virmekten hoşlanır ... 
KETRİN HEPBURN 

Bu yıldız hakkında sarih bir fikir edin
mek güçtür. Kimi bu yıldızın çok zarif, çok 
nq' eli olduiunu söyler, kimi de soğuk ve 
zevksiz olduğunu iddia eder. Son çevirdiği 
filmin hüsnü auretle karşılanıp karşılanma
ı4ırı , ... ,..,İV('tlni {İ7C..; .. ..:ı ... hiiviik bir ff!Aİr 

DANYEL DARYÖ 
Şen ve şub olan bu Fransız yıldızı sah· 

neye çıkınca sinir kesilir. Fa.kat bu h. li çok 
sürmez. Daima kendinden şüphe eder • 
Teşci edilmekten hoslanır ... 

MARi GLORY 
Bu güzel yıldız neş·eden hoşlanır. Rol· 

lerini uzun boylu tetkik etmez. Kendine 
göre bazı tadiller yapar. Biraz da tüluata 
kaçar. Arkadaş sevgilisidir. 

o .,. 
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J\telyedeki arkadaşlar darına dağın saplanan bir Laz bıçağı geri çekilme .. 
olmuşlardı. Sait ortalarda görünmü • miş, öylece yaranın üstünde bırakıl • 

Silah verecek 
( Bat!arah 1 inci sayfada) 

Franko Fas'daki lejyonları hava veya
hut deniz yolu ile İspanya'ya geçirmek 
tasavvurundadır. 

Zahire Borsasında Bir 
Haftalık Vaziyet 

Tiftik piyasasında işler canlandı 
~ordu. Sade bir gün köprü üstünde mıştı. 

gözlüklü amcaya rastlamıştı. Amca Karakol: semtin kahvelerinden, is- Hükiimet kıtaatmın bir muvaffakiyeti taraftan piyasaya gelmeğe başlamıştır. 
gözlüğünü alnının üstüne çıkarmış ve kelelerinden toparlanan sandalcılar, Hafta içerisinde buğday durumu gev-

BUGDA Y : Yeni sene mahsulü her 

~aha Nuri usta ağzını açmadan: terhis edildikleri halde Karadenize gi- El .. Sosyalista gazetesinin hususi ~ek geçmiş ve bazı cinsler de fiatı;dan 
- İş arıyorsun, değil mi? demişti .. demiyen donanmayı hümayun efradı, kaynaktan aldığı bir malupıata göre, 5-8 para kadar kaybetmiştir. 

J>en de öyle .. sen yine gençsin, daya - fırıncılar ve sabıkalılarla doluydu. Ko- hükumet kıtaatı Guacl.ılajara vilaye- Son muameleler: Polatlı cinsleri 
tursın .. bizim küreklerden birisi çoktan miser efendi için Kasımpaşada sakin tindeki Kastillo'yu almışlar ve 86 asi 6,:33, 4-5 çavdarlı Eskişehir malları 
~şe yaramıy:or .. tek kürekle denizi ~ıp bütün Lazlar şüpheliydi. işte bundan öldürmüşlerdir. G.l 7 ve beş altı gün vadeli Akşehir, 
'aşmıyacağımızı Allah bilir... Haydi dolayı Nuri usta: Konya buğdayları da 6,5 paradan sa -
güle güle ... Ömerime selam söyle... -Yalnız bizim oğlan değil, Laz Sa- iki general cesedi tılmıştır. 6.17 paradan satılan buğday-
Gözlüğünü tekrar burnunun üstü • lih te ... dediği vakit kom:ser birdenbire Madrit, 2 (A.A.) - Guadalajara ların bir hafta sonra 6,5 paraya kadar 

'1.e indirip uzaklaşan gözlüklü amcanın meseleyle alakadar oldu. hücumuna istirak eden hükumet zabit- satılmasından bu hafta içinde buğday-
arkasından Nuri usta durup bakmış • - Laz Salih mi? .. Kaç gündür ka • leri tayyare kışlasında sivil giyinmiş o- ların bir miktar daha düşeceği anlaşıl -
tı. Gözlüklü amca öyle zayıflamı~tı yıp? .. Ne iş görür? l ak l B d" . maktadır. 
lci .. Gülizar da zayıflamıştı, anası da, Nuri ustanın ftalyan bahriyelileri a~ ~~~era a~reranın cese 1;~-..e a· Buğday fiatlarındaki tenezzül un fi. 
Ömer de ... Evde ayna olmadığı için us- meselesinden haberi yoktu. Komiserin mıral unıformasıyle de genera on • atlarına henüz tesir etmemiştir. Ekstra 
ta bir gün kendisini iş aramak için git- telaşlanarak sorduğu suallerden şaşır- zalez Dara'nın cesedini bulmuşlardır. unların çuvalı 7, birinci yumuşaklar 
}iği bir hanın alt katındaki tozlu bir dı: "' .. Madrid, 2 (A.A.) - Leon vilaye • i.50-8.25, birinci sertler 7.23 kuruştan 
)ıyna içinde görmüştü. Sapsarı yüzün- - Anlattım ya, dedi, bu sabah o da tinde asiler tarafından yakalanan ge - satılmıştır. 
\le tek gözile gülünç olacak kadar, du- benim oğlanla beraber mahallede gö- ARPA p· l k d 
i neral Garvia Kaminero ve Rodriguez : ıyasaya üzumu a ar tulup merakla bakılacak kadar acaip- rülmüş. Sonra bir daha ikisini de kim-

. Ramirez, kaçarak Portekiz hududun - mal gelmemiştir. Hafta içinde gelen Di-~i.., se görmemış. 
Aşağı mahallede bir bahriye bin .. Komiser sinirlendi: dan Madrid'e gelmişlerdir. Generaller yarıbekir malları dökme-olarak :l20 ve 

f>aşısı vardı. Gülizar oraya çamaşıra - Ne iş yapıyor bu Laz Salih? hükumetin emrine amade olduklarını diğer çuvallı arpalar 3.30 paradır. 
@idiyordu. On beş günde bir yetmiş beş - Hiç bir iş yapmaz .. çocuk.. bildirmişlerdir. MISIR : Mısır fiatları bir zamanlar 
fcuruş alıyordu ... Sonra Perapalasın ar· - Çocuk mu?. gayri tabii surette yükselmiş ve on, on 
Gta taraflarında zengin bir Rum ailesi - Evet dokuz on yaşinda bir şey.. Şiddetli muharebeler beş gün evvelisine kadar 7.10-7.20 pa-
ije haftada bir çamaşır yıkatıyordu. Komiser mükemmel bir küfür sa· Bayonne, 2 (A.A.) -A'!iler, mun- raya kadar satılmıştı. Yeni sene rekol-
Güliza.r hurdan da ellişerden ayda iki vurdu: tazam kıtaat ve halk cephesi grupları tesinin pazarlara dökülmeğe başladığı 
Ô<ağıt alıyordu. )le aylal'dır Nuri usta -Alay mı ediyorsun be? diye hay- tarafından işgal edilmekte olan Tolo _ ve yahut ta başlamak üzere olduğu bu 
!ailesi Gülizarın üç buçuk lirasile ge - kırdı.. haydi kafamı kızdırma.. ~imdi sıralarda Karadeniz kıyılarından talep~ 

k k k sa'yı çevirmişlerdir. Sarısabastiyen'e 
sinmekteydi. Yalnız ekmek: ve arasıra çoluk çocukla uğraşaca va tim yo · · · GO k"l f d k" T l lerin arkası kesildiğinden fiatlar düş -

b · • · 1 k ad K ak ld ı ometre mesa e e ı o osa me • snevsimin en ucuz se zesını yıyor ar- Usta hiç ses çı arm ı . ar o an meğe başlamıştır. Haftanın sonuna 
H B "ki ·· k k h" b" L ' l O l k zarlıklarına kadar muharebe cereyan . ı. azan, ı gun, ar a ar aya ıç ır çıktı. Ne yapacağını ıiı miyor. rta ı doğru 6 kuruşa kadar teklıfler Y.apıl -
. y yemiyorlardı. Ev kirasım dört ay- iyice kararmıştı. Sokaklar tenha, kayık etmiştir. mıştır. 

.öır vermemişlerdi. Ve ev sahibi, ihti .. iskelesine doğru yürüdü. Karaya çekil- Bayonne, 2 (A.A.) - Huduttan a- Susam fiatları da geçen haftaya kı -
~ar bir koca karı her gün kapının Ö • miş sandallar alaca karanlığın içinde lınan malumata göre, Guadelupe top- yasen on para kadar düşmüşlür. Teş
,Jıünde kıyametler koparıyordu. hayvan leşleri gibi duruyorlar. Deniz çusu asileri bozguna uğratmıştır. Asi- rinievvel teslimi 11.20 kuruştan 11.1 O 
· Nuri usta Gülizarın çamaşırdan ilk kokuyor. iskelenin yanında teneke ve ler Sensabastiyen'deki Beasain üzeri- paraya düşmüştür. 
fetirdiği paradvan ~öpr~yü geçme.k .için. tahtadan yapılmış bir kahve var. iki ne taarruz teşebbüsünde bulunduktan Nohut üzerine ihracat için iyi işler 
lcırk para aldıgı gun aglı:ac.ak ~hı ol- penceresinin arkasında sarı ve dumanlı . k"l . l d" B b""l olmaktadır. Geçen hafta Bandırmada 
muştu. Sonra alıştı. Hatta hır gece, şa· bir aydınlık. Kımıldanan insanlar. sonra gerı çe ı mış er ı~. u 0 geye alivre olarak 4.30 paradan ehemmiyet-
'· b"l tt" gönderilen yeni cumhurıyet kuvvetle- 1. t l k ded"l 'ştı· ~a ı e e ı: U k d · · b k K d · ı sa ış ar ay ı mı r 

N ı . G··1· ·1 d ata, apı an ıçerı a tı. ara enız . 
- e yapa ım u ızar, para ı e e- d . 'd ri asileri tarda çalışmaktadırlar. FINDIK : Karadeniz kıyılarında fın-

t::J • .1 b l bak l b" i konuşuyor u ıçerı e. 
ts', sıra ı e, ete a ım ız ·• Amerika fabrikalarına el kondu dık toplanmağa başlanmıştır. Bu se • 

Evdeki en büyük değişiklik ustanın Usta, iskelenin üstüne çıktı. Su ka- neki rekoltenin geçen seneye kıyasen 
~nasında oldu. Usta iş bulmaktan ümi- ranlık ve yağlıydı .. Karşı sahile haktı. Vaşington, 2 (A.A.) - Dış bakan- % 20 kadar noksan olacağı teeyyüt et-
'.Hini kestikçe o kuvvetleniyordu. Öme- «Ömer! Ömer!» diye bağırmak istedi. lığına Barselon konsolosluğundan ge- mektedir. Eski mallardan pek az stok 

D d N ·d w · - len bir telgrafta Barselondaki Ameri • k d h. · l 1 •e masallar anlatıyor. Gülizara artık ön Ü. ereye gı ecegmı, ne yapaca- aldığın an mü ım ış er o nıamıştır. 
~egelim> diyordu. ğmı yine bilmiyordu. Birdenbire «belki kan otomobil fabrikalarına «Katalon- Geçen sene malları 42-1:3 kuruştan. Ye 

Ömer eve gelmiştir» diye düşündü. ya faşist aleyhtarı komite>> taıafından ni mahsul de ağustos teslimi 48, eylul, 
Bir akşam kapının eşiğinde karı- Ömerin eve gelmiş olmasını o kadar el konduğu teyit edilmektedir. teşrinievvel teslimi 46~-47 kuruştan 

~ı ve anası ustayı karşıladılar. Gülizar: istiyordu ki Ömerin eve geldiğine inan- Konsolos, F ord ve ~eneral Motors satılmıştır. 
_ Nuri, dedi _ artık kaynanasının clı. Ve koşarcasına Bahriye Nezareti fabrikalarının hiç bir otomobili müsa- Almanyada dahi eski fındık satışla· 

yanında da kocasına, Nuri, diyordu • meydanını geçti, mahallenin yokuşuna dere edilmediğini tasrih etmektedir. rının azaldığını ve buna mukabil yeni 
Pmer kayıp ... Bakmadığımız yer kal - sardı. Fabrikalar mühürlenmiştir. yıl rekoltesi satışlarının da memnuni-
pıadı. Aşağı mahalleyi, her tarafı do • Yokuş iyice karanlık. Tek bir fener Madrid eğleniyor yet verici bir şekilde devam etmekte 
!aştık. Yok. Sabahleyin senden sonra yok. Dönemeci döndü. Otuz, kır~ adım ............................................................ .. 

k k B ileride iki çocuk gölğesi var ve Ömerin Madrid, 2 (A.A.) - Tiyatroların so ağa çı tı... aşımıza.. k 1 
sesi. Usta bağırdı: bi! çoğu te rar açı mıştır. . 

«Başımıza bir de bu mu gelecekti'>>> - Ömer!. Ömer.. 'ı. Havas ajansının Samosıerra cephe-
pemek isterken sustu. Ağlamağa baş· Öndeki çocuklar durdular. Küçüğü sindeki muhabiri, asilerin faaliyewtinin 
fadı. geri döndü ve koşarak, haykıra haykıra ehemmiyetli surette azalmış oldugunu 

Ustanın ana11 oğlunun Y.ÜZÜne bak- bir ,eyler söyliyerek ustanın üstüne bildiriyor. 
ta. Oğlunun yüzüne ilk defa çaresiz, doğru geldi. Asiler 
yılgın, imdat istiyerek bakıyordu. bombardıman• devam 

ediyor Ustanın aklına ilk gelen şey «Ömeri Usta, oğlunu, Ömeri kucakladı. Ö-
çaldılarn oldu. Sonra, Ömerin denize mer bahasının kollarında çırpınıyor. 
'düştüğünü sandı. Sonra «belki açlığa Ve sevinçle haykırıyor. Bu esnada Laz 
dayanamadı, oğlan kaçtm diye düşün- Salih de yanlarına geldi. Usta oğlunu 
aü. Daha sonra ... o günlerde İstanbul- yere bıraktı. İçinden kahkahalarla gül
da rivayetler dolaşıyordu. Senegalli mek geliyor. Kendini zor tutarak, ko

Madrid, 2 (A.A.) - Röyter bildiri-

zenci askerler kerhaneleri basıp kadın- ca sesile: 
lan öldürüyor ve etlerini yiyorlarmış. _ Neredeydin} dedi. Nerede kaldın 
Ysta şimdi, bir an buna inandı. Ve Ö- bu vakte kadar? Hele bir daha ..• 
meri bir kasatura ile parçalanırken gö- .. k . d k k 

·· ·b· ld Omer bahasının oca sesın en or -rur gı ı o u. . · 1 k 
S. · · · · d d" B b" · muyor One arkaya saa nara ustanın _ ız ıçerı gırın, e ı. en ır gı - · k 

tlip karakola filan haber vereyim. Ma- karşıs!!1da duruyor:. Usta ~nca 0 za-
hallede çocuklara sordunuz mu? man Omerin. sağ elınde hır şey luttu-

Ustanın anası : ğunu farkettı: . 
- Sormaz olur muyuz? dedi. Sa - - O elindeki ne Ömer? 

b hl · ·· ·· 1 b" • 1 ·· Ömer müthiş bir ağırbaşlılıkla cevap a eyın gormuş er, ır oa la gorme - -... 
mişler .. Laz Salih te yokmuş .. Onuna- verdi: 

v d "k" ·· ·· "k" - E.kmek 1. nacıgı a ı ı gozu, ı ı çeşme.. A S l'h d"" d"". 
Sonra Laz a ı e on u. 
- Ver zeytinden de benim payimi, 

Ciedi. 
Laz Salihin elinde kağıt bir külah 

yor: 
Sokaklarda daima 

dolaşmakta olmakla 
sükun caridir. 

silahlı kimseler 
beraber, şehirde 

Hükumet ve isyan kuvvetlerinin du
rumunda pek az değişiklik vardır. 

Enada, Majork ve diğer şehirlerde 
asiler şiddetle bombardıman edilmiş
lerdir. 

olduğu haber alınmaktadır. 
Geçen sene fındıkları 100 kilosu sif 

Hamburg 42 liı:_adan bir miktar satıl • 
rnıştır. Yeni H:lG mahsulü 1evantlar için 
yüz kilosu sif Hamburg 47, Giresun iç 
fındıkları için de 48 lira istenmekte • 
dir. Kabukh; fındıkların tombul ve e

lenmiş Levanti!_terler 4·8 marktan, siv• 
riler de 47 marktan teklifler yapılmış • 
tır. 

Hamburgda fındıklarımıza rakip o• 

lan İtalyan fındıklarının 100 kilosuna 
sif Hamburg ve eylul yüklemesi 117 
mark ve birinci teşrin - birinci kanun 
yüklemesi 115 mark istenmektedir. Ge
ne ltalyan kabuklu fındıklarına nev'i· 
ne göre 46-57 mark istenmektedir. 

Ceviz üzerine gerek İstanbul ve ge
rek dış piyasalarda alivre işler yapıldı· 
ğı duyulmamıştır. 

Geçen sene büyük mikyasta ihracat 
yaptığımız Hamburg piyasasına bu se
ne dahi devam edileceği umulmakta • 
dır. 

BADEM : Rekoltenin geçen sene • 
den daha noksan olacağı anlcqılmışs& 
da derecesi henüz taayyün etmemiştir. 
İstanbul piyasasında ehemmiyetli işlet 
olmamıştır. 

İzmir acı bademlerine Almanyada• 
ki ithalatçı tüccarlar tarafından Al • 
manya dahiline Loco Hamburg ve 
nev'ine göre 130-170 mark istenmek• 
tedir. 

YAP ACI : Geçen hafta piyasa u • 
mumiyetle sakin geçmiştir. TrakY.' 
cinslerinden az miktarda satışlar ol • 
muşsa da yekunu ehemmiyetli biı 
miktar teskil etmemiştir . Hafta içindi 
Trakya ci.nsleri 6;>-66 kuruştan atıl ' 
mış ve Anadolu malları üzerine iş ol• 
mamıştır. 

Almanyaya Türkiye menşeli yapıl' 
ğı ithalatı durmuştur. Yalnız randınıll' 
nı 5~-fi-1 aralarında bulunan iyi ciııt 
yapağıların kilosu sif Hamburg 7'2-7, 
kuruş üzerinden bazı işler olmuştur. 
TİFTİK : Durum yapağıya kıyaset• 

daha iyi gitmektedir. Satışlar yekô11 

itibarile geçen haftadan -laha iyi geç • 
miş ve bilhassa hafta sonuna doğru if' 
ler canlanmıştır. Taleplerin az olsa o' 
devam etmesi ilerisi içi~ ümitler :eıoO' 
mektedir. Geçen haftakı satışlar ı 8 
balyeyi bulmuştur. Eski~ehir, YozgıJ1 

malları 99, Kırşehir ayan 95, oğlak ' 
lar 109 kuruştan satılmıştır. 

Tıftiklerin Almanyay~ ithali vazi ' 
yeti yapağılara nisbeterı daha ziya~ 
memnuniyet vericidir. Geçen haftalşı' 
zarfında Türkiye menşeli tiftikler üt~ 
rine bazı işler olmuş v~ alakadar cJşY 
reler tarafından oğlak için 115, kari' 
hisar 106, Kastamoni ayarı beyaz ciıı;' 
ler için 105 kuruştan ödenmesine pıiJ 
saade verilmiştir. ;ti 

Aşağıda karakolda ustayı dinliycn 
komiserin suratı asıktı. İki gece evvel 
kendi mıntakasında iki f tal yan bahri
yelisini vurmuşlardı. Kuvayı itilafiyc 
zabıtası ortalığı kasıp kavuruyordu. 
Yapılan tahkikatta, bahriyelileri öldü
renlerin Laz oldukları anlaşılmıştı. 
Çünkü ölülerden birisinin kahurg~sına 

var. Karanlıkta yere, taşların üstüne 
oturdu. Ömer d~ çömeldi onun yanı~a. 
Külahı kaldırımın üstüne koy:up açtı· 
lar. Salih: / · 

i dil · tir Resmimiz bu müsabakaya istirak eden Am rikada büyUk bir ytızme ve dalma şampiyonası tert p e mış • 
e genç kızlardan bir iIUbu gösteriyor 

,(Arkaıi var) 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera f Hikiige 1 
, 

KORSANIN KIZI San Efe 1 
Yazan: Kadlrcan Kafh 

Kirazlıya giden yol üzerinde birbiri ar

dı sıra develer dizilmişti. Kanncadağ 
Son Posta'aıa tarihi 111/rllcası Numara : 35 köylüleri §C}ırc iniyorlardL Yayla dik aşağı 

lspanyollarla araplar, üstlerinde hiç T oplarm parıltıları arasında İspanyol { Gülleler onu sarsıyordu. alçalmağa başla.mı~ yaz sıcağında kaya • 
kirrıse olmadığını ve bunların böyle ba- kumandanile T elemsan sultanı ve o - T elemsan sultanı hemen Abdullahı lara çarpa çarpa dağılan deve çınguaklan 

h 1 sertleımişti. Kafile biı zeytinlik boyundan fi boş bırakılmı~ olduk1annı anlıya - nun yanındakiler de bunun farkına var- atır amıştı. 
T B geçerken birdenbire sağdaki bağlardan bir nıarrııı::lardı. Zaten böyle bir kurnazlık mışlardı. Fakat gerek Don AUonso - - izi o a1dattı. 

T kaç e} mavzer sesi duyuldu ve bir erkek 
onlardan hiç birinin aklına gelemezdi. nun ve gerek ı::eyh Ehül Hamu<l'un Demiş, sonra en çok güvendiği za -

T haylmdı: 
Gerek Marki dö Gomar ve gerek T e- atlıları bir düşmanı pusu~ düşürmüş bitlerden birine ~ emri vermişti: -Durindi, krpra;,manın r. El oynatanı 

lenısan sultanı heyecanla çarpan kalp- gibi çarpışmakta devam ediyorlar, bu - Çabuk git, dün kaleden kaçarak göbeğinden mılılann! .. 
lerini ellerile bastırıyorlardı. Hatta aralık birbirlerine de vuruyorhrch. bize gelen adam vardı ya .. Endülüslü Tepeköyiü Hafızın Ali tiz bir çığlık Jco-
Mark.i dö Gomar son zamanlarda O - İspanyol kumandanı eJJerini ba~ına Abdullah.·· paıdı: 
roç Reisi diri olar&k ele geçirmek ar· götürdü: , - Evet... - Amanın. San Efenin bukınına uğ-
ı.usuna kapılmış bu arzusuna ermeyi - Aldatıldık .•• AldatıJdıkJ... - Mansurun muhafazasında bulu- radıkl.. 
de .. . . Bu . . kal o· ha L dı d o Kafile durm11c:tu. Develer ve kürük e-Zor goxmem~ı. nun ıçın e - ıye y~ır • nuyor u. nu hemen buraya getirsinl wy ~ 
.ı ___ -·'·- lar · 1... bil ld v L- N-_ı Id __ L...... şeklcı mavzer seslerinden kulalr. kabaıt • ~ ~n ın üzerıne a;a o ugu a;.cı- erneyse çı ırac;üA.u. Abdullahı şu kale kapısının tepesin-
.L f ı ~L!_ k H mışlar, aptal aptal bakınıyorlardı. Karın· 
Uill geç yüklenmeyi tasarlamıştı. a - ı...Wı.in endisini çabuk toparladı. er deki mazgallardan baş 2"'ag .. 1 asmak ve-
L. '"""' cadağ köylüleri çivi gibi olduklan yere mıh-~ atlann ayak sesleri hızla yaklaşı - şeyden önce kendi askerlerinin birbi - ya bir katırın kuyru<mnn bacaklann -

o- lanmı~lardı. Hiç biri oynaşıp ne knçmnk. 
Yordu. En tuhafı şu ki hunlar Türk le- rini kınnalannm önüne geçmesi ge - dan bağlıyara1c sürükletmek istiyordu. ne de davranmak istiyorlardı. Karşı bağ-
\'entlerinde her zaman olduğu gibi sıkı rekti. Çünkü bu. Oruç reisi kaçırmak- Bunu hakketmişti o... lar arasından da San Efenin kızanları çık· 
'Ve pek düzgün. sağlam bir saf ta yap- tan. onun böyle bir kunıazlığına ka - Bile bile yapmış olmasa da hakket • mı1. ellerindeki mavzerleri sıkı sıkı avuçla-
1-anuşlardı. Sağa sola dağiüyorlardı. pılmaktan çok. daha büyük bir suç o - mişti. Çünkü Oruç reisin planını iyice mışlar, dağınık bir yürüyü~Je 1'alabalığa 
~yol kumandanı kendi kendine lurdu. öğrenmesi. doğru olarak haber venn~ yaklaJmııı]ardı. 

fÖy)e düşündü: - At~cri çoğaltınızr.. Düşman si gerekti. San Ele en önde yürüyordu. Gözleri, 

J 
Yazan: Ra&1D Sevk.! 

San Efe hırçın ibir sesle: 
- Di bana. kimi aoTİyon? dedi. 

sonra mavzerini havaya kaldırarak. Ka ~ 
rıncadağ köylülerinin hayret ve korkuyl, 
açılan gözleri önünde tozlu yoldan yukarJ 
doğru uçup gitti. 

- Pek yılmış olacaklar ki nerdeyse yok: ... Herkes yerli yerine... Zabit ordngaha doğru uzakl~~nrken lr.abarmak için k.aymyan yosun renkli biJ * 
)..___ ......... L....:I!_. ala--LJ ' Yanm-L kalan zab·tı . k J . -r su gibi idi. Saçları kıvrık külahından dı • San Efe kızanlarile Kadın deresini ge • ~ .... DiUJ.Dl otı& ar.... tR1 

1 erı ve 85 er en ayni yerden bir atlı kanter içı.ndc ıul -
Şeyh Ebül Hamud c.mU verdi: birer tarafa yolluyor, karanlığı aydın- tanın önünde durdu. Hemen v. ere atlı- pn fırlaml§. yüzü güneşten tunçl~b. çiyordu. Artık Emine çırpınıp bağırmak .. 

A k 1 k J v ·· ·• v Sarı Efe, Kirazlılı Molla Recebe yaklaşuı· tan yorulmuş, omuzlarını ve başını dü§ii • 
- teş ya 1. • • atıyor, argaşa ıgın onune .seçmege yarak bağıra bağıra ve kalenin arka ta- ca dik dik baktı: rerek halsiz bir hal almlfb. Sessiz acssiz ağ· 
Aaq yandı ve ayni zamanda ilci ta- çabalıyordu. rafını go··sterer-L ı.._ı.._r verd:·. B h d ı -•b c:a; nauc: • - ütününüz •e re mi o1 iyonuz .• •-· d Sa Ef ... n Lıllı bnviik dile --:Clll arap süvarileri tuhaf seslerle ha- Bu hal iki saat kadar sürdü. "" •· u,or u. n e - .. -., - ·--,. 

- Oruç reis oradan kaçmıı::... - Öyle Efem f.. kızm çenesinden tutarak ba~m1 kaldırmq. tırarak atlannı dört nal eürdüler, ka· Meydanda bir kaç at ölüsünden bas- T Je.te • _ Kaçmış mı} S.n Ele gerilere doğru bakıyordu: tı: 
n çıkanların ardını alarak kapı.dan kabir çok arap ve İspanyol ölüsile ya- E K G'd. A _ Çok vanmız emme. içinizde erkek _ Ailıyon mu gülüm'>. Neden aib • 

1İı111ek . . ald dl F-'- t -nc1 --'-- y tıy larch - vet... armıc:... ı ıyor... cc- ban Ga Ç d • . ıçın s ır ı ar. ıu.a en o e- nu.131 a or . r-·-y ki~ yok. Neyaem. di a. ra a'YU'1Jn yon'}. Sarı Ele seni paçavra e ip gomaz. 
aıJ-.1 __ b" k h l k h '- M L· d .. G le edersek yetic:ebiliriz . ...... ~ ır açı ız a, apa •.apıya anu o e>mar: T cw yoema Emine de içiniz.de mi>. Bunca ay. aeni K.irazlıda au çekerken gör .. 
Sarparak ya düc:tüler veyahut sendde· - Kaleye .•. Toplan ileri sür f.. -Orada kapı yok ••• Nasıl olur} Sen Molla Recep işi anlamııtı. Göz:luini ge- du-gvüm oünden beli içim gavruluyor. Gön· 
dilet. -. , Diye haykırdı. de rüya görmiyesin} riye çevirerek Hafızın Aliye., Kupınarlı lüm sende galdı gülüm. Gayri ağlayıp tn 

- Kapı kapanmış!... AskCJ"k.rin Türklere kızgınhk zama- _ Gözlerimle gördüm gidiyorlar _ Mustafaya, kanbur Hocaya baktı. yutkun- nidccen). Köye gidiyoz, een benim ganm 
- Kale kapw kapan mi~ .• : mnı kaçırmadan böyle sabah karanlı- dı. Bir çoban haber verdi. Karanlıkta du: oluyon .. Şimeik yol kesenıem. yanna 3'Ü4' 
Diye bagı .. rdılu. g~ında Arus 1.--ısından 81kl bir hücum ·· .. ·· ·· d.. ·· le B' - Bilmiyom Efem!.. iner (*), bağda çahpnm. San Efe bunu 

a.a.p onun aürüsunun ustllne uşmuş r. ı- c_ Ef 1 .• h 1 L Jd .:ı. k 11 d Kann. da dıla L L h • L ~ '- - __ _ • • • • b. . v _._ '""'" e e ıru ız a aa ırw ve sarı ı ı ~apmazdı emme. gönlünü aa.na gaptu ı 
r·.;r8 yan r, m&at atta Al· yapmaga A.C:UU vcnnıştı. zim ordunun aürülermden ırı... ~ L M il R b" - - d k O b 'd 

llllldatanıaı..'--. · - · - aoca pmannı o a ece ın yuzun e p · gülüm .. Niden ailıyon~.. j ana. nı en 
UUiU' Toplar ileri sürülüyor, kocaman di - duvarlarından iplerle ve ip merdiven • latb: 

P-- aihyon) .. 
- ~ kaldık l... rekler yirmi otuz askerin ellerinde geri lerle inmişler··· _ YılıJ garJIJDdan donuztın oilu r .. (lj. Yosma Emine bapnı kaldudı. Efenin 
~ laomurdann:ıalar oldu.~ geri ç~kilcrek kaprya vuruluyor, yık - İspanyol kumanc!anı bunları öğren- ye baaucb. Sonra hiddetle seriye dönerek yumu~ak ecsindcn cesaretlcnmiı, içindekini 
Bununla beraber üzülmek için bir mağa çah'11ıyordu. İkide bir işidilen bir diği zaman Telemsan sultam gibi afal- lu:ıanlanna seslendi: söylemeğe karar verrrüııti. Ya~Iı, ıslak göz-

eebcp yoktu. Çünkü kale ~aldıktan kumanda kapılara dayan anlan veri çe- lnmadL Hele hiç tereddüt etmedi. Çün- - Çevirin kervanı t. yasma Emineyi lerini kırpışhrarak Zeybeğin ye~l gözleıine 
~on~a kapısının kapalı olmasının ne efe. kiyor ve o zaman topTann sekizi onu kü işin iç yüzünü hemen anlamıştı. bulun. bana cctirünf.. baktı. Setıini kıaarak, korka korka mınl -
gen olabilirdi; madiveu)e mazgallara binle:n •tef ediyordu. Atına atladı ve zabitlere doğru hay- Kızanlar bu soluk.ta bfileaia içine ela - dandı: 
\>e •uJeJere çıkılır, Jrapı atıhrdr. MazpDarda 'YC kulelerde hiç bir ka- kırdı: iılmıtfar, yosma E- - Ben bir bat• 

Şeyh Ebüı Hamud atJnı kateden çı- raJh görülmüyordu. - Bu tarafa .. lkrir.. mineyi bulup çııa - Yannki nüshamızda: ı:amnı se,,wom 
lıan atlann ardından sürdü: 

1
/ Bir şey de atılmıyordu: Ne bir taş, Önce İspanyol atlılan, daha sonra ~ıı~şlerdi '_ G:nl~ Efe)· dedi. 

IJ b k b kı L - M ..... Lı· dö Gomarın arkasında &JVll aara orgu u San Efe, bdke· - erir... Hücum(... ne İr o , ne İr top w ne de zgın su- arapmr ..-& k ld k taçlan omuzlannda Za }J K k miğine sivri bir hı-
Diye haykırdı. lar ve yağlar... ve beyaz bir toz bulutu a ırara aan· srrpınıyor, iki kolu- Va 1 0 0 çak yemiş gibi ir _ 
Zaten Marki dö Gomar'm iuman - Bunun için kapı pek kolay zorlanı- ki havalandılar. aun bütün hızile, kildi, kaşlarını çat• 

~bir top pat1amlf ve Don Alfonso yordu. (Arkuı var) sıarmaklannı etleri- Çeviren: Nurullah Ataç tı ve yosma Emi-
atına ileri aürere.k haykırmıftı: --w:a ne &eçire.n Zeybek· nenin yüzüne balı.tı.; 

- Heeeeeyt •.• Teslim ohm •.• Dört Geçen Bilmecemizde Kazanan/ar ıerd~ kurıuımai• çalı§ıyordu: Dili bükülmüş. hvnJıruş • boğazı 
tarafınız sarılmıştır. _ Beni tutmanın, ıabpe aüıüsül. Beni kuruyuvermişti • Birdenbire elini ge-

Jı S.hiden dört tarafları sarılmıştı. Ar- LOSYON No. 42 Feriha, Ayvalık Gümrük caddel!i bıra1'indi!.. riden gelen kız.anlara doğru ka)dJ -
adan, sağdan, soldan yürüyen İstanbul hıı:lnci mektep :ı nc1 sınıf 42~ tatlıcı Ali o~lu Recai, Konya Pürçük.ü ma- Eminenin, nazlı bir geyik ıihi çırpıuıp tarak atından atladı ve yol kenann• 

L-~ duva h Jind k b 1 d- - · · - San Efe L~-1a aü}· u·· daki ag·açlardan biri yanında durdu. Yas-~ n a e muntazam aa er · ed • öz a le · N 2 7 Se h t Ad E k. Bu· ovunmesını goren • DA41 • • amcran, Ist.anbul erk.ek llsesl 814 V :ıı. - sı o. ma a • ana s ı g-
aan.. 1 . . H ... t_ da ~· d d AL ..1 IA . A ı k .JOrdu. Genç kızın a~lıyan gözlerinde bile, ma Emine de, iki büklüm Efeye yaklaşınış• 
k·ı.:"ICUJ on an çevirmıştı. atta aua - man, "'erebatan mahallesi Çntaıceşme sokak ay pazarın a terzi ıxıü azız, yva ı 

1 h ..,, · d' · -1- J __ :ıı Buguv b .. gu· b'r beyaz b. Bütün kızanlar San Efeye ha..,'Yetle ha .. r Ücuma bile geçmişti. W de Senned. V chbi Bey mahalcsi Sefa caddesi No. 25 ~1 gorge er .... ru · .. ı • " 
Marki dö Gomar kızdı ve Telemsan LA-

5
......, TOP Latife, Tarsus postane karıısı No. 101 de lıkla parbyan yüzünde, hafif tatlı bir pcn· luyorlardı. Ne olmuştu'?. Bu sessizlik, Efe· 

•ult l.IA Kahveci Yakun Ankara Vehbi K,,,. tica- belik gittikçe azalu•k pkallanna doğru deki bu hiddet nereden çıkmıştı'?. San Efe, 
.. anına dönerek homurdanır gihi Balat H ~· ... ~ -Jıttal No 9 da ... -~ •- d ı ı d ı · · kJ ·ı 

ı amam ""'O'""''" "'"' • M geni .. lemicı, vücudu, yer yer yuvarlaklarile &ısa a ım ar a o aşıyor, ırı parrna an e •oy ~neli •· rethanesi işyarlarından Nurettin kızı ur- .. " 
H. Ay1mdari, Kumkapı Tiirlrrlf Cad. No. hırçınlasmı"- büsbütün kıvnlmısu. kuşağındaki kamasını sıkıyordu. Birdenbire 

Sen sel, Kozlu fırıncı Aptullah dükkanında • ,,. ~ 
- in damadın bU tüxlü adam ol- 46 da Muzatrtt. Edimekapı Mlnıar Sinan y oıma Emin ey: Sarı Efenin kar•ısına dönuek Emmenin kolunu kavradı, kendi '" lllı Mümtaz, l.ımir oimendi!er depo müdürii .. y 

Yacak. Gene acele etti! Cad. 163 mıanet. k ge•:rince bırakıverdiler. Emine . koll~rın>. ızı Beria Erden, Foça nüfus memuru Ga· ... 
da - Kusura bakma! Yiğit olduğun • BÜYQK SULU BOYA )ip km Jale, lstanhul Çapa kız öğretmen bilcJı:leıinı oğuşturaralC hınçla Efeye baktı: 

ndır. Harp deyince hemen COfl}yor Akçedal §Ub~ rclsi kıu Ayca.n. Kızııtopralt okulu 3 / A dan 3'45 Meliha, Çine Ziraat - Bent nıdecen, neden ötürü yo1um· 
'Ve lriınaeyi dinlemiyor. ort:ı mektep Satıa ,Balım, Yeşllkoy lllt mektep memuru k.121 Ayten, Ankara Hacı Bayram dan ediyon 1 .. 

Don Alfonso cevap alamadı. 42 Sabahat, Beyoğlu 4 \incü mektep 2 de 230 mahallesi Unyaz 
90

kak No. 3 Enise. İzmir Efe, bat parmaklannı kupğıaa soka • 

1 
F'a~la olaraL L-raltılar hu-tun- hızları"'· Sablha Muhiddin, Antalya Yentkapı polis ka- B 1 ÜI rak. ayaklarını gerdi ve güldü: 

K Aa ornova Küçük Cami mahal esi kü ıo-
e Yaklaıııyorlardı. rakolu karşısı sokak 5 de Melahat.. kak N 1.c Al o.:.. M K 1 p•... - Ben seni yolundan etmiyom Külüm. 

t\ ,.. KOÇUK. SULU BOYA h llo .. N~ 5p4, Emu.ga l o' . l~moa V• -»- sen heni gönlümden ettin!. Tam üç ay var ıuon Alfon•.... tekrar bagw ııdı ma a esı o. sa , enız ı egırmen . . . . .. . 

sinin bile tanıyamadığı hırçın bir sesle 1'o
murdand1~ 

- Di b1tna. kimi aeviyoq? •• 
Yosma Emine korka korka mmldaadı· 
- Dimem, vanıp öldürürsün! .• 
- Sarı Efeyi aana gahbedir diyen kim?. 
Emine önüne bakarak düşündü ve bap· 

nı kaldırdı: 

- Kirazlıb ince Hafızın Yurufu sevi .. "' _, • ··tabya ha M . k k N 7 f'L T kı bc§ınden koştum. Hedı pyrı, koye rı-~ene cevap alamadı. İzmit. Kapancı Sokak 13.de Faika. Ku . nı ezecı so a o. 14ret un•, _ı_, l T l . 'k~ h 
1 "'ı· .. Çapraz hamam arabacı Etem va..<.ltam;Jle Sök &• p ) f .. d.. .. vl wyoz, naz anma!. opa ımam nı a ımızı yoml .. 
~ n \lçÜncü defa anlenmeaine de im- · ı.+ .... .&,'~ den 132 R' e ar araıı oeta le ~ıa mu uru oJg u kıyar gayrıf.. San Efe. elini Eminısnin bileğinden çek-
••- l.. L_ , •. •. • KadrJ, Istnnbul blrtnc:l me .. -., ıza, Bandırma Halkevıode Umut st. 
-. quııacı Ç _L!· -L ad ki S Ef k E ti ve atına dojru yürürken kızanlardan bi • 

........ 
1
• unıru ~ 21Y e ya a- Emine Aksoy, Anadoluhisar Gök.su Kandllll Beyaz t 5 . . ·ık L l N 39 Sü.h JA an e, yavaşça uznnara yosma · • 

Y'" .. at'- doğr Lılıç L L kh-ı. ı ıncı ı o&u o. ey a, l'İne seslendi: 
lilla U & .--.ere• sa nıı d 73 d Vlld D • ~·' Or•~ mektep Su mineyi kaplı ve bir solukta kucağına alı-\'e ı . T- • Ca · e ıı.n, avu .. pa~"' ""' ltanahmet Tekke ıokak No. 9 Yaşar, 

aaxerlerıne kumanda verdı • 1 D 'Yudi: - Süleyman, yamna bir kaç kızan kat, 
_ u- · Dil den $'l~ Muammer Den z. avutpa§a orta okul 1/S den 315 Faruk yosma Emineyi al da Kirulı"·a götür. ince 

·~tnıuumf... Deniz, btanbul ..... üncü okul ımıf 4/A dan - Hedin kızanlar, Viranhya ıidiyozr.. ., 
- T lar ı._ 1...'~ d KART Emine, Sarı Efenin kucağında bütün Hafızın Yuıufa henden aclam et. Sarı Efo 
~ op ••• AK;JI wr en ••• ate .•• ,ı... Boğaziçi lisesinden 195 No. lu Şehim 46.5 Hayreddin. Tanu postane karpsında kun~e pıpınıycn, küçük yumruklarını haftaya düğününe gelecek. Emineye bqi-

l nyolların topçu kumancla.ıu da K H•c1m oğlu, Araçda fplikçi oğlu ibra· l O 1 No. da Abclü.edim. Konya Süel orta El . . _, . bı'ryerdc taka"a'-, dı·. 
Q'Q tJnri · ..,... enın ccnış omu;uanna, genıı gogsune .. "' 

Sek · Vermişti. bim. lstanhul Alemdar caddesi No. 12 okul beaap ityarı Mes'ut oilu Orhan. Er- mütemadiyen vurarak bağınyordu: Efe, hayatında ilk defa akıttığı ~öz ya· 
~ top birden patlad!. Melihat, İzmir Al.ancak Çelikel eokak zincan piyade alay hesap ifyım oilu Ne· "-h "tnı, rü:rgira verip atı üzerinde geriein geri A · - u. penin oğlu 1.. Beni nideniye aa- " 

.l_ )Ilı zamanda asker safları araaın- No. 61 Rahmi. Pantralu Feriköy 2 inci jat, Silivri ilk okulda No. 236 Emine, Düz- urup .nui. 
"Q ı . _ ı ı .. çmyon. gahpeni.n oğlu!.. , ... at~kr yandı. Barutcular ıokak No. 6 N. T ercu, ISIJlO• ce ısmet mönü ilk okul 5 inc.i auııf No. 134 

l"\ ı r .S.11 Efe bir 11rrayı•ta atına sırradı ve ( *) Efeler bü·k.::.m.-..e d-Lale~ -~· -ıt. v:rtaTık l:.arıc:tı. bul Kız öğretmen okulu 3/ A dan 356 ınan. Ankara Çanlı.ayada Binhaıı Bay , " " • .. ""' en • c:uıp .... 
)( ,.,. yoama Emineyi, eğerin üzerine oturttu, folunmalaranı bu cümle ile ifade ederler. Q arnltılar arasında bir kargaşalık ol- Emine, Ankara Hacı Bayram mahallesi Zekinin oğlu Muammer, Çorlu terzi Mua-

h U, :Sn Jı:_., ld k) "ld'l Hük\amet caddesi No. 45 Orhan Tumer, tafa Güngör. Gebze çarıııında billal Tev· u ~ -~·· o u an yere ~en ı er. il lı: k • 
a&lllıklık rt Ha ,. h' • . Fatih Atpazan Kesere er ıo a No. 14 fik oglu Kudret, Buraa Muradiye Fınn ao-

~ a h. tta ır çogu gerıye B B dv k . K k L N 6 T Be v 7 . . . '- 1 açıyC»lard Do Alf d l Hasan. eyazıt oz. gan emen aptan aa o. uran. yoalu 4 ıncı Jlk oau 
ll~erine ı. n - o~so ~ on ann pa~ mektebi aokak No. 12 Sahlha. Gö- No. 54 Ferda, 1zmir Kaf§ıya'ka Yalın Bey 
lr.ıı~tı. Varmış, kılıç sal.amaga başla - nen Ziraat dairesinde odacı Mehmet Şen- aoka.k No. 6 Rqat Ta,kın. Adanada ba-

F'~ k· gül, Fatih Hayriye mektebi sınıf 5 No. çakçı Ahmet kızı Nahide, Çartamba Yeşjl 
&u ~ ıme kılıç sallıyorlardı} 17 Ne-+-zat Pccel, Kayseri tapu lcfıtibi Irmak j)k okulunda No. 5 Nejat, İstanbul 
·~P ~ Ul' bir sürü başı boş atlardı. Hamza oğlu Cabir Güncr. Çanakkale Is- Musevi lisesi 3 üncü sınıf talebmnden lncz-

,.C.r~ \lstlerindc ne de yanlarında adam tikini okulu karıısında No. 70 Fazıl, Ça- hazcn. İzmit latiklal ca<ldeai Aktar •izzet 
nakkale Otmütcahhidi Fevzi bey M>kak oğu Cclül 

Ailelere ve talebelere lfAn 
Tatil zamanları devamınca 20 eylüle kadar 

8 TUrk llraslle 8 
B E R L 1 T Z' de Her lisan için kAurslar 

açılmıştır. Hususı de slere 
bu müddet için mühim tenzilat 

KAYDA BAŞLANILMIŞTIR 
İstanbul Ankara 

373, İstiklal caddesi Konya caddesi .. _ _.., 
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İttihatçılar Devrinde Gd11ıır 

M•lım•dln 
Y•nl 
Maceral•rı 

CIBALI ZINDANLARI MUHALEFET .;·~·r 
Son Posta'mn zabıta romam: 31 Nasıl doğdu, Nasıl ya,adı, Nasıl öldü? 

lbo gittikten sonra, Petri çorbacı da Ortalık kararmıya başladığı zaman, 
o küçük kapıdan girmiş .. kapıyı sıkı ıı· meyhane kalabalıklaşmıttı. Yatsıya 
kı kapadıktan sonra, arkasından bir doğru, hiç bir masa boş kalmamıtta. 
aürmenin ıürüldüğü ititilmitti. Lonca meydanında, muhtelif tekil ve 

Gavur Mehmet, yalnız başına kal • kıyafetlerde insanlar kayna~nyor, her 

Son Postanın siyasi tefn1taıı l 

Ali Kemal, her nedense Hüseyin 
Mektebi sıralarında 

17 - Yazan: Zi,a S- · ·• 

Cahidi bir türlü çekemezdi. Daha 
aralarına bir soğukluk girmişti 

Mülkiye 

mıftı. Gözleri büyük bir eevinçle par•Jmeyhaneden klarnet, zurna, darbuka, [Şevketmeab efendimiz, hazretleri. bırakmamaktı (1) . mıyanların tehditleri de, Abdülhamit 

lamıf: zilli maşa, keman, lavta sesl~ri tatıyor: [l892 tarihinde (Bursa) daki vazi· Ahiren Rumeli~e ~tan aaayif tike- üzerine filen hiç bir tesir gÖltenDemit· 
J - Şimdi, iki ihtimal karş11ında bu- çalgıların bu ahengine, hazan sert ve femi terk ile ( 1) lstanbuldan müfari- nane ahval; ve duvelı muazzamanın ti. 
lunuyorum ..• Ya, bu adamlar beni bir keskin niri 1e1leri karışıyordu. katımda, hakipiyi mülukanelerine tak- fırsattan istifade için beyinlerinde mü- Me,rutiyetin ilanını temin eden kuv· 
tuzağa dütürmeye çalıfıyorlar .. Ve ya· Civur Mehmet, mutadı veçhile, dim ettiğim (İslahatı Dahiliye) layi • davelei efkar ile (Reval) de verdikleri vet, doğrudan doğruya (ordu) idi. Ni· 
hut, ben onları aldatmı,, ve içlerine meyhanenin en derin köşesine çekil • h lbett h .. t · .. -Ahaneleri • son karar, meselenin sür'atle hallini is- tekim Ahmet Rıza 8eY. de buna iyl 

ki 1 M . . I . . l . I ası, e e a ır nışanı y- b" ff k" •-!I! ıirmiye ya aşmıf o uyorum. aama- mıftı... çerı gıren erm, oturan arın, d" tilzam ettiğinden, ve cemiyetımızm bildiği için, ır muva a ıyet ....... o· 
fih, ikisi de ayni yola çıkacağı ıçın, bafhata konu,anların, masaların üstü- ır. .. .. . . d ruhunu tefkil eden ordumuza menslJ.? lara'k göstermİf; fakat orduya da, 
fimdilik telif etmiye lüzum yok. ne yumruk indirerek na!'a basanların, Mezkur layıhaya merbu~ arızam. a, münevveıan taraflarından hakipayi - guya • kendi teşkilatına dahil sihi ıö .. 

Diye mırıldanmıştı. uzaktan uzağa birbirine küfür savuran- kemali ihlas ile arzeyl~iğım vec .. hı.le, sehriyarilerine, amali milliyenin her termİfti. Halbuki ordanun, Parie tef-
.. · h"" .. ) h"' t tazı • ' bir * ların hallerini ayrı ayrı tetkike giriş • zatı umayun a~m~ urn~e ~e . halde is'af ve incazı arzolunmakla, 10 kilatile bütün alakası, sadece • mu• 

iki gün; hiç bir hadiae olmadan, SÜ· mişti. mahm, berkemaldar... Hıç hır kımse temmuz 1324 tarihli iradei seniyelerile habereden ibaretti. 
ktlnetle geçmişti... Petri Çorbacının, Bağıran, çağıran ve kaynaşan bu hakkında iğbirar ve husumet besleme· meşrutiyetin tecdiden ilanına müsaa • Böyle olmakla beraber, i\bdülha " 
meyhane sahibi Kulaksız Fotiye ver • halk arasında; en namuslu esnaf ve iş- diğim gibi, şahsıma ait bi: guna men • de buyurulduğunu istibşar eylediğim· mit • bir gün gelip Ahmet Rıza Be~i~ 
'diği emir üzerine; Gavur Mehmet, çilerden, en adi yankesicilerine ve ta- faat takip edenlerden d~ değilim. (2) den, bu muvaffakiyeti mes"udeden do- alacağı mevkii hesap ederek· kend111· 
meyhanenin bir köşesine yerleşmişti. vuk hırsızlarına kadar her sın~ ve ta- Maksadım, ancak millet ve memleke- İayı duyduğum en har hiHi sürur ve ne - Paristen gelen bu m.~ktuba ·~~a 

Gavur Mehmet ,kuvvetli bir neza • bakaya mensup insanlar mevcut idi. tim izin temini saadet ve terakkiyatın- mefhareti arz ve izhar ile beraber tebri- bir zarf içine koymuş: burosunun ao • 
ret altında bulundurulduğunu tama • Fakat bunların hiç biri de, Gavur Meh- dan ibarettir. Bu maksad~n da ı:W:i kat ve şükranımı izhar ve takdime mü- züne kilitlemişti. Ve, bu rı:e~tuba ke?• 
dtle hissetmişti. Onun için en küçük medin tasavvur ettiği gibi büyük işlere tarihinde te'sis buyurul.ın ( Usulü saraat eylerim ferman.] disine takdim eden başkatıp Tahsın 
JÜphe uyandıracak hareketlerden bile girişecek, mühim bir cinayet şebekesi- Meşrutiyet ) in iadesile k::ıbil olacağına _ Paris _ Paşaya da: 

çekinmekte idi. nin unaurlarını teşkil edecek kudret ve kani bulunduğumdan, bunun istihsali- Osmanlı İttihat ve Terakki cemiyeti 
Bütün zamanını, o köşede oturup ra- kabiliyette adamlar değildi. ne hasrı hayat etmiştim. -=======B=U==L=M===A-=--=C=--A----

Harici merkezi umumi reisi kı ve yahut reçine içmekle geçiriyor; Onun için üç geceden beri bu vazi - l · 
On beş sene, sabru sebat i e vazı- Ah t R 4 & ı 1 a 

( Arkui 'ftr) 

il 

arada sırada arkasını dönerek, yarala· yeti tetkik eden Gavur Mehmet; ara- T f me ıza 
fei vataniyemi ifaya çalıştım... a si-nnın bezlerini değiştiriyordu. dığı insanlar burada değil; buradan d Samipaşazade Sezai Beyle, T rablus-
latı pek uzun olan Paris ve Jenev ege-lkinci günü akşamı, birdenbire Pet· bambaşka bir yerde .. Mesela; o tez - garptan firar ederek Parise gelen mü-

ri Gavur Mehmedin karşısına dikilmiş: gahın yanındaki küçük knpmı narka- çen muhakemelerden sonra, nihayet, !azim Ferit Beyin (2) müştereken yaz-
- E, söyle bakalım hemşeri .. Nasıl, sında olduklarına hükmetmişti. Paris sefiri Münir, ve ferik Ahmet dıkları bu mektubu Ahmet Rıza Bey 

hayatından memnun musun}.. O b h k b w d Celaleddin paşalarla, başkonsol Eesat imza etmiş, Abdülhamide göndermiı:ı-; u mey aneye aya astıgı a- . f ~L.. 1 ·ı b d · T 
Demiştı'. Ve tam, Gavur Mehmet ce- ı. 'k d be . k h . Beyın; ermanı şanane erı e en enı- t' v ,..ı a an rı, o apıya e enımıyet ver· ı. 

vap vereceği zaman birdenbire sözü· mişti. Bu kapıdan girip çıkanlar pek ze tebliğ ettikleri vesayaya karşı ver • Görülüyor ki mektupta; tevazu için- vı 
nü keserek ilave etmişti: mahdut idi. Hemen hemen ~dece diğim cevaplarda da bu maksadı mu • de bir azamet mündemiçti. Ahmet Rı· t--+--t-

- Papaviç sana selam gönderdi. O meyhane sahibi Kulaksız Foti ile Pet· kaddesi takipten fariğ olmıyacağımı bil za Bey, • memleketin muhtaç olduğu 
Cla. yana yana seni arıyormuf. ri Çorbacı, ve sadece garsonlardan dirmiş; ve son olarak (Jenev) de kanunu esasiyi istihsal etmek için • 

Civur Mehmedin vücudu, hafifçe ibaretti. Tefçi lbo ise: o günden son- (Kontinantal) otelinde oturan Ahmet sarfedilen gayretlerin en batında ken
~tremişti. .. Fakat, bunu belli etmiye • ra, bir daha ortada görünmemifti. Hiç Celileddin paşaya, kabulii mümkün o- disini göstermekte; ve ordunun ha • 
rek, soğukkanlılıkla cevap vermişti: şüphesiz ki, Petri Çorbacının tavıiye • labilecek bir itilafnam~ projesi tevdi re ket ini de kendi mesaisi ile alakadar 

- Papaviçten mi L Benim burada eini dinlemişti. etmiştim • ki: 1892 tarihli layihamın gibi tasvir eylemekte idi. 
qlduğumu, kimden haber almıt. Gavur Mehmet, her h~lde gizli ~ir esasını havi idi • · ı Halbuki, meşr~tiyetin ilanınd~; ne 

- Kimden haber alacak~ .. Ben • tar~~t. altında bulundugunu tahmın Mezkur projede: Ahmet Rıza ~y.m ve ne~ ~arıs, Je-
Clen... Ben, ona gitmittim. Senden ettıga ıçm, o kapıya yaklatmaktan l s· .. fvı ... 1.. 1 nev ve Mısır gıbı vatan harıcınde çalı-

- ayası a umumı ı anı. J T ki d h" b" . . k"" bahsettim. Derhal tanıdı. O, çok kaba- mümkün olduğu kadar içtinap etmişti. 
2 

M b be . . tan ön ür er en ıç aranın en u-
B. dah · lbe 'k - at uatın aer stıs.. ··k b" h" · b"l · t' B Clayı bir adamdır. Kaç gündenberi, ben ıraz a emnıyet ce ttı ten sonra, . . . çu ır ızmetı ı e geçmemıt ı. u -

~ d d" b .. dı b" h . ..ıL k ·· ·· ·· ·· 3 - Alenıyet halını alan irtikap d k"I · b .. t.. ı ı ı kuru ca ue onu anyor um; ıye agır . ır gece entes uyur en. surune suru· ra a ı erm u un ça ışına ar , • 
Civur Mehmet, gözlerini Petri çor- ne oraya giderek küçük bir tetkike gi- ve irtitanın men'i. yırtıdan ibaretti. Nitekim; Jön Türk 

liacının gözlerine dikti. Bu sözlerin, ne rİfmeye karar vermitti. 4 _ (Sarayı hümayunlcırından ku- hareketinin başından sonuna kadar 
dereceye kadar samimi olduğunu an· l,ıe timdi; o kötede oturarak her ta- manda) usulünün kaldırılıp (vazife ve devam eden· aşağı, yukan • 17-18 ıe
lamak istedi. Petrinin çehresindeki ifa- rafa göz gezdirirken, birdenbire gözleri, mes'uliyet) adındaki risalemde yaz - ne zarfında da bunların kuru cayırtı • 
Cle; gayet basitti. Gavur Mehmedin kal· o kapıya ilişmfiti. Bu kapı yavaf ya • dığım vechile; (Babıali) nin, büti.\Jı iş- larına Abdülhamit lüzumundan fazla 
bine, biraz su serpilmişti. vat açılmış .. İçeriye, şimdiye kadar hiç leri kendi yedi mesuliyetine alması; ehemmyiet vermemişti. Bunların he-

- Eh.. Öy.k. jJe kalkayım.. Yavat görmediği bir bat uzanmış.. Tezgahta ve, tazminatı hayriyenin umdei esasiye men b~yük b~r ek~riyetini ... ~erece ve 
)'9V8f ona gideyim. Belki bana iyi bir duran Fotiye bir feyler söylemit·· Tek- sinden olan (Hürriyet ve Müsavat) m ~hemmıyetl~rı~e gore verdıgı .m~aş ve 
İf bulmuştur. rar içeri çekilmişti. tanınması; ve, vilayet meclisi umumi- ıhsanlarla sukuta mecbur etmışta. Sus-

- Hayır, hayır .. Lüzumu yok .•• O, Biraz sonra, Foti bir ,garson çağır • lerinin içtimaa davetleri gibi en hayır· 
buraya gelecek. mış .. Kısa bir emir vermişti. Bu gar • lı ve mübrem ictimai vecibeleri yaz • 

- O, buraya mı gelecek).. son doğruca Gavur Mehmedin önüne mış; efendimizden, mütevaziane istir-
- Evet... gelmiş... ham etmiştim. 
Bu sırada bir garson ıelmit: -Seni, Foti usta çağırıyor. Şüphe•iz ki zati hümayunları, bu 

_ - Petri çorbacı .. Foti uıta eeni çağı· Demişti ... Gavur Mehmet, içinden maruzatımı is'af buyururdunuz ... Ma-
nyor. derin bir sevinç hissetmişti. Bir elile alesef, bir takım vatan ve millet hain-

Demişti .•• Petri, başını çevinnit tez- batındaki sargıyı düzeltirken, öteki e- leri mani olduklanndan, seneler geçti
glha bakmış .. Sonra, Gavur ~1ehmedi Jini de, kuşağının arasındaki tabanca
yalnız bırakarak oradan uzaklaşmıttı. sile sustalı çakısı üzerinde gezdirmİfti. 

Gavur Mehmet; yalnız kalır kal • Ve sonra, ağır ağır yerinden h.lka· 
maz, şöylece dütünmeye batlaınıştı. rak büyük bir kayıtsızlıkla tezgaha git-

- Papaviç gibi, işten başını kaşımı· mişti. 
ya vakti olmıyan bir adamın, oradan Kulaksız F oti, mütemadiyen tez • 
kalkıp ta buraya gelmesi, biraz tuhaf ... gihtarlara ve garsonlara emirler ver • 
Hele, yalnız beni görmiye geliyorsa; mekte idi. Gavur Mehmedi görür gör· 
bu gelişe ehemmiyet vermek lazım... mez: 

ği halde hiç bir semere görülmemiş; ve 
bu yüzden hem ziti hümayunları, hem 
de necip ve masum milletimiz, pek 
mühim ve elim zararlara maruz kalmış-
tır. 

( 1 ) Ermeni komitelerile Jia Türklerin 
miiftereken akdettikleri bir koasrede, Er
meniler 1.tanbulcla bombala ve ailabll bir 
isyan çıkarılarak bu arada Abdülbamide 
de suikastta bulunmayı teklif etmitlerdi. 
Ahmet Rsza Bey, bu teklifi fidcletle reci -
detmit, ve hatta derhal AbdB .. mide bir 
mektup yazarak vaziyeH bildinnitti ... Ab· 
dülbamit, Ahmet Rsza Beyin ba ~ndan 
büyük bir memnuniyet hiuederek laem ke"
diaine bir miktar para ile lata...._ serbe.t
çe avdetini tazammun eden ........ gönder· 
mit; laem de İatanbulcla .,..__ laemfire
lerini para ve kıymetli lııeclİJ'elerle taltif ey• 
lemİftİ. 

( 2) Şimdi, Bü7tik Elçi. 

SoW•eaia• 
1 - Aptalcanın bir türlillü. 2 - Öte

beri satan. 3 - Nota, Alakada Wır te .. 
h.ir, nota. 4 - Çocuk doiurtaa. -. aptal 
bir kümes hayvanı. S - Hind pnmİ. ka· 
za. 6 - lki defa Bizanı tahbna cdmut o • 
lan bir imparatoriçenin ismi. -Sten 
muzari aigası. 7 - Baıı çıplak. .ota. te• 
lefon nidası. 8 - Beygir, eakid• Tiirkün 
bir çok mefahirine phit olmuı bir Ana· 
pa nehri, memleket. 9 - RU9ÇI& süzeL 
1 O - Bir plajımız. 

Yukarıdan &f&iıya: 

1 - Bir nevi bez. 2 - cHepli bu• 
manasana arapça bir kelime . .3 - Akli. ö
lüm. 4 - Davul ıesi, zaman. lezzet. S -
Zerre, zahiri. 6 - Peronun payitahb. inan· 
maktan emri hazır. 7 - Bir (M) illn e· 
dersek komıu bir millet olur, avuma kul· 
landıklara bir nida, sevda. 8 - lmkçede 
esnaf unvanlaranın lahikası, dahi maDU1n& 
ıelir, franıızca (yahut). 9 - lllallbal ci• 
betinde bir semt. 1 O - Son Poetaam mi • 
zah tipi. 

Dünkü Bulmacanm Halli: 
Soldan sala: 
1 - Dumlupınar. 2 - Eli. IİtL ) -

Nuri, em. 4 - Onbaıı. S - Baal 6 -
Kurıun, top. 7 - T ai1, gıdL 8 - Ş.. pa• 
nar. 9 - Samur. 1 O - Hızır re& 

Y ukartdan apisya: 
1 - Deniz kuıu. 2 - Ulu. J - Mar• 

mara, si. 4 - Şiraz. S - Ut. oh.. mi. 
6 - inan, Pur. 7 - İE. Ba. gsrr. 8 - Ni. 
altın. 9 - Atet. oda. 1 O - Rami. Puie. 

Beni burada göz hapsinde bulundur • _Şu kapıdan gir. Seni orada birisi 
dukları muhakkak. Fakat öyle zanne- aörmek iıtiyor. 

1921 senesinde, Ermeni komitele • 
rinin, Nezihe Fikir ve Emel refikleri -
me, ve bilhassa bu acizlerine vuku bu

lan fili hareket takliflerine muvafakat 
etmediğim, pek çok zevata muteberece 
malum olup; bu mümaneatamın siiki, 
gerek ziti şahanelerine ve gerek aziz 
vatanıma karşı ecinibin zarar irat e • 
ciebilecek bir vaziyet almalarına mahal 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden 
diyorum ki, bundan maksat, ~ni imti- Demişti. 
tihandan geçirmek ... İhtimalki, Papa· 

Civur Mehmet, birdenbire irkilmişviçin buraya gelmesi de, bununla ali-
ti. Oraya attığı ilk adımın. kendisini en kadar ... Haaa, bir de tu ihtimal var. 
kısa yoldan ölümün kucağına atıver • 

Acaba Papaviç, (Upaç) şatosunun · k ht ldı" Fakat ku""çük (1) &L--& Rıa a-, o tarihte Bana· 
h 1 . d .. ..1.. fa. h . . mesı, ço mu eme . , ,_..._ .-, 

ma zen erm e goJTIU u o n azınenın b" edd"" .. k d .. ·ıd· da ___ _.!ı m .. .ı::.,:ı idi"... u-•=-e müfew:... . . . .. . . wl ır ter ut gosterece zaman egı ı. ......... uu-- -7 ._,... 
varası olan Baron Vıladmırın og unu a- O . . b"" .. k b" w kk 1 l ki len' tar-L._.ıan .,apdan bir t~=- esnasında 

h be k nun ıçın, uyu ır sogu an ı ı a ........ _..., 
radı buldu da, onu mu a r verece ). "h k . A 1 k d müdüriyet u.a11nda .._.. hin kUl'Uf nok • 
1 ·· l .. l ) M tezga ın ar aaına geçmış.. ra ı u - ~ ıter, oyle .. sterse, boy e o sun... u- k k . . . . t' aan zuhur etmit; bu parayı da Ahmet Rı· 
h k' k 1 b" k . b" ran apıyı açara ıçerı gırmış ı. . . . . 

a .-a o an ır şey varsa, ço ınce ır 8 . d b' k b" d d'k"I sa Beyin zimmetine ıeçirdığme daar br • .. . b . ır en ıre arşısına ır a am ı ı - . . .. • 
ıp uzennde oynuyorum. Şayet u ıp . G.. M h ed" k I d t t sebap husule ıelmifti. Bunun uzenne, maa-
b . d b" k . .. .. d"" mış, avur e m ı o un an u a • . . _L. d mahk il 
ır en ıre opuverırse, sartustu uşe- k .

1 
. d .. ek . t' rif nezareti tar11nn an emeye ver• • 

rek bin parça olmak, işten bile değil... ra 1 en ogru ç m.ış ı. . . mitti. Ahmet Rısa Be,., bunu bir izzeti 
Bir koleyını bulup ta arkadaslara ha • Gavur Mehmet, bırdenbare gerı çe • nefa meselesi yaparak Avrupaya f'srar et • 
ber gönderebilsem, hiç fena' olmaya • kilmiş; ümit etm~i~i hadiseden kor - mitti. 

k kan bir adam takladı yaparak, Hırvat (2) Ahmet Rısa Bey, bu sözünü tutmı-
caG.a"vur Mehmet, icı.te höı.·lece düşü- lisanile: ya muktedir olabiltqcli, cidden çok JÜk· 

J ) sek bir ~ ........ elacakta. nerek nkşamı etmişti. (Arbta TV 

10 Ağuatoa tarihinde mGnakuuı illn edilen Sinema 1Mkinelai 
vesair malzemenin mftn.tkasa günü .bazı firmalar tarahndan ba mlcl
det zarfında teklif yapdamıyacağı anlqıldığından ve prtnamecle mm 
tadillt yapıldığından dolaJI 15/9/1936 tarihine kadar temdit edilmiftir. 

Yeni prtnameler 51811936 tarihinden itibaren Ankarada C.H.P. 
Genel Sekreterliği ve l.tanbulda C.H.P. lıyönkurul Baıkanlıjı tarr 

hndan para ıız olarak verilecektir. (1 11) 

Kadıköy Vıklflar DirektörlUgU ilanları 

Kadıköy Caferağa Mnhürdar bağı S. 11 /13 Kulibe 
,, ,, ,, S. 11/13 Arsa 

Yukarıda Mevki ve cimleri yazılı yerler 31/5/937 sonuna kadar 
kiraya verilmek llzere açık artbrmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 11~1936 
Sah giintl aaat l S dedir. 

lateldilerin Kadıklf Vakıflar Mtıdürliljiine miiracaatlan 



..... 3 Aimtoe 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - lclaremiılia Cibalideki F abrikumda yeniden yaptıracağı 

23147.97 lira kqif bec:lelli İnf&At Ye tadilat bpah zarfla ek
ailt.e1e luw•hnuttur. 
~ - Emiltme, 19/ ~/936 Çarf&lllba aünü aaat 11 de Lhatat

ta Lnazım Ye Mübayaat Şubeaindeki Alım Sabin Komia10nun
da J&pılac:Ubr. 

3 - MaTaldrat temiat 1736.09 liradır. 
4 - latekıileria ihaleden en az üç sün nvel lnhi1arlar '-pat Şube. 

aiae aelerelı Ye bu ı:!bi itleri muvaffakiyetle yapb)darma dair 
~ •r aill p.tenrelı 115 kurut mukabilinde miinabaa evra
... iatiyebilirler. 

S - Teklife aid bpah zarflan en ıeç ihale süni aaat ta.- 10 na 
bdar ada seçen 1Comia7oa Reial~ makba mabbiliDcle ve-
rilmit olmaladır. (124) 

SON POSTA 

1 RADYO 1 
Bu Akt•mki Program 

tsTANBUL 
16: Senfonik mu.iki, 19: Haberler, 

19, l 5 Muhtelif pliklar; 20: Halk musilôai 
(plak), 20,30: Stüdyo orlte.tralan; 21,:30 
Son haberler 

Sut 22 den eonra Anadolu ajanaınm 
ıazetelere maheu havadia eervisi verile
cektir. 

ViYANA 
21: Şen IWlı: prlulan; 22: Şopenin 

eserlerinden piyano lı:.onaeri; 22,40: Ei· 
lenceli radyo orkeetruı; 23: Haberler; 
23, 10: Konaerin devamı; 24,.fS: Silvina 
kuarteti. 

BUDA.PEŞTE 

19,.fS: Piyano konseri (Solist Jlona Bar. . * * tok); 20,20: Radyo piyesi; 21,30: Olim· 
l - idaremizin ICa:paide yaptırac:ajı 33223 lira 28 lmrut 1retif ltedeli ida- piyat haberleri ( Berlinden); 22: Çigan 

te hir.u İnfaab kapaL zarf uıulile ıötürii olarak eksiltmeye baalmuttur. musikisi nakli; 23: Haberler; 23,20: A. 
2 - Mü-bu nralu t lira 66 kurut mukabilinde lnhiurlar inpat Şu- keri bando; 24,20: Caz. 

be.inden almaealıbr. BOKRF.Ş 
3 ı:' • .. .. • 13,40 dan 15 e kadar plak ve haberler; 

- ;n;llı1ııe 10/~/s:- sunu uat 15.de latanbuıda K•betafta lnhi- 19.15: Küçük orkest~: 20: Konferana; 
tarl.r Lnaznn Şullemindelri alun, Abm Konmyonunda yapılacaktır. 20,20: Konserin devamı; 20.50: Amerikan 

4 - Muvakkat teminat 2491 lira 74 kunattur. tarkılan; 21,10: Konferans; 21,25: Piyano 

5 - bteldilerin ihale Pııünden en az 3 8Üil enel lnhiaarlar .ta.aat konseri; 22: Aktüalite; 22.05: Şarkılar; 
hl.sine ıelerek diplomah mühendis veya mimar olduklarına dair veıika- 22,30: Haberler; 22,45: Orkeetra; 23,45: '--Laz ile münabuya ıirebilecekleri haJdmıda birer ve.ika almaları li- Frans. ve Alm. dilile haberler. 
...... VARŞOVA 

6 . . 18: Fillrmonik popüler orkestra, 
-...,.-: T~e aid ~apalı ~ ihale aiinü en~ mi ~.on dörde 16,50: Muhtelif, 20,30: Kuartet konseri, 
.... JalDI ıeçeo llomaiJoa reialijine makbuz mukabilinde 'ffrilmit olmalı- 21: Düo şukılar, 21,30: Kon~r. 22: 

• 
444190» Orkestra • prkı, 23: Berlin olimpiyadın • 

IO Ton Kriple kömür 
29 )) )) )) 

16 » )) » 
ıo ,, )) )) 

IO )) ---- )) )) 

ıso 

* * dan nakil, 23,35: Virtüöz plaklar, 2.f: 
Boiaziçi pupuna baih 3 depo,. teelim 
Oaküdar )) » 5 » • 
1.tanbW » )) 6 » )) 

Cibalide Kutu fabrikaııiıa 
Mecidiyede Likör fabrikaıma 

Dans. 
MOSKOVA 

18,30: Popüler emtürmental konaer, 
20: Panünyona.t korosunun konaeri. 22: 
Yabancı diJlerJe nqriyat; kısa dalealı Moe
kova, 16: Konaer, 22: Danı. 

8ELGRAD 

Sayfa 1{ 
1 -

Nafia V ekiletinden: 
rıJyoa - Zonguldak hattının Filyoatan Çatalaizma kadar olan on yedi ki. 

lometrelik birinci kılım ray fel'fİyab kapalı zuf uaalile aPinakHaya konul .. 
muttur. 
. 1 - Münakasa, 17/8/1936 Pazutai aüaii mi on bette Ankarada Na
fia Vekileti Demiryollar intaat ~ ...,., .a lmmİ8yonunda ya J 
pılacaktır. 

2 - Bu ifia .......... , .. Mcle1i (32 000) lindlr. 
3 - MuYMbt ........ (2400) lindır. 
4 - Mubnle projmi ile Ba,,..dabk ıenel prtnameli, ftllidrfiat cetve-• 

li, münabu prtnameli, pm talimatmaaeai ye dii- plin ve tiplerden mü
rekkep bir lalam minab• enalo (160) kmut mablll1inde Demiryollaaı 
infaat dair rıtinden ftrilwktedir. 

5 - Bu ebiltmeye ıitmek isteyenler, 2490 No:lu kanun mucilrince ~. 
razma med.- oldnklan nnk~e Yeaikalarla 7 /5/1936 tarihli Ye 3297 No:lu 

• idede !I~- -.:1:1- .._ı:.___.._ .. bil" __ e._ :.1-:-: demir 
resmı cer- ..... a1111U 1A11111m111 ıore 1111••• auıa .,-.- Yeya • 

yol iDfUl iflerini yapal:ıilecelde dair Yerilmit miiteahhidik Yeaihmun ve 
fiat teklifiai hivi zarflumı mezkür kaaunma tarifab dain.mcle haurlıyaralC 
17/8/1936 Pazaıtai atini IMt OD dön:le bdu DemirJolar İnfaal c:laİnlİne 
makbuz mabbilinde Yetımeleri liza .. dır. (49) ı 

Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin etmiştir. 

4. MI K ... cle 11 Alu•tos 938 dadır. 

BByDk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mlkAfat Yardir ... 

Betonarme Köprü İnşaaq 
Eksiltme bin1 

1 

y 1 2 O, 5 O: Halk prluları, 21, 30: ( Adiyö 
ukanda isimleri Jazıh müeue1elerimize teılim prtiy e 158 ton M' .) 23 B 1. lim . d d kil .ı_e._ VeL!!!t....a! C-- ve ll":-.:ı.1- ReiaJiiind-ıı: 

1.-!_• • ımı , : er ın o pıya ın an na , ı...um .alllU ~ ~ -

,....... ... den kömiirii 8/Vlll/1938 tarihine rutb1an Per,_ı. ıünü 23,IS: Haberler. Muila "Yiliyetinde Muğla. Köyceğiz yolu üzerinde (25,000) lira 
._, il de pazarlıkla aatm alınacaktır. lıteklilerin fU'bMllMl!liai ıör • PRAG ketif bedelli Na•ne• betollamle klprüaii iapabam bpab sarf mu-
.._üzere her tün ve pazarlık için de tayin ohmaa liİD ft aaatte 20, IO: Offenb.ch0ın (Whiir dünyada lile ebiltmai 7/8/1938 Cuma sini aaat (ll) da Nafia V.lrlleti ŞoM 
% 7,S muvakkat ıüvenme paralarile birlikte ~ta~ LevUllll ve Orf ... ) adh opereti, 21,0S: Oatrava raci- ve Köprüler Reialiii EbiJtme IComİIJonu oc1e-• JIJ bcaldr • 
.._,__ lubeainclek0 Abra • Sabm K.omiayoaw ..-.caatlan. 10 akatTau, 21•501 Beetho•en·den oda Elm1tme _..._ _ __;ve buna müteferri diler eYl'&k (125) kanat 1 

(?8) mutilci, 22,.fS: Olimpiyat haberler~ " .---
4 ~ su mukabilinde ŞOM: Ye Köprüler Reiıliğinden almahileceii sibi İlteJen-------

Tapu ve Kadastro Umum 
lsTANBUL ler bu prtnameleri Muğla Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek ıö

Müdürlüğünden: 
lzmiriu Seydiköy nahiyeli hududu içindeki Avmıduk zadelere 

llld olup Ziraat Bankoma ipotek bulunan Bulg\D'ca Çiftliğinin kada.., 
"-u yapılacağından keyfiyet 2613 sayılı kanunun 8 inci maddesine 

18: Opera parçalan (plik), 19: Ha • 
b.rler. 19.15: Hafif mkatra eeerleri 
( plik), 20: Türkce opuet parçalan 
(plak), 20,30: Stüdyo orkestralan, 21.30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsua havadis servisi verile • 
cektir. llre alikalılarca bilinmek izere ilAn olunur. "94. 

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

KUMBARA 
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rebilirler. 
Muvakkat teminat (1175) liradır. Ekllltme,.. ıitımek iıtiyenleriıı 

Reami razetenin 3297 aayıh nüahaıında çıkan talimatnameye tevfiku 
nriiteahhitlik elaliyet veaikaamı haiz olmaları llzımdır. 

Teklif mektuplannın 7/8/1936 Cum" günü aaat (15) e kada 
Ankarada Şoae ve Köprüler Reiılijine •erilmesi lazımdır. ( 4) 
--~~ ~~~----~~~~~~~~------~~~----~--..~ 

Nafia Bakanlığından~ 
10 - Eyliil - 936 Per,embe gfinl ••t ıs de Ankarada Nafia 

Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 124.000 lira mabam
mea bedelli 24 adet kamyon, 8 adet otobüa, a adet komple motör 
ye 2 .det pnjemen•n k..,.h arf umlii ile eluiltmeli yapalacakbr. i 

Şartname ve teferr6ab 620 k'811f mukabilinde Ankarada Nafia 
Bakebtı Malzeme claireainden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 7450 liradır. 
lateklilerin teklif mektuplannı resmi gazetenin 7/511936 tarih Ye 

3297 ayılı nDahapnda çıkan talimatnameye ~ Nafia Bak•0hğında 
alm•q MGteahhitlik veiikaa ile birlikte 10 EylBI 938 Pertembe pi 
...t 14 e kadar Ankarada Nafia Bakubjı Malzeme M&dilrlOjibıe 

Y.-elmi l•umclD'. (U) 

Ziraat Vekileti Sabn alma 
Komisyonundan ı 

A .... edik t.aytaıi wılma ..- w.. ... tacll ye illftli infaab .. ı 
pah wf mu• ehillawye ._almat btif bedeli 19611 k 32 kuruflur~ 
JhWei 17/8/936 pazartesi ginü saat 15 eledir. Umumi ve hlfauai tartauDe 
ile ketif varakuı bedebizdir. Plinım ıörmek ve l'!Nlhellen tetkibt JaP1118k T• 
fazla izahat almak iatiJ• talipler her aüa için liboratunrlar müdürlü
iine muracaat edebilirler. 

Muftkkat tmıimb (1470) lira 85kunat olup banka mektubu veya vezne 
makbuzu ve kanunun tayin ettiii Yesikalarile tekliflerinin ihaleden bir aaat 
eneliae bciu' vekilet utan alma komiayon reialiğine vermeleri ve ihale 
uatinde komisyonda hazır balunmalan (32) 
-------~~~~~~~~~~--~~~~---~~--~~----

Dahiliye Vekaletinden: 
Vekalet babçeıinde kapalı zarf uıulü ile yaptırılacak 5 havuz ve 

Bordür inpatmı 15/7 /1936 Çarıamba günü ıaat 15,30 da yapılan 
eluiltmeıine iıtirak eden isteklilerin kanuna ve prtnameye uypn 
yeaaik ibraz edememelerine binaen komiıyonca bu eksiltmenin 
6/8/1936 Perıembe pnü aaat 15,30 da yapılmasına karar verilmit 
olduğundan prtname ve keıiflerile planlarım görmek ve almak iıti • 
fenlerin her sün Veki.let Levazım bürosuna ve ekıiltmeye iİrecekle
,-in de 2490 sayılı kanunda yazılı ıartlar dahilinde yukarıda gösterilen 
ıGn ve aaatten bir saat evvel muhammen keıif bedeli olan 7894 lir• 
16 kurutun % 7,5 üzerinden 592 liralık teminat ve teklif mektupla· 
...._ J!llrlHlerİ ilin olunur. (11) • 



Medent memleketlerde daima btrinclliğ( kazanan ve diplomalarla 
tasdik olunan ve dOnyada misli olmayan 

keskın, yok hassas olup neşe ve tatlılıkla 100 defa tıraı eder. 
senelerce su içinde kalsa makineslle birlikte kat'iyycn paslanmaz. 

Taklitlerinden salmıınız. Hasan ismine ve markasına dikkat 

Aded• 6, 10 adedi 50 kurut• 
Has· D deposu: IST ANBUL, Ar.."KARA, BEYUÖLU ------- ------------------... --

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
idarenin Fenni tesisatında kullanılmak üzere açık eksiltme usulile 

20 ton motorin ve iki ton Diezel yağı alınacaktır. 

Motorinin muhammen bedeli .1200 lira ye muvakkat teminatı 90 
Liradır. 

· Diezel yağman muhammen bedeli 680 lira Ye muvakkat teminatı 51 
Liradır. 

İhaleleri 18/8/1936 tarihine rastlıyan Salı günü aaat on bette Çinili 
Rıhtım hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğü binasında toplanan Sa· 
tmalma Komiıyonunda yapılacaktır. 

Şartname sözü geçen komisyondan parasız verilecektir. Muvakkat 
teminatların eksiltmeğe batlayıncaya kadar idare Veznesine yatırılma· 
ııli.zımdır. (112) 

Devlet Demiryolları ve Limanları lşletm3 U~ idarasi ilanları 1 
Muhammen bedeli 9975 Lira olan 610 tonu safi meşe, ?20 tonu 

çam gürgen meıe veya bunların mahlutu olmak üzere ceman 1330 
ton odun 19/8/1936 Çarıamba günü saat 15,15 de kapalı zarf usu· 
Ii ile Ankarada İdare binuında aatın alınacaktır. 

" Bu ite girmek isteyenlerin 748,13 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1936 G. 3297 
No.lu nuıhasında intiıar etmiı olan talimatname dairesinde alınını§ 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,15 e kadar Komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden , 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eıkişehirde mağaza 

tefliğinden, Adapazarında istasyon Şefliğinden , Balikesirde ltletme 
Müdürlüğünden daiıtılmaktadır. (146) 

Nafıa Bakanlığından: 
6 ağustos 1936 Perıembe günü saat (15) de Ankarada Nafia Ba -

kanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 kurut 
muhammen bedelli 900 metre tul.ünde 200 m/m lik ve 200 metre 
tulünde 70 m/m lik dikiısiz manı,onlu çelik boru, 116 adet iılenmit 
329 adet iılenmemiı çelik rekor, 8. adet bridli volanlı vana ve 1 adet 
klapenin pazarlıkla eksiltmesi ya.pılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi, ve teferrü.atı parasız olarak Bakanlık Malze· 
me dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruıtur. 
isteklilerin 16 ağustos 936 Perıembe rünü sa.at 15 de Ankarada 

Bakanlık malzeme eksiltme komisyonuna müracaatları lizundır. 
·ı) 

~ .... 11111!1 ...... lllİI_ ......... ,.~ 

gn hoş ıııeyvtt usareler l ~ hazır· 

lanmıştır. Hnzıııi kol ıyl l ltırır. 

1nkılrnzı izul t'U ı! r. 

Kanı leıııizliyerok vncud ı lttzelık 
ve cmılılık bahşeder. 

INGİLlZ KANZUK f.CZANE.Sl -.-------, -----------......:--------

,~----..Bea:oğ-lu--•-•t•.nbu•ı __ J istanbul ili Baytar Direktörlüğünden: 

GÖZLt:R 
I Her göz yaradılışta cazibeli olamaz. 

Bakışlan tesirsiz. nice güzel kadınlan:ı 

kendileri için iyi bir istikbal hazırlaynma· 

malan, göz ve kirpik tuvaletine ehemmi

yet vermemekten ziyade, bu tuvalet için 
kullanılan malzemeyi iyi seçememekten i· 

leri geliyor. 

Her genç kadının çantasında mutlak:ı 
bir VENÜS KİRPİK SÜRMESİ bulunma· 
lıdır. Bu sürme yalnız emsali arasında de · 
ğil, Avrupanın en yüksek markalı sürme· 
leri arasında da birinciliği kazanmıştır. 

VENÜS KİRPİK SÜRME.SlLE. harelenmiş 
bir göz, bakı;slarındaki harikul5.delik ve 

hususiyetle derhal, herkesin dikkatini ken · 
di üzerine çeker. 

Deposu: NUREDDiN EVLİYA ZADE, 
Kimyevi Ecza ve Ali.t ve ltrıyat Ticaret· 

hanesi. 

İstanbul - Bahçekapı 

Dr. A.KATIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular caddesi No. 33 

'OsMANLI BANKASI 
TÜRK ANON:M ş:RKEl 1 

TESlS TARlHt : 1868 

Sermayesi: 10.000,000lu giliı: lirası 

Türkiyenin başlıca ~elıirlerila 

Pariıı, Mareilya. Niı,Lonılra ve 
Mauçeatcr'de. Mısır, Kıbmı, Irak, 

lrnn, Filistin. n Yuııaniııtan'da 

Şubeleri. Yugoslavya. Uowanya. 
Suriytt ve Y unanietan' da FiJyalleri 

vardır. 

Ziraat Vekaleti merino.a yetiıtirme merkez te§kilatı için saha alma· 
cak bir tane Respirasyon aleti bir tane Deforden cihazı ve bir tane de 
hayvan yemlerini un yapacak küçük labratuvar değirmeni açık eksiltme
ye çıkarılmııtır. Bu itin muvakkat teminatı 214 liraolarak tahmin edil· 
mittir. Bu İfİn ihalesi 26/ağustos/936 çarşamba günü saat 15 de İatan· 
bul Vilayeti muhasebeciliğinde toplanacak komisyonda yapdacaktır. 
İstekli olanları tarlnameleri par-3sız olarak İstanbul Vilayeti ba,.W 
itleri Direktörlüğünden alabilirler. «130» 

Saata çok ehemmiyet veren REVUE saatı ahr. 

·~ BlrR EV U E 
saatı alan ne aldı~ını bilir, 

çünkl eo senelik tecrübe gibi bir 
garantiye maliktir. 

Modeller en son ve zarif şeklldedlr. 

REVUE saatıarı tanınmış saat91ıarda 
satılmaktadır. · 

HASTABAKICI HEMŞiRELER 
Okulu · Direktörlüğünden : 

Yeni ders yılına hazulanmaktadır. Okul geceli ve parasl%dır. 
Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire y~ 
rek, hastanelerde ve umumi sıhhatle ara.·~adar ( 1 m müesseselerde 
çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teo! i 'c ve pratiktir. Dersler hususi 
doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ye sıhhatli ve en az orta tahsili bitir
miş olmaları şarttır. Diğer şartlanmızla fazla ıza. 
hat için yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki cad
desinde Okul direktörlüğüne müracaat edilmesi, 15 Eylül 1936 
an sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

~ r:W: ~·:·-.· ".;·.·· ... · . , .~ . . ·' . • • .· i .... ' . ..- r • 
' • , -~~· )r· •• 

lstanbul Telef on 
Direktörlüğünden: 

Her tullU banka muamel3J lri 
yapar 

Hususi telefonunu para mukabili halkın konuşmasına açık bu" J lundurmak suretile telefonu bir kar vasıtası olarak kullanan dükkan. 
~ı•-••-••••---• yazıhane, otel ev ne olursa olsun bu kabil yerlerden yaphnlacalt 

Doktor Hafız Cem31 
Dahiliye mütcbuıı~ı 

Puzardan maada hergUn 3 - 6 

Divunyolu (104) No. Telefon: 223tJij 

beher konuşma umumi merkezlerde olduğu gibi 7.5 kuruştur. 
Hilafında hareket ederek halktan fazla para aldığı sabit olaO 

bu telefon sahipleri·umumi merkezler hakkında tatbik olunan takib. t ı 
maruz kalacaklardır. "4358,, 

l ~ ~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ - -----
Tel. Kandilli 38 · ney erheyi 4o _ , .. -~... T U Z L A 

Kadıköy 1 ç M E so~~·1v~ı g~~;~~de 

1 
E R •ı 

Bu ul{şam 21 ,45 de 

8!~uk 8!!~~ lçme trenlerinin vapurları köpr!lden G.'~:i - 7,40 - S, to - 9,05 - 11 - / 
3 perde ' 13,15- 15,10 - 15.f>O <lir. 

Flatler 50,35 ---------------------------·----

-···--·-··-·-· .. ····-... i~~!f..~'.~~!~!!... Nafıa Bakanlığın dan : 
Son Posta Matbaaeı 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEç 3 Su mühendisine ihtiyaç vardır 

{

A. Ekrem UŞAKLIGlL (300) Liraya kadar aylık ücret verilecektir. Şeraiti lazimeyi haiz ofarıl•' 
SAHIPLERh S. Ragıp EMEÇ rm evrakı müshiteleriyle bizzat veya tahriren Bakanlık Sular Genel Dire"' 

H. LQtfQ DÖRDÜNCÜ törlüğüne müracaatları iliD olunur. (73) 
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