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HALKIN GÖZÜ 

KULAGI 

1 N D i L i 

CUMA - 11 EYLÜL 1936 idare işleri telefonu : 20203 Fiatı S Kuruf 

italyada Musoliniyi devirmek isteyen 
bir komünist şebekesi yakalandı 

Romadan. /ngiliz gazet•lerine haber veriliyor: 

SEB~KEDE FASiST ı 
ERKANI DA YARI 
Şebeke azaları her yerde 
teşkilat yapmışlar 

Yüzlerce kişi tevkif edildi, muha
kemelerine pek yakında başlanacak 

Paris, 10 (Radyo) - Bu akşamı 
londrada intişar eden lngilizce gaze • 
leler şu heyecanlı haberi vermişlerdir: 

Merkezi, Romanın San Ciovani ma
hallesinde bulunan ve Livorno ile baş-
ka şehirlerde de şubeleri olan geniş 
tnikyasta bir komünist şebekesi mey • 
dana çıkarılmıştır. Şebekenin Musoli
tıiyi devirmek için hazırlıklarda bu • 
lunduğu anlaşılmıştır. 

Şebekeyi idare edenler arasında i -
lalyan fa ist partisinin iieri gelen bazı 
azalarından başka, bir çok ta amele bu
lunmaktadır. 

Bütün bunlar tevkif edilmişlerdir. 
Muhakemeleri yakında başlıyacaktır. 

1ngilizce gazetelerin bu haberi, he
nüz, başka hiç bir membadan teyid e· 
dilmemiştir. 

Musblininln son resmi: İtalyan 
Başvekili son manevralarda 

• • 

Amerika lzmirden on 
milyon kilo tütün alacak! 

Akhisar bankası rencbere yarım milyon liradan 
fazla para dağıttı, mahsul çok iyi 

lzmir, (Son Posta) - H36 - 937 nm eksperlerile kumpanyaların umu
tütün mevsimine girdiğimiz bu hafta mi merkezlerinden gelen ziraat mü • . ~ 

1Çİnde tütün mıntakalarında gözleri hendisleri tütün mmtakalarında tarla 
Çelen bir faaliyete başlamıştır. İzmir - tarla dolaşarak mahsulü gözden geçi-
deki bütün Amerikan kumpanyaları riyorlar. {Devamı 8 inci sayfada) 

Donanmamız Maltayı ziyaret edecek 

"' 1 

... u&c .,, f ~ . '3 
Donanınamı.ı ve Malta adasından bir manzara 

Donanmamız, vuku bulan davet ü- Donanmamız Maltadan avdette ... . . 
~eı-ın · · · · 'k' h f d M e teşrınısanının son ı ı a tasın a dost Yunan donanmasına da zyaretini 
. altaya giderek lneiliz donanmasına . d d k . 
lad · . d k . ıa e e ece tır. 

eı zıyaret e ece tır • 

~ 

ALMAN NAZIRI GÖBELS'İN DÜNKÜ SÖZLERİ: 

"Bolşevikliği ortadan 
kaldırmaya azmettik!,, 
-~~----

Sovyet askeri 

Hitlerin nutku 
f ırtrna kopardı 
Fransızlar diyorlar ki: 

«Hitler İkinci Vilhelm'in siyasetine 

rücu etmit oluyor. Biz İngiltereden 

ayrılmıvacağız» 

/ngilizler diyorlar ki: 

«Almanyaya kartı yeni fedakarlık. 
lar yapmak, onu yann yeni talep • 
lerde bulunmaya davet olur. 

Hayır!n 

Sovgetler diyorlar ki: 
«Harbi hazırlayan bolşevizm değil, 
faşizmdir. Nutkun taarruz planlan ~ 
nı ihtiva eden kısmı en İyi söylenen 

kısmıdırn . 
(Yazısı 9 uncu sayfada) 

Alman askeri 

Maraş Saylavı Arabistanda italyan korkusu 
Mithat dün gec~ İtalya şimdide Arabistanı 
1 de vefat ettı istilaya hazırlanıyormuş 

Doktorlarımızın bütün gay- . . . . 
retlerine rağmen kıymetli imam Y ahyanın Nazırları bıle endışelerını saklamıyorlar, 

saylavı kurtarmak memleketin her köşesinde bu tehlikeden bahsediliyor 
kabil olamadı İtalyanların Arabistanda sarfettikle·ı tehlik~inden bahsedilmektedir. Bil -

ri faaliyetler etrafında mühim ifşaatta hassa Arabistanın cenubu garbisinde 
bulunan İngilizce Daily Skctch gaze- ve Kızıldeniz sahillerinde yaşıyanlar 
tesinin Arabistana gönderdiği muha - bu endişelerini artık gizlememektedir
biri şu malumatı vermektedir: lcr. Buralarının bir laltyan istilasına 

«Arabistan büyük bir endi_ş_e için • maruz kalacağı kulaktan kulağa söy .. 
dedir. Her tarafta bir ltalyan istilası ienmektedir. (Devamı 8 inci sayfada) 

Cim Londos geliyor mu? 
Yun~n pehlivanı ı 
ayın yirmisinde 

maç yapacakmış 
Merhum Mithal 

(Yazısı 8 inci ~ayfadn) Belediyeni'l Atinf:iya 
' yolladığı mümessil dün 

Bursamn Kurtuluş günü 
Bugün Bursanın kurtuluşutıtın 

on beşinci yıldönümüdür. Muzaffer 
ordumuzun bu güzel şehrimizi diiş
rnaq çizmelerinden kurtannasile 
istiklal mücadelesi nihayete ermiş, 
Yeşil Bursa, kara günlerden sonra 
albayrağına kavuşmuştu. 

Bursalılar her sene olduğu gibi 
bugün de kurtuluş bayramlarını 

büyük tezahüratla tes'it edecekler
dir. 

1 akşam döndü 
Telgrafla hareket edeceği günü bile 

bildirdiği halde, lstanlıula gelmeyen 
Cim Londosla temas etmek üzere, A· 
sun Rıdvanm, beledİ!'C tarafından A· 
tinaya gönderildiğini yazmıştık. Bay 
Asım, dün akşam, lstanbula dönmüş, 
ve bir muharririmizle görüşmüştür. 

Bay Asım: 
- Ben, diyor, Cim Londosu Atina· 

(Devamı 8 inci sayfada) Cim Londoa 
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r Hergün " Resimli Makale a Erk•ğin arka$ında koşan kadın a •• ee ozu 

Bir d~vlr 
Değiştiriyoruz 

ı---:Yazan: l\luhittin Birgen-

929 danberi yedi sene oldu. Yedi se
ne evvel işitmeğe ve SÖ) lemcğe başla • 
dığımız bir kelimeyi bugün hfıla kul -
!anıp duruyoruz: Buhran! Bu arapça ke
limeyi Türkiyede bilmiycn kalmadı. 
ı latta bunun beynelmilel .şeklini de 
herkes biliyor. Köylerde bile, zeki ba
kışlı, çocuklardan: 

«- Ne yap:ılım, kiriz v:ır'. .. tarzınd:ı, 
bu keJimeyi kaç defa işittim! 

Evet bir kriz var, bitmiycn bir kriz; 
başı malfım, fakat sonu ne vakit gele
ceği meçhul bir şey, insanları yoksul
luğa sevkeden bir dert, kriz! 

Bu öyle bir dert ki; birbirini takip e
den senelerin içinde u1.anıp gıtme.;,ile 
\>i~ insanları yavaş yavaş kendisine a -
lıştmyor, ve ruhlarım1zı bir ne\•i te -
vekküle sevkediyor. . 

Yedi senelik kıtlıktan sonra, yedi se· 
nelik bolluğa kavuşmayı bekliyen Mu
sa kavmi gibi, tevekkülle. bu taıihi 
rüyanın vaadettiği bolluğu bekliyor! 

* E.5kiden de dünyada mali veya ticari 
krizler olındu. Bunlar, şiddet derece -
lerine ve muhit genişliğine göre, şu ka
dar veya bu kadar devam eder; kapılar 
kapar, ocaklar yıkar, fakat, nihayet kı
sa bir müddet sonra geçip giderdi. O 
~aman milletler arasında bugünkü de
recede kesif münasebetler olmadığı 
için bunların yayılma kuvvetı de mah
dut kalırdı. Bu defa öyle değil, hem u
zadı, hem yayıldL Bunun sebebi ne -
dir? Bu suali kendi kendileıine 929 se
nesindenberi mütemadiyen sorup du -
ran tctkikçiler, nihayet cevabı venne
ğe başlıyorlar: 

c- Bu defaki kriz. diyor-
J:ır, eskiler gibi muayyen bir 
iktısat rejiminin devam edip 
giden muayyen hadiseleri arasın

da bir toplanma ve dağılma hareketi de
ğil, belki de muayyen bir ikti<;at reji -
minin yıkılması ve henüz yedue di -
ğer bir rejimin kurulamamış bulun
ması buhranıdır.• Filhakika eski buh-
ranlar, mütedavil kıymetlerin buhra
nı idi, şimdiki buhran ise temel kıy -
metlerin buhranıdır. Yani. eski buh -
ranlar, muayyen bir iktısat reJuninin 
kanunları dairesinde cereyan eden bir 
takun iktısadi faaliyetler zincirinin 
her hangi bir arızaya uğramasınd:m 

ibaretken bugünkü buhran mua) yen 
bir iktısat rejiminin temellerinin çök -
mesi şeklinde tezahür etmi~lır. 

Daha açık söyliyelim: Liberal ikli -
sat ni7ıımı yıkılmış, yerine etatist bir 
nizamın kurulması icap etmiştir. Bu
nun için eski buhranlar hiıdise buh -
ranlan ve binaenaleyh gP.Çici olduğu 
halde şimdiki bir temel buhranıdır ve 
binaenaleyh uzun devam ediyor. 

* 

Müşteki 

1. Talu 

B ilir misiniz? Bu da bir tiptir. . 

Her yerde, her şeyden, daima şı 
kayet eder. Evde, sokakta, işde .. 

1) Bir toplantıda veya 2) Nişanlısına karşı faz. 3) Kocasına karşı fa:zla 
kıskanç davranarak onu bir 
dakika bile yalnız buak
maktan çekinen genç bir 
kadın . 

4) Ergeç ya hafiimeşrep 
yahut ta yapışkan telakki 
edilirler. Bu çeşit kız veya 
kadınlar için istikbal dai
ma karanlıktır. 

İnsanların hepsi, eşyanın kaffesi, bil· 
tün görülen işler, onun indinde ku ' 
~urludur. bir eğlencede erkeklere Ja haclı, fazla düşkün görü-

karşı çok mültefit davra· nen nişanlı bir kız. Bindiği otomobili, yediği yemeği, iç 
tiği suyu, teneffüs ettiği havayı, otur
duğu evi, dinlediği çalgıyı, yürüdi.iğil 
kaldırımı, görüştüğü ahbabı. hep tert 
ıaviyeden görür, mutlaka tenkit eder, 
ayıplar, yerli yersiz, manalı manasız 
yüz tane itiraz serdeyler. 

nan bir genç kız .. 
• 

(söz 
Amerikalılar tiyatroda 
Facia seyrederken 
Neye gülerler? 

ARASl.N D A) 
·-- * HERGüN BiR FIKRA I 
Yaşamanın manası 

Londrad«ki kediler 
Arasında 
Grip salgını ..• 

- Böyle lokanta mı olur, miriınt 
Şu peşkirlerin haline bak bir kere: 

- İmambayıldının bu türlüsünü n~ 
rede gördünüz? 

- Bunun neresi güzel? Bu da man 
zara mıd1r, sorarım size?! 

- Hele otomobil diye, herifin buluf 
Akıllı, uslu arkadaşlardan biri ta getirdiği şu ucubeye bakın! Böyle 

doktora gitti. Doktor muayeneye hırpani şey de dünyanın neresinde gc;. 
başladı: rülmüştür? 

- Siğara içer misiniz? .._. - Aman, efendim! O dediğiniz zat · 
- Hayır.. ta zeka namına, idrak namına bir şey• 
- Kahve, içki? .. ler yok!. 
- Ağzıma koymam. - Böyle ağır ezgi, fıstiki mnkam tren 
- Eğlence ile aramı nasıldır? de olur mu imiş? Ermeni gelini mi gc;. 
- Muntazam yaşadığtm için eğ- türüyoruz, yoksa? 

lenceye ehemmiyet vermem... ~ - Bu ne sür·at yahu? Rumeli paşa 
- Zevk duyduğunuz şeyler?... sına kelle mi götürüyorsun?. Biraz ya-
- Hemen hiç bir şeyden zevk .... \-~ vaşlatsana!. Kaza dediğin böyle çıkaı 

duymam. "' işte! 
Doktor kotlarını havaya kaldırıp Hasılı, onu memnun etmenin .. ag~ zın"' 
düşürdü? Pariste Rasin 'in meşhur Phedie pi- dan tek bir hoşnutluk ı"fndesı· koparma"' 

d d . b Londradan bildiri1digı" .. ne göre ke - ' yesi oynanıyormuş. Herkes bu büyük - O hal ene ıye yaşıyorsun e nın imkanı yoktur. 
birader? diler arasında büyük mikyasta bir grip 

trajedinin, tesiri altında hüzün ile o- * _. O mutlaka kendini, yeryüzüne nez• 
d k 1 d k. . -------------- salgını varmıf. Havaların bozuk ait - zamı aAlem olmak 1·çı·n gel ...... ıc;: farzeder. yunu seyre er en, Ön ııra ar a ı seyır- c·· 1 t h "bı Uu.>,1 

•1 d b UC•ıer va an sa ı ı meşi bu zavallı hayvanları üşütmüş, Onun reyı· olmaksızın 111·ç bir şey .., ... cı er en irinin kahkaha ile güldi.iğü- J 

1 Olmak ı•stı·gorlar ve hepsini hasta etmiş. Hayvan hasta· pılmamalı, hiç bir iş görülm"'melidir. nü görmüş er ve etraftan kızmışlar. O 1 " 
nelerinde münhal yer kalmamı~tır. n- O kendi halinden, sıhhati.nden de şi• hiç aldırmamış, yine kahkahayı atm-
giliz baytarları büyük endişe içinde bu- kayetçidir. 

ca, dışarı çağırmışlar, neye güldüğünü fJ 
lunuyorlarmış. Galete alışkan şuuru zenginliği c 

sormuşlar. Bu zat Amerikalı im is: • k ı kl t kl • 1 kl hh · h"'""" · 29 sena yanan tal•f volkanı ara ı a, o ugu aç ı a, sı atı .....--
- Ben, demiş, bu piyesi Amerika- talıkl k t 

Vaşington eyaletinin Oregon or - a arış ırır. 
da komedi olarak gördüm, burada i~in Tansı·vonu çıksa da du··sse de fenadır 

T manlarmı işletenler ağaçlan kestikten J ' • ' 
facialaştığma hayret ettim; sonra çok İkide bir aynada diline, t~razide sıkle-t 

~ sonra talaşları meydanda bırakıyorlar-tuhaf buldum ve nihayet Amerikadaki Vf/h, tine bakar. Mevcut olmıyan hastalığlrıl 
sahneler gözümün önüne gelince kah- ~ dı. Bu talaşlar 0 kadar çoğaldı ki niha- bulamadıkları için hckin1lerin hepsi dl 
kahayı bastım. /,. yet bir dağ kadar cesamet peyda eden onun nazarında cahildir. Bulunca da 

talaştan dağ günün birinde tutuştu. it- şom agı· zlı olur ve gene. de cehaletten Hangi mllletln kadnllar1 p _ _1 • b. 
eştcue garıp ır mağaza vardır. Bu faiye yetişti, aöndüremedi ve bu yan- kurtulamazlar. evukatlıaa merakla? 

mağazanın dırektörü bir cüce, satıcı- gın 29 sene sürdü. Dağ halinde yığın- Müşteki ne ailede, ne de sosyetde Kadınlar serbest mesleklere girdik- l 
arı da cücedir. Burada yalnız rücele- la duran talaşlar için için yandılar ve makbul olmıyan tiplerin en bası:.ldl ten sonra, avukatlığa da merak etti - -ı 

re mahsus eşya satılmaktadır. Cüce ya- nihayet ortalıkta yanacak bir "-ey kal- gelir. 
ler. Her memlekette az çok avukat kl k T 

ta· arı, aryolaları, iskemleleri, mn - madı'ktan sonra yanaın da söndü. Ne kendi eyledi rahat, ne halka ver-
var, fakat avukatlığa en ziyade me - l r: 

sa arı ve saire gibi... DUnyanın en eakl kitabı di huzu ' 
rak eden kadınlar Lehistanda bulunu- Y k ld •tt• ih d d h Bu mağazanın sahibi şimdiye ka • Geçnlerde bu ıütunlarda dünyanın 1 1 1 gı 1 c an an, ayansın e .. 
yormuş ve bunların miktarı 250 kişi- d Ji kubur! 

ar emsali görülmemiş bir mağaza te - en büyük kitabından bahsetmiştik bu 
yi buluyormuş. · ·- · d d l b k b 1 Sözü, ona yakışan en güzel mezartasJ sıs ettıgın en o ayı üyü !r ifti lar gün de en eski kitabından bahsede -

Lehistanda yedi tane de kadın ha - d d kitabesidir. 
uy uğunu söylemekte ve cücelerin ceğiz. Bu kitap Filistinde bulunuyor-

kim varmış. kl .. b.. · } k 
u une reıs o ma gayesini takip et- muş, kitap Musanın beıı cüz'ünü muh-

Blsmark Avusturyaya nasal harp k d M T 
me le ir. ağaza sahibi Gkut bu ga- tevi olan kitap imi~. Milattan 1451 illin etmlf? T 

yesine vasıl olmak için garip bir de na- sene evvel yazılmı" şu vaziyete naza-Bismark musikiyi ve bilhasscı piya- T 

zariye ortaya atmaktadır. Bu zat diyor ran tam :J:J87 senelik bir kitapmı"-. -·~ ~· · 
noyu çok severmiş; o kadar ki, piyano Y B ·ı· M ? 

ı d ki: Bu kitabı bir antikacı kütüphane - & ıgor usunuz ça ın ığı zaman bütün kederini unu -
Dünya bu buhrandan nasıl ve ne va- k d. . ,_ «Dünyada altmış binden fazla cüce lerin birinden bulup çıkarn!ıe bir mil-tur ve en ısıni onun zevKinc; kaptı- , 

kit kurtulacak'! Biz bu kelimeyi her ı vardır. Bütün bu cüceler bir çok se - yon dolar kıymtinde olacağı tahmin 
1 - Hebe kimdir? 

gun.. kullanmak mccbu1"'yetı"nden ne rırmış. b l d d l d ·b· ··k k · • f k I ep er en o ayı ev gı ı yu se m - ediliyormuş. 
zaman k~·.duJacag·ız?. Bot'"e\ ı·zm fırtı _ Bir gün gene canı ev a ade sıkılı- I . . d k d I B" 

•LU ı. Ll san arın ıçın e yaşama ta ır ar. ına- Bu sene aralar için kıthk vermıt 
nasmın sarstıgı~ liberal iktisat alemı·nı· yormuş, ahbabı piyanist Keudell'e git- 1 h b . 1 h b·ı 

ena ey u ınsan arın ra at yaşıya ı • İngiliz gazeteleri 40 senedenberi ilk kısmen olsun kurtarmıya çalıs.an eta _ miş, o da piyano çalmağa başlamış. 1 · · · d · · d b 
me erı ıçm ünya yuzün e ir vatan- defa görülen bir hadiseden bahsetmek-tizm, milli ve beynelmilel iktisat ha - Bismark kısa zamanda kederini unut • 1 1 l H l 
arı o ma ıdır. ü asa cücelerin bir hü- Ledirler. Arılar bu sene kıtlıoa uma -reketlerinin dizginini eline alıp iktisa- muş ve Keudell piyanoyu bıraktığı za- k k b) 1 ° •· 

d• h umet ura i me eri için dünyanın bir mışlardır. Evet müteaddit yaömurlar ı arcketi muayyen bir yolda sürüp man: 'O 

··1 ·· k d ed k ı köşesinde kendilerine küçük bir top - ve ru .. tubet yu··zu .. nden arılar lazım ge -go urece erec e ruvvct enincivc - Azizim, dem;ş, neş'em: yerine 
k d b buh d ed ~ ·d rak verilmelidir.» len gıdaları bulamıyarak o··ımegwe bacı-·a ar u ranın evam ecegin e getirdiniz, size çok müteşekkirim ar- T 

2 - Akademi Frar.sezdc bulunını.ıl 
olan ve büyük harpte şimal orduları.ıil 
idare eden 9 uncu Fransız kolordusıJ 
kumal'danlığını yapan Fransız mare • 
şalı kimdır? 

3 - Kırım harbıncle sulhu imwlı • 
yan ve 18 7 3 de ikinci defa reisicumhut 
olan kimdir? 

(Cevapları Yarın) 

Su-phe '-'oktur Bunu bo··yıe b·lm"'k h. Gkut Milletler Cemiyetine bu me • lamış1ar ve çı0 ftçı0lerle balcıları hakı.k"ı ~ J • • 
1 

"'·, ıç tık Avusturyaya ilanıharp edebilirim. 1 Dünkü suallerin cevaplan: 
olınaz.58 her gün başka bir hayal inki- Derhal arabasına atlamış ve ilanı - seleye dair bir de arzuhal vermiştir. ve derin bir endi,eye düşürmüşlerdir. 1 - Nikaragua cumhuriyeti orta 1ı~ * 
sarına uğrayıp meyus olmamak için harp emrini vermiş. Bet r•tındakl muslkı Ustadl Balcılar arı neslini kurtarmak için, merikadadır ve şeker, pamuk, pirill9 
çok elzem bir şeydir. Tarih selinin kuv- -~ ..•... ·- .... ~~- . . _ . . . bunlara şurup vermeğe başlıyacaklar • 
veti, tabiat sellerinin en müthi~inin naklara, fazla iktisat kültürüne ve faz- Tirolda Hubert isminde beş ya- dır ye~i§tiri~üttehit Amerika 47 federal 
kuvvetinden de büyük ,.c hakimdir. ı la teşkılfıt kudretine malikse orada da- şmda bir çocuk fevkalade güzel akor- " · - ••. -- . ·-· ...... " __ _ 
B d cwnhuriyetten müteşekkildir. u~un iç~ b_izzat ben, bi~ iki sene ev- ha çabuk bitecektir. eon çalıyormuş. kemmel surette çıkarıyormuş. Ameri- 3 _ Kanuninin meıhur .şeyhislfırııl 
v~lınc gelıncıye ka_dar •. lıberal iktisat Bu buhran, bir şaka debil, bir devir Bunu kendisine öğreten olmamış. kaya film artisti olmak için davet edil- · z y " 

k t f t · ., 1 Zenbilli Ali Efendi Istanbulda e. ,.~ 
nı7..a~nın 00~ 1• sıs ~ınc inan - değiştirme buhranıdır, bunu böyle bil- Yavru okuyup yazmak bilmediğ; hal- mişse de fiatta uyuşulamadığı için fim- rekten Unkapanına inerken sold~ 
mış bır kooperatifçı oldugum halde mck ona göre çalışmak lfızım. de dünyanın en zor parçaların: mü - dilik bu fikirden vazgeçilmiştir. yu··ksek yolda bir köşe ·oaşında yr:tn.r:.. 
bugün etatizmi içtinabı imkansız bir ~-::::'=:::<~;:::::=:=:::::=:===========::::=============;:;:;==:=====~~~= - -- -
dalga olarak kabul ediyorum ve bek- r -, Rot-;.tlf ~~ciciıni~ ~~nel ;;.,,;ıye .. 
Jiyorum ki ctatizm, harekete h5kim ol- j S T E R j N A N i S T E R j N AN M A ! 7 eylulda farkına varmadan bir se: 
sun ve buhranı mağlup etsin! nei devriye geçirdik.. 1823 de Y8/11 

Şimdi bir de kehanet yapalım:. E~er bundan 11 :ı sene evvel Pariste Hyf tl6 
yeni bir harp, dünyayi bir kere daha Bir dostumuz anlattı: de dc~il, şaşkmhkla sağa koştum, karşıma blı- otomobil d .. 11 " 
karıştınnı)~acak olursa buhran muhte- ElimeJc portatif bir yazı makinesi, Galaiad:ı tramvay çıl•fı, :'\-·cı·e ~ U\'arlandım, kalkınca sola seğir tim, bu dr.fada lite Marinoni isminde bir adanı. ~liP. 
lif milletlerin, mUhtelif kabiliyetlerine bc1'1iyorcium. Yorgundum. Makineyi ayakfarımın ucuııa ak<.i i~tikametfen gelen tramvayın basama~ına çarptım, yaya gel_miş v~ matbaacılıkta ınk aıı 
göre muhtelif şiddet ve muhteli[ imti- bıraktın~ Ü<: be-: dakika sonra tramvay geldi. GöLl(•rim bil- aksilik ki ı:.orınayımz: yapan hır keşıfte bulunmuştur. d"l ,. 
datla devam edip gidecektir. Etati?.me tramvny"a boş yer olup olmadığını araştır!;:kl'll elimi ye- Bu <Joshınm7 doğruluğu ile tanınmıştır. Onun içindir keşif Rotatif makinelerinin icad e ı 
kim fazla mukavemet gösterirse buh _ re uzattım hoşa gitti, baktım ki bizim radyo uçmu~, yerin- ki biz ~(iykdi.~ine inanıyoruz, fakat ey oku.vucu ki: mesidir., d ııl 
rnn en geç orada bitecek. Fransa gibi. J • 1 1 Kim bilir. 11 :J sene evvel bu a ~-11 
Buna mukabil, hangi millet, etatist ik- ~ 1 l R l NAN S T E R N A N .wl . .\ ! dünyaya gelmeseydi gazetecilik .b~:~ 
tisadı kurmakta fazla servete. fazla kay- L----------------------------------------------,_J bu şekilde inkişaf edebilecek ıpı 1 1 

' 



i l Eylul POSTA 

Kıgmetli bir 
Gazetecimizi 

G •• •• ı • h Kaybettik oru memış ava manevrası "Kurun" yazı işleri müdürü 

e 
• Almanganın "geni,. 

daf!ası 
e Küçük itilaf 
e Lehistan, Almanga 

Sım iki gün süren bir has-

Sovyet)er 7 dakikada tayyarelerd~n 150 ~~t:;!~~kip vefat etti 

nıitralyöz 18 top 1200 asker indirdiler ::ü~~:~.~İA~,~: 
' ' Uzellı dun akşam 

ve Fransa 

B in bir muallak siyasi ve iktısadi 

davaya ilaveten, Alman Devlet 
Reisi Her Hitler, evvelki gündcnberi 
bir yenisini daha resmen ortaya atmış 
bulunuyor. Nasyonal Sosyalist parti
sinin Nuremberg'de akdettiği kongre
de, mühim bir siyasi nutukla ortaya 
konan bu dava, bir hayli çetindir. Çün-

Moskova, 10 (A.A.) - Tas ajansı 
Lildiriyor: 

Beyaz Rusya süeJ dairesi kıtaatının 
lrıanevralarında büyük bir hava muha
rebesi yapılmış ve bu muharebe seri 
l>ombardıman uçaklariyle avcı ve hü -
tum tayyareleri iştirak etmiştir. 

Tayyareler, 170 kilometre mesafe 
~tetmek suretile düşmanın gerileri -
ile yetişmiş, 150 mitralyöz ve 18 top
la muazzam bir bosaltma ameliyesi . 
tapmıştır. Tayyarelerden 1200 den 
fazla kimsenin inişi ancak 7-8 dakika 

sürmüş ve çok zor ol&n bu iş tamamen «Gözlerimle görmemiş · olsaydım, böy
süel plana göre cereyan etmiştir. Pa • le bir hareketin yapılabileceğine inan
rasütçüler mitralyöz ve kartuşlarla mazdım» demiştir. 

mücehhez olarak inmişlerdir. Hemen F h t• b k 1 . . . . ransız eye ı as anı genera 
hemen aynı zamanda toplar da ındırıl- Ş t l H ·ıı · b . . vaysgu ve genera uı emın, u en 

mışMtı~.d f k . . M l V . zor hava hareketlerinin terasındaki 
u a aa omıserı areşa oroşı- .. •w• . . 

lof bu parlak ameliyeyi takdir ve işti • mukemm~llıgı kaydetmışlerdır. Keza 
rak edenlere teşekkür etmiştir. Çek heyetı başkanı general Luza ve 

Manevralarda hazır Lulunan yaban- refakatindeki sübaylar da Voroşilofa 
cı süel heyetlerin azaları Voroşilof' u manevralar, paraşütçüler ve pilotlar 
tebrik etmişlerdir. hakkındaki hayranlık ve takdirlerini 

lngiliz kumandanı general Uavel: bildirmişlerdir. 

Bükreşte görüşmeler Boğazlar Komlagonıı 

M•saisine nihayet 
Verdiğini bildirdi Yugoslavya Başvekili diyor ki: 

saat 19 da Cer .. 
rahpaşj hastane • ıo 
sinde apandisit .. 
ten vefat etmİf -
tir. 

A. Sırrı Uzelli 

on dört seneden• kü Her Hitler, Almanya için yeqi yeni 
beri gazeteci • topraklar istiyor. Bugünkü Alınan a-
lik hayatımdaydı. Merhum Sım razinin en fenni şekilde işlenmiş ol-

Evvela «Tevhidi Efkarn gazetesine masına rağmen, üzerinde mevcut se
girmif, sonra «Vak,t)) müessesesine keneye kafi gelmediğini bir meselei il
intisap ederek bugüne kadar orada ça- miye ve iktısadiye olarak ileri sürdük
lışmıştı. ten sonra harpten evvelki Alman müs

« Vakıt» gazetesinde muharrirlik, temlekelerini istiyor. Bundan ~şka d~ 
sonra istihbar ,efliği etmiş ııe gazete- dünya yüzündeki ilk maddele:':1n ~enı 

· · · KURUN "ld"w · d bir taksime tabi tutulmaları uzerınde nm ısmı « » a çevrı ıgın en-
beri orada tahrir müdürü vazifesini duruyor. b . t w. t 

.. .. Almanyanın u ıs egı, mevcu mu-
goru.~ordu. . ahedelerin mutlak surette yeni baştan 

.. Küçük Antant ve Balkan antantı beynelmilel 
siyasetimizin iki kuvvetli unsurunu doğurmuştur" 

Yuksek lktısat mektebınden mezun- tadili ve yeni şartlara göre daha başka
du, son iki senedir ekalliyet mekteple- larının tanzimi demek olduğuna göre, 

Cenevre, 1 O (A.A.) - Beynel- rinde de muallimliği vardı. bu tadile aleyhtar olanlann mukave-
milel Boğazlar komisyonu başka- 32 yaşındaydı. metine ve aleni muhale! etine maruz 
nı, Montrö mukavelesi mucibince Cenazesi bugün Cerrahpaşa hasta • kalacak demektir. Yeni, dünya için, 

Bükreş, 10 (Hususi) - Yugoslav· «Biz, bu hedef ve bu ideal için, Bal- komisyonun işleri bundan böyle nesinden 11 de kaldırılacaktır. ufukta, yeni bir çıban başının kopması 
)'a başvekili M. Stoyadinoviç ile Rov kan antantının çerçevesi içinde, Tür • Türkiye tarafından görüleceği için Bu kıymetli arkadaşın vefatını mat- tehlikeleri beliriyor. 
inen başvekili T ataresko arasında si - kiye Cumhuriyetinin ve Yunanista - kom~syonun mesfü~ine nihay~t Yer- buat alemimiz için büyük bir ziya ad- * . 
>'asi müzakerelere bugün de devam e- nm yanında da mücadele ediyoruz. O mey~ ka.raGrlaştırdıgından .. ~ılletler deden «SON POSTA>>, ailesi efradı ile Yugoslavya Başvekili l\I. Stoyadı-
dilmiııtir. Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan Cemıyetı enel Sekreterını haber- 1 b "" .. 1 noviç'in Roman-

T dar etmiştir. dostlarının duyduk arı acıya ut~n ~a~ 1 KU Uk hlllf yavı ziyareti hu-
M. Stoyadinoviç bugün Sinaya sa- ki, sulh ve nizama susamış olarak, ay- · · ·ı · t" "k eder ve kendılerını ç _ ~ •.....•.. ·- ...... ·- mımıyetı e ış ıra Gusi ehemmiyeti 

rayında Kral Karol tarafından kabul ni arzularda bizimle beraberdirler ve Milletler Cemiyeti taz.iyetleri sunar. Allah rahmet ey - haiz. .bir ~~~~.~r. Küçük iti15l m bu iki 
edilmiştir. Yarım saat süren bu mü onlarla olan münasebetlerimiz, her gün • lesın. mühım ruknunun cerevan etmekte o-
ii.btta başvekil Tataresko, hariciye yeni işbirliği ve karşılıklı yardım kay - Ve ltalya * lan siyasi hadiseler hakkında tam bir 
)ekili Antonesko hazır bulunmuşlar - nakları doğurarak, gittikçe daha sami - Gazeteci arkadqlara mutabakat halinde bulunduklannın 
"1ır. Kral Yugosla,ya başvekilini ye • mi ve daha müsmir bir hale gelmekte· Bu K Batbnbimdan: bir defa daha ilam, son zamanda çı-
lneğe alıkof-mUş, yemekten s:ınra da dir.» Musolini Cemiyet umumi 1 nbm l ubarumu ·1 • d"" k d karılan şayiaları ortadan kaldırmak i-
L h 1 · · 1 k"t•b• ·ı •• •• t - sta u sın aı.esı un a.!§am e- . . . • oir müddet görüşmDff&r. Ayni araret eve samımıyet e mu · a ı ı ı e goruş U .. . kl d b" . . d h k çın bır mecbunyet olmuştur. Malum 

G . k b l d y 1 ha k·ı· M gerlı çocu arın an ırını a a ay • ld - .. R k b" . ıJ örüşmelere yatın da devam edıle- a e e e en ugos avya şve ı ı . . UN . . . I . o ugu uzere omanya a ınesı yeı 
tektir • Stoyadinoviç sulh yolundaki gayretler- Roma, 1 O (Hususi) - 'Milletler Ce- ~ttı . . ~!:1R gazetesı~ı? .ya~~ ış ~rı tadilata maruz kalmıştır. Romanyanın 

Hariciye vekili ~ntonesko tarafın - den bahsederken küçük antant ve Bal- miyetinin önümüzdeki toplantısına İ- dırektoru ':'· Sırrı Uzellı ıkı gunl sur- küçük itilif zümresi içinde çok faal bir 
.iL • • f • R y k t d . b' l"w. t talyanın iştirakini temin için buraya miyen hır rahatsızlıktan kurtu amı- rol oynamasında şahsen biıyük bir a· 
'llilh verılen zıya ette • omanya ve u- an antan ı arasın a ış ır ıgıne emas . • • . . .. .. S k d" . . .1. . . .. . • . 

_. ,__ k"ll . fı d "k" d k d · t" k". .gelmiş olan Cemıyet umumı kalıbı A- yarak oldu. ırrı, f"n ısın~ gazetecı ı- mıl olan M. Tıtulesko, bu tadılat netı 
to11Javya ıoaşve ı erı tara n an ı ı e ere emış ır ı. .. . . ka . ·ı·w• · · dı . · k lm . . . . . •w venol bu.gun Musolını tarafından - ğe vakfetmış~ gazetecı ıgımızın a nı cesınde, kabıne dışında ·a ıştır. 
llıemleket arasmdakı dostluk ve ış hır- «Bır taraftan Çekoslavakya ıle, dıger bul edilmı'ştı·r Mülakat uzun sürmüı;:. k · · matbuata vücut Bo··yle bir vaziyetde Yuaoslavyanın li'" · · · h 1' ki T"' k" y · .1 • ~ ortaya verme sızın ~ gını tebarüz ettıren araret ı nutu ar taraftan ur ıye ve unanıstan ı e ov tür. . k d" bu""yu""k zevk 18 • eski ve sadık müttefigwi ile geçmiş ve 

•. 1 . ı d w• . "f ki vermeyı en ıne en 
löy enmiştır. lan sarsım~ :ed egık?~1ıez ittı ak a~ı· - Kont Ciano da bu mülakatta hazır yan unsurlarından biri idi. Basın Ku • gelecek hakkında bir defa daha bir mu-

Tataresko nutkunda Romanyanın mızın teme mı e teş ı ey eme te ır. bulunmuştur. b meslek vefakar ve fedakarı- hasebede bulunmak istemesi kadar tabii 
•ulh siyasetinden, Romen-Yugoslav it- Bu ittifaklar, küçük antant ve Balkan Avenol bu akşam Cenevreye hare- rumub u k"t . . ndan dolayı ken· bir şey olamaz. Kaldı ki, Romanyadaki, 

· · · · b 1 ·ı 1 · · nın u va ısız zıyaı b k b" t d·ı•t k .. ··k ·t·ı·f k 1 tifak ve dostluğundan bahsettikten antantı emnıyetımızın ve eyne mı e ket etmıştır. d" • . dd" v" ailesine te u a ıne a ı a ı, uçu ı ı a ın yı ı · 
. . . .k. k 1. ısının ma ı ve mane ı • kta b 1 d w ,. 1 ka 1 lonra sulh için sarfedilen gayretlere siyasetımızın ı ı uvvet ı unsurunu .. , .1 t . ti rini bildirirken rua u un ugu şa) ıa arının çı n · 

te . . . . d w Ç kk J d essur,-erı;ıe azıye e • dıkları hele şu sırada. 
mas etmış ve demıştır kı: ogurmuştur.» ana a e C Kurumun bütün üyelerile bütün m~- 1f. 

İspanyada iki İngiltere Kralı bir facia lektaşları genç arkadaşın cenaze töre- Lehistanla Fransa aracındaki yen! 
ninde bulunmak suretile hatırasına ov yenı dostluk teza-

taraf hazırlanıyor Sekizinci Edvard eski Bir adam anasını ve dayısını 
General Mola Franko ile ispanya Kralı ile öldürdü, kendi evile 

dün görüştü görüşmiyecek beraber 3 ~vi ~~kb . 
V . 10 (A A ) _ 1 "it Çanakkale (Hususı) Gmt muhacır-

Paris, ı o (Hususi) - Sen Sebasti- ıyana, . . ngı ere 1 . d k d Al" b" . ·· 
erın en un uracı ı ır mıras yu-

>"en etrafında yapılmakta olan kanlı Kralı Edvard, muhtemel surette, pa • .. d d Al" · · · ıd·· rmuş·· evı"ne . • zun en ayısı ıyı, o u , 
tlrpışmalar bugün durmuştur. zardan sonraya kadar V ıyane da kala- iltica ettikten sonra polisle mücadele 
~i kuvvetleri şehrin Y_almz üç mil caktır. , ederken ateş etmesine mani olan ana-

"ıa.gında bulun~aktadırlaı · Sabık ispanya kralı Alfons un Av- sını da vurmuştur. Katil bundan sonra 
ile Bu taarru.z~ ıd~re etmek~e olan Ge- rupada Viyana civarında bulunması , evjni ateşlemiş, ve yaralı olarak polisin 

• 
r~ı Mola, asılerın merFkezı kola~l Bu~- İngiltere Kralı Edvard ile sabık lapan- eline düşmüştür. Yangın ancak üç ev 

OS a gelerek General ran o ı e go- K l d b" .. 1 .. k l d kta ·· d"" ··ı ·· t•· Katil 
t-ii- .. .. İ . d k" ed k ya ra ı arasın a ır mu a at yapı a- yan ı n sonra son uru muş ur. 
i~'nhauştur. kı k~ankan tal ıpt ecle • cağı şayialarını doğu•·rnuştu. Bu sayi- de aldığı yaralar neticesinde ölmüştür. 
~rı ttı hareketı arar aş ırmış ar- · 

lan saygımızın gösterilmesini diliyor. Lehlata'I , hürlerinin Al-

Cenaze yarın (bugün) saat on bir- &•-::::::.ve mn~?·ada kh~~~anİ 
de Cerrahpaşa hastanesinden kaldırı- gdı w ır ads? am~ 

. og~rma ıgı, gu-
larak namazı Merkczefendıde kılın • .. h ti .. ,__d 1 hAdi . . . . nun, ayre e muşaın:: e o unan .a -
dıktan sonra Sılıvrıkapısında aıle me- selerindendir. Filvaki Leh orduları 
zar lığına götürülüp gömülecektir· baş kumandanının Pari~e vuku bulan 

Fransada grev 
ğenişliyor 

Grevciler fabrikalara kızıl 
bayrak çektiler 

ziyareti hakkında Alman matbuan U · 

mumiyetle sakittir. Bazı gazeteler ise, 
bu tezahüratın, Sovyet Rusya cani
binden Fransanın inkisara uğradığınır. 
bir delili sayıyorlar. Bu hesaplı sükun 
ve manalı tevil gösteriyor ki Almanya. 
henüz Lehistandan üm!dinı kesmiş de-
ğildir. - Seliın Ragıp 

dır alar, hiç bir taraftan teyid olunmamış- ş •• h ı• •• J •• 
Ravas ajansına göre Nasyonalist tır. up e 1 o um . Lille, 10 (A.A.) - Grev hareketi et-

ltuvvetler kumandanlığı, Madrit yolu- Adi• bJ• Karagüınrükte Hacı Recep sokağın- rafa yayılmaktadır. Lille Varoşlarında-
Mısır Krall Londraya gidecek 

llu açmak için pek yakında Talavera - ıye te ıgall da olman Ahmedin kızı Hayriye 19 ki mensucat fabrikaları, bu gece grev- Londra, 10 (Hususi) - Mısır Krali 
~l - Tajo cephesinde kat'i bir taarruz - -- uncu ilk mektebirr bahçer.inden ge - ciler tarafından işgal edilmiştir. işgal Faruk, lngiltcre Kralının taç gıyme 
-.ılreketi yapmak tasavvurundadır. Mübaşirlerle değil posta çerken düşmüş, ölmüş, ölünıü şüpheli edilmiş olan bütün fabrikalara kızıl merasiminde hazır bulunmak üzere 

Asilerin radyosu, ihtilal kuvvetleri- l ) görülmüş, ceset morga Rönderilmiştir. bayraklar çekilmiştir. Londraya gelecektir. 
ilin Taleveranın ilerisinde 10 kilomet- İ e yapı acak =- ~~~;:::~~~=~~;;;:;:;:;::;::;::;::;::=:=:=:::::::::::=:;::=:;::=:::;::;::;::;::=::;:;::=:=:=:=:=::;=:=:~ 
l'e ilerlemiş olduklarını bildirmektedir. Ankara 11 -·Adliye Vc1,.aleti, bi.i) ük ahbap çavu$1ar 1!ıtilalcilerin tayyarelerı, Madricl Ü7e- bir şikayet mevzuu olan tebligat i~ini 
~e beyannameler atarak payitaht: mübaşirlerden alıp. posta ile yapmağa 
~lkını teslim olmağa davet etmişler- , karar vermiştir. Ikametgah kanunu 
clir. tabiyesinin geniş tarifini yapan ve yt'ni 

Sevme radyosuna göre ihtilalcilerin hazırlanan bu projeye güre. pos~ a ınü
~erindeki tayyarelerin Carthagene vezzii, şartlara uygun :ıd:rcste kim varsa 
le ~Ü bahrisi ile hi.ikumetin harp gemi- elindeki adli e\Takı ona imaıb' .ıctıl~ 

l'ini bombardıman etmi~lerdir. ve imzayı havi tezkereyi en seri 'ası ta 
ile mahalline iade edecektir. 

konyada bir adam karlSIRI Adli projeler arasında avukatlık ve 
lad noterlik kanunlan da vardır. 

parça ı .... ·-········-·································----··--
el ~onya <Hususi~. - Ko7:vir~.n ~öyiin- dan şüphelenmiş, ve kansının üzerine 
e kıskançlık ) uzunden bır koylu karı- saklı• arak zavallının karnını ~·a Tnış. 

tııu parça parça etmiştir. Köyün ileı i bağırsaklarını ve ciğerlc:rini sök11ıl.İ'?. 
lelenierinden Ömer, karısı Elmasın 1 vücudünü lime lime etmiştir. Katil va

rı meşru münasebatta bulundUoöun- kalanml§tır. 

Dükkanda palto da şapka da tamam gelmiıt. fakat dükkandan çıkınca .•• 
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BABE ŞEB B LER 
Ayasofya tamir Aksarayda bir Pazar ruhsatiyesi MEKTUPLARI 

ettiriliyor kamyon kazası harçları 
·Yalnız harici sıvalar için Kemal isminde 11 yaşında As " Lefke kasabasının dertleri 

b
. k garı 5, azami 50 lira Lefke okuyucularmuzda demir ı.-. -

10 bin lira sarfedilecek Jr ÇOCU tekerlekler olarak t kl"f d•li . montörü Abdullah JUIYOr~ ..,.,röler Olruyuculanmızm aorduldarma 
-- albnda can d. e 1 e 1 yor cevaplanm ver 1 - Letke Osman IDnln en güzel kasabala +-- .. 

Ayasofyanm tamirine başlanmıştır. - U . .. - nndan biridir l'ab - ~le de Adem Yükselollu E. Yük.sel: 
Kubbe kurşunlarile yıkılan iki minare Dün saat 14,5 aıralannda Aksaray . ~ tıkiyetlere ~ol açan pazar ruh- Evveli suyu ~öttıd~ ~lr :k d~rtıerl ftl'dır. - İsminizden erkek mı, yoksa genç bir ld 
küiihı S bin liraya bir müteahhide i- Millet caddesinde feci bir kamyon ka- aatıyesı harçların~ ~ıt yeni tarife ha - vardır. Bundan bir ~tı:dede yüzde 15 tıreç mı olduğunuzu anlayamadık. Ancak istedi• 
hale edilmiştir. zası olmut ve 11 y••ın _ı_ L: K al . zırlanmıttır · T Cfrınıevvelde açılacak o- km mes fed b t evvel, buraya 

3 
lln1z mektep erkeklere ve kadınlara alt ol• 

Ön
.. .. -,. aaau em ıs- l h" 1. . · a e ulunan çok tatlı ve laf l\lYU ak üz İs 
umüzdeki perşembe günü debi- minde bir çoqık ··1m···•" an fC ır mec ısıne arzedilecektir Ye- olan Hızırll m ere tanbulda Sultanahmett.e mel'• 

nanın harid tamiratı ihale edilecektir y k' tlo lurur. K·· ··L ni tarifede ruhsatiye harcı dükkanla- amma aslı ~.._~an ıetlrlleceğl qlıendl cuttur. İsmi cMaarlf Veklleti terzlllk ve kürk• 
B . 

1 
. d 

10 
b" . · a a fU ıure e • muttur: uçu11. . • ç .... .._ çtlliik ktebbdlr Tedrtsa ide 

.u ış çın e m lira tahsis edilmiş- Kemal Hobyar 24 üncü mekte te o- nn semtıne ve işine göre üç sınıfa ay- Sonra kasabada elektr1k 70ktur. llalbuJd me . - t teşrlnlevve 
tir. . . kumakta imi . Dün babaaUMn :üW- rı!m~ştır. Para mikdan asgari 5 ve i - önünden Saka?Ja nebrl ıeçer ve 11.Qdar- bqlar. Dikiş, biçki, kürkçülük olmak nzeıe 
1ı.!':::~~ :;:rıct t'~".a tam~ratı yapılı_r- nının ı.a....,!daki bldınmda oynar • ~mı. 50 lira olarak teshil edilmiştir. paşa-Ankara hatlı ....ıır. Lelke ile.....,.,_ ::.~::::.:.. Talılll müddell 00 ııen-

. . ..... yme mm mu afaza edıl- le.en d""kk.. "t k h" Nıhaı karar şeh1r meclisinde verilecek- nun arası on bef dataa ıilrdülü halde ta- · mesı gozonunde bulundurulacaktır. . u ana gı me arzusunu ısaet· tir saba geceleri hl IÖl'ÜDDl 8ab ad * 
Abdülmecit zamanında mimar Forsati mış ve kar9ıya doğru koşmağa başla • · trik elde t kç ....... ez. ry an elek- Btganın Çifte çeşmeler muhtan Kadri: 
tarafın O d ı- . . . e me ...,.... tola7dır ve bu yüzden ~ yapılan kaba ve camün asıl mı~tır. . cana a fO or Dıkranın ıda - Bır adam mahkeme koridorla- LetkenJn de istikbali temin edilmiş olur. .-.. ~~vzuubahs phıa hakkında nablye mi· 
zerafetini bozan sıvalar kamilen kal- resındekı 3879 numaralı kamyon üze- Bu arada Bak tize ln d dürlüğüne bir istida ile fiklyette bulununus. 
dıhla~ ve ::apılacak sıva tama- rinake gelmif, çocuk geıi dönerek kaç - D rmda karısım tokatladı yapmak l~zımdır~~zl:k ~z:~~== "K"""""ı"··n···-K·-· .. ·v-·ı .. -L .......... __ ..... 
men ~ unu ~şıyacaktır. m iatemiftir. Fakat toför de çocuğu ün mahkeme koıidorunda garip sene bir kaç insan sularda can verir. Diler 
. Haricı sıvalar yapıld1gı esnada 2 in- çiğnememek için diTebiyonu bu isti- bir hadise olmu~tur. Niko ve Anastas- taraftan 500 evlik bir kasabada bir tek llh-

cı Sultan Sellin, 3 ·· ·· M h t ·· kam . . . . . T .. .. M . uncu .. e me ve u- ete kırdıiı ıçın çocuk kamyonun ya ısmınde hır karı koca mahkemeden hiye memuru yoktur. Ve bu yoksuzluk ı.sk ilk --ıl'l"l"------
ç~cuttiri';11"8l daek aıt olan türbeler de ta- tam önüne ve tekerleklerin dibine düş- çıktıktan sonra kavga etmislerdır. Ni- kendisini hissettirmektedir. Üstad Halid zı,a 
mır e ec ve kubbe kurşunları ·· t ·· - k h k · · · · kimilen değiştiril kt" m~ ur. o er esın ıçınde karısını tokatlamağa * ~ kl •19 lı lı ~ llııh~ ~zeltile<ek .. Kamyom~d~r~I tevkif etmek müm- başl~mış kadın da düşüp bayılmışbr. şa ıgı m atıra arı 

Binanın harap yerlerinin tami . _ kun olmadıgı ıçın tekerlekler küçük Vak a yerme yetişen polisler Nikoyu Sapanca tenezzüh tren)eri 
oasuıda Gülhane parkına bakan ~sı:- Kemalin üzerinden pçmiştir. Şoför yakalamışlar ve kadını hastaneye yol- Karilerimizden blrl dün ldarehanemlze 
ıia bulunan eski Öksüzler Yurdu bina- hemen kamyondan inmit ve çocuğu lamışlardır. gelerek Devlet Demlryollarınm t.ertıp ettlil 

DardUncl clldl ç.kb. Fl•tl 
50 kuru.ıur. Be9lncl ve 
soauncu clld basllmaktlldır. 

n da bugünlerde Belediye Daimi En- kanlar içerisinde kamyonun altından tenezzüh trenlerinin Ugasmdan şikayet etti: 
cümeni tarafından bir müteahhide i- çıkarmış ve derhal Cerrahpafa hastane- Bir adam sokak ortasmda - Sezon bıtU dJyerek bu seferleri kaldırdı-

Bu eser memleketin siyasi, içtlınat, 

fikri hayatının 40 yıllık canh blr 
levhasıdır. Baştanbaşa cazlb blr ha-

hale edilerek yıktırılacaktır. Burada sine götürmüştür. karlSIRI yarafadl lar. Halbuki asıl aaon bundan sonradır. 
muntazam bir bahçe vücuda getirile- Fakat Kemal hastanede ölmüştür. Kadıköyünde oturan Hüse in dün Çünkü üzüm, şeft&ll .,.. elma mevslml baf-

kiki roman hükmünde olan bu ki
tabın birçok parçaları müstakil bl-

~ktunlartir. Bahçeye tarihi kıymeti olan taş Suçlu şoför yakalanmıf ve hakkında H d 1 Y lamış oluyor. Bu meyvalar sabanca ve dva-
su ve kapı başlıkları konulacak- takibata batlanmıştır. ay a~pa.ş.a stasyon caddesinde .karı- nnda mebzul §ekllde ,etışir. Halk sırt bunun 
tır. - ~1 Rukıye ıle kavga etmiş ve kadınca - için buralara çok ratbet eösterir. D. o. Y lda-

Fatma Sultan Camii lr k H • • N gızı sokak ortasında bıçakla muhtelif resinin bu tenezzuhlerl devam ettırmeslni OKUYUNUZ 1 

rer hlkAye gibidir. 

u erın en yara amışhr a ın asta-, temenni ederim•. dedl. .._ ""çun-cu·· Ahmedin kızı Fatma Sul- a arJCIYC 3Zlrl yeri . d 1 K d h 

~~~~~~~ 8 • ~~~H~n~~n~·~-~=~======~====~=~===~=~~~=~; 
cami yeni Adliye sarayının buraya ya- U akşam ekispresle takibata başlanmıştır. • 

pılması karar~ınlması üzerine yık- Londraya gidiyor . . MOH.KANLARIN SONU ~~r. Muzeler İdaresi mimari Bir baftadanberi tehrimizde bulun- Haldekı tahkıkal 1 
ıuymeti bulunmıyan fakat tarihi kıv- k ı 1 k h · · · Seb h l" d v • • meti olan b . . b" .. .. .. • ma ta o an ra aııcıye nazırı Nurı ze a ın e yapıldıgı ıddıa olu • 

u camım ır rolove planını b ı_ L · h k l 1 ki · · · yap+n·""•"'tır. Bu p':ı.- .. zed hıfzed. paf8, u a11.pm oncıraya are et ede- nan yo suz u arın vazıfeyı ıhmalden 
_.~ .uu:ı mu e ı- --'-t" "ba ld w 1 1 leoektir. ce& ır • J ret o ugu an aşı mıştır. 

Dost nazır, evvelce bir tayyare ka- Bir takım alıcılar yemden belediye-

Kırmızı derililerin büyük kahramanlık destanı 
Fenimore Cooper'in romanından alınmış ve (TQccar Hom) artistleri 

tarafından temsil edilen harikalar filmi. 
Japı umum müdürü Borsaya gitti zası geçirmiş olan oğlu Sabahı Londra- ye müracaat ederek hal kantar memur-

Tapu umum üd" •• •• C I A da tekrar muayene vo tedavi ettirecek- lannın tarttıkları ma Harın eksik çıktı- • 
m uru ema run · w "del" · ı J b ) 6 ı M J d ile bqmü,avir Halit Ziya Buruya git- tir. . . . . . . •. . gını ı. ıa etmış erdır. Bunun üzerine . Stan U • Cl Cra em ur Ugw UD an: 

mitlerdir B-----1- t k"I ed"I . Filıstın Arahlan ile ngılız hukumetı haldekı kantar memurları belediyenin 
• un11m1 Cf ı ı en tapu aı- d 1 d"W '-- M b t il F ·d'" b~-_:_d ol E · t Sandıw birin" • cil muhaf lıkluını h" "k arasın a mutavassıt ro ünü yapmıt ıger JU1ntar memurlarile değistirilmif- e me e en ID u ucmu e up mnıye gına CI 

ra lzmire ızl eki te/' eyı t~~ eo:;- olan Nuri -· müzakereleri hakkın- tir. Yapılmakta olan tahkikat 'yakında derecede ipotek balaua ve .. _mm• 4930 lira kıymet takdir edilen 

ta 
L d eçec . el r _ırd. z~ı~ e e da Londra hüktimetine ayrıca izahat bitecektil'. Şeybauvar malaalleainin Kadırp limanı sokağında 111 kiitiik ve 163 

pu ve 11.a utro ıt eıın e muhım teıt- ad 29 ---• --1-= 85 87 · .. 9 Si ta" 64 66 ala la k'lit w• • • T Verecek VO bilihara Cenevreye ıide • 8, pana tı::m&i t yem • t numara ) ' DUJDU f 

ı Ye degıtildikler ı:apılacaktır. rek Milletler Cemiyeti t.plantıaında Maarif Vekilinin tetkikleri murakkam ve 28, 3~ 27, 23, 2, 33, 30 harita numaralı mahallerle 
Bir mıhkOmiyet hazır bulunacaktır. Maarif Vekili dün Çamlıcaclaki ta- Kadırga limanı addaiyle mödat ye evsafı qağ1<la yazılı iki evin 

ı be sablmasına karar verilmiftir. 
Şehremini civannda oturan bahçivan E glJ.p wr•ın tlüpan•eri e ve muallim prevantoryomunu gez- 64 Numarataj numaralı hane: Zemin kabnda tq d6feli bir taşlık 

~et isminde biri sekizer ya~ında y cırın a~ lı:gor ~i'b ha~ doktordan izahat almıştır· Ve- sağda bir oda 80lda bir beli ve merdiven alb çimento ve mermer 
ilu kıza teealldt etmek istemek ıuçun- istanbul v~e MGcadele Cemiyetinin ~ un an sonra Haydarpafa lisesine tekneli ve ocaklı bir mutbak ve bahçeye bir kapı birinci kabnda 
dan muhakeme Ye Asliye ikinci Ce

2
a EJüb'de 1np ettırdlll verem D1spanserlnln ugramıştır. . . ... . (Asma kat) bir aofa birinde yiik 'fe dolabı olan iki oda bir belA 

Mahkemesi tarafınd ·b· h Bu sene lıseye ılave edılecek sınıflar an ır sene apse resmi Jciif&dı ıarm aat 11 da ıcra edilecek- h kk d _ .. . ikinci kabnda bir aofa üzerine birinde yiik olan ilç oda bir belA 
mahktlm edilmiftir. t.tr. .~ ın a mektep müdurıle görüşmüş- üçüncü kat ikinci kabn aynıdır. 66 numarataj numara'(I ev: Zemin 

Bomontide dün akşamki kaza: iki tramvay arabası 
ile bir kamyon çarpııblar 

Parçalanan uabalann hali 

tur. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Ba ıeeeki nöbet~i eczaneler fUnlarrlır: 
1stanbal clhetindekiJcr: 
Ak.sarayda: (Slnm). Alemdarda: tE -

sat). Bakırköyünde: <.İstepan>. Beya -

zıtta: (Cemli). ı::mlnontnde. (Berısa -

son>. Fenerde: , vıtalll. Karagümrükte: 
(M. Fuat). Küçükpn:;a•cZn: <~orgt). &

matyada: (ErofUos). Şehrem!ninde. (Ntt 

zım>. lebzadebaşınüa: <Hamdl), 
Be70tıa elhetlndekıler: 

Galatada: <Yenlyol, Mustafn Nallı. Has
köyde: (Nls1m ,\seo). Kasımpqada: 

<Müeyyet). Merke1 nahiyeae: {Galata -

saray, Matkoviç>. Şişlide: (Asımı. Tak -
almde: <Kürkçiyaıı, Zaliropulos, Ertui -
rul>. 
Üakiidar, Kadıköy n AdalardakDer: 

Büyüta.dada: (Şlnasil. Heybellde: lT:ı

naş>. Kadıköy İskele cadtl~lnde: 
(Sotlraki). Yelde~1r.11eninde : tÜç -
ler). Üsküdar Çar41boyunda: (ÖJD~r Ke-
nan). 

Dün akpm .. t 4,20 raddelerinde iki tramvayın aramdan geçmek iste
Bomonti tramvay durağının biraz geri- miftir. Mukabil iatibmette ıelen 
ainde bir tramvay-kamyon müsademesi tramvaylar birbirlerine pek yakın ol -
olmuftur. dukları için bu üç na\.il vasıtası ara - ,,_ ____________ __,: 

Tünelden Şitliye giden 249 numa - sında tiddetli bir müeademe olmuş _ Suadiye PlAj 
ralı vatmanın idaresinoeki 159 numa- tur. Bu müeademe neticesinde tram _ tiyatrosunda 
rah tramvayla Şişlidt!n Tünele giden vaylardan biri yoldan çıkmıf, her iki Halk OpereU 
193 numaralı vatman Mustafanın ida- tramvayın da eahanlıklan tamamen Bu akşam 21

.4
5 

de 
·esindeki 163 numaralı t~amvay bir • parçalanmıfbr. ŞiRiN TEYZE 
lirlerine yaklattıkları sırada toför Sa- Bu yüzden tramvay wyrüaeferi bir Yann akpm 
ahaddi""in idaresindeki Belediye Sular saat clurmuttur. insanca ziyiit yok - e_·ıBRi~ytlN kTEadVZaE 

resinin 194 numaralı kamyonu her tur, tahkikata batlaDDUfbr. V 

kat mermer bir antre bir oda bir bell ve ocaklı ve tekneli mutbak, 
Birinci ve ikinci üçüncü katlannda birer sofa ikişer oda birer heli 
olup iki odada da yük vardır. Bahçede bir kuyu bir kaç ağaç iki 
ahşap harap kümes ve aynca merdivenle inilen binanın bir kısmı 
kirgir bir kısmı ahşap ayazma vardır. Haricen zemin ve birinci kat 
pencereleri demir parmaklıklı ikinci katta ortada ahşap birer çıkma 
vardır. Bina dÖfllleleri merdiven tavanlan eski ve tamire mubtaçbr. 
Umum mesahan 385 metre murabbaı olup 130 metre murabbaı iki e• 
8 metre murabbaı ayazma ve kalam bahçe olan iki evin tamamı açık 
arttırmaya vazedilmittir. 

Artbrma pqindir. Arttırmaya iftirak edecek müfterilerin kıymeti 
muhammenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hlmil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma f81:tnamesi 6/101936 
tarihine miiaadif Sah giinli dairede mahalli mahsusuna talik edilecek
tir. Birinci arttumaaı 9/l l/936tarihine miisadif Pazartesi günü dairemizde 
saat 14den 16ya kadar icra edilecek birinci artbrmada bedel kıymeti mr 
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde iiate bırakılır. A1ui takdirde SOO 
arttırmanın teahbildil baki kalmak iizere arthnna on bet .g6n daha 
temdit edilerek 24 I 11 I 938 tarihine mtıaadif Salı gtııın sast 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci artbrma neticesinde en çok 
artbranın üttlnde bırakılacakbr. 2004 numaralı icra ve lfıu kanunu
nun 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyall 
ipotekli alacaklarla diğer alAbdaranm ve irtifak hakkı aahipleriıaİJI 
bu haklarını ve huauaile faiz •• maaarife dair olan iddialanm ilJll 
tarihinden itibaren 20 giin zarhnda evrakı mtlabitelerile birlikte dajrr 
mize bildirmeleri J.Azımdır. Aksi takdirde baldan tapu sicillerile •bit 
olmıyanlar sabf bedelinin paylqmaaından hariç kalırlar. MiiterakİJll 
vergi, tenviriye 't'e tanzifiyeden ibaret olan Belediye riiaumu ve V akJf 
icaresi bedeli mlzayededen temil olunur. 20 senelik vakıf i~ 
taviz bedeli m&fteriye aittir. Daha fazla mal6mat almak iateyealeriJI 
35/2788 numaralı doeyada mevcut evrak ve mahalln baciz ve t•lr• 
diri kıymet raporunu prüp anlapcaklan ilAD olUDv. (1181) 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Zafranbolu için yeni bir 

şehir plinı yapıldı 
Fakat bir kısım halk bu planın ta tbikını doğru 

bulmuyorlar, şehir yavaş yavaş Karabüke 
nakledilecek diyorlar 

3 cinayet, bir kaza 
Adapazarında cinayet ve 

kaza neticesinde dört 
kişi öldü 

Adapazarı (Hususi) - Burada üç 
dnayet Ye bir de kaza olmak üzere dört 
ölüm hadisesi olmuştur. 

Karapürçek köy.ünden Nuri oğlu Ka
dir tarlasında mısır beklemeğe gider
ken gene o eh-arda mısır koruculuihı 

t> 

yapan Ali tarafından tabanca ile öldü-
rülmüştür. Ali Kadiri domuz zannede
rek tabanca ile ateş ettiğini söylemek
tedir. 
Karakamış köyünden istasyona pan

car götürmekte olan Ali. oğlu Muhar
rem de Fener caddesinden geçerken 
meçhul bir şahıs tarafından tabanca 
ile öldürülmüştür. Polis iki kişiyi zan
naltına almıştır. 

Yoncalı köyünden İsmail oğlu İb -
rahim de tarlasına giderken meçhul bir 
şahıs tarafından atılan kursunlarla öl-
dürülmüştür. ~ 

Zafranbolunun cöı ~inüşü Tavuklu köyü ile Çaykışla köyü ara-

Sayfa 5 

Nazillinin çehresi şimdiden değişti 
Mensucat fabrikasının 

makineleri geliyor 
·Elyaflı pamukların tohumları köylülere parasız olarak 

dağıbldı, yapılan tecrübeler çok iyi neticeler verdi 

Zafranbolu (Hususi) - Zafranbolu- şehrin planmda hakikaten mütehas - sındaki yolda kasap Hib-niı at üzerinde Nazlllf fabrikası inşaatından bir görünüş 
tıun Aktaş, Eflani, Ulus isminde üç na- sıslar çok uğraşmışlar, tam ve asri bir giderken atın sarsıntısından belindeki . y ~a.zilli, 1 O ~ususi surette gönder- İktısadt hayatımızda yeni bir yük
hiyesi, 230 parça köyü, merkez kasaba- şekilde yapılmasına gayret göstermiş - tabanca dört defa ateş almış ve Hüsnü digımız muhabırımizden) - Henüz seliş bayrağım dalgalandıracak olan 
da beş bin küsur nüfusu vardır. Ara - lerdir. Manzara itibarile emsali bu - ~~1t:;;t~~t eden bir kurşun yara - mensm~.a:. fabrikasının bacalarında du- Nazillide, bir tek fabrikanın daha şimdi-
~isi ekseriyetle dağlık olup ziraate el- lunm.ıyan bir güzelliğe sahip bu ka - ~~~. go~unm~den ~tktan ~~rak .d~n. sebebiyet verdiği canlılık, iş hac-
\rerişli yerleri de vardır. Kesafeti nü - sabanın su ihtiyacını temin· için eski Bir adama yrldırım çarptı k~çu~ bır şehir halini alan Nazilli, bu- mını genişletmiştir. Nazilli fabrikası 
fus yüzünden bir zamanlar Viranşehir kasabaya akan çeşme yollarının tadi- giliık:u çalı.'jmasile parlak bir yarın va- için Sovyet Rusyada staj müddetlerini 
İsınile sancak halinde mutasarrıflıkla 1atla yeni şehre getirilmesi muvafık .. S~~dırgı (Hu~usi) w- Yayla bayın adediyor. ~am bir ~ıl önce Nazilli men- bitiren ve. memlekete dönen ustabaşı
idare edilmiş, o sırada hastane, bükü- görülmüş, fakat mikyası ma dere~esi koyunden İbrahım oglu Ali köyün sucat. fabrıkasının ilk temel taşını ko- larla teknisiyenler Kayseri fabrikasın
llıet konağı gibi büyük binalar da ya- 14 olan bu sudan daha iyi suların mev- Kara Pınar rnevk.iin<le bostan b~kler~ Y?n Iktısat Vekilimiz Nazillinin yeni da çalıştırılıyorlar. Bu işçiler fabrika 
t>ılnuş, sonradan gene kazaya tahvile- cudiyeti bu işe lüzum bırakmamıştır. ken yıldır.ım düşmüş, AJiye çarpmış b.ır ~ayata kavuşacağına işaret etmiş- açılır açılmaz Nazilliye gelerek işbaşı 
dilmiştir. Civar vilayetlerle ticari ve Bir kısım hallan işine uymıyan bu ka- ve öldürmüştür. tı. Fılvaki daha şimdiden Nazillinin yapacaklardır. 
iktısadi rabıtaları vardır. Kasabarun so- rann mahzurlu görülen cihetleri de çehresi tamamen değişmiş bulunuyor. 
ı,._' , A Fabrikayı benimseyen Nazilli.lenn· 
l\.CUUan dardır ve eski halini muhafaza vardır. Bu mahzuru görenler demekte- dapazarmda bir ÇOCUk araba Bin küsur amele Nazilli mensucat 
etmektedir. Senelerdenberi kasabanın dirler ki: Kasabanın on kilometre ya- altında ezı"ldı· fabrikasının inşa işlerinde çalıştırılı- şu dakikada duydukları sevincin dere-
ilerıemesine mani olan bu darlığın ge- kınında Karabük istasyonunda Sü - yor. Fabrikanın bekarlar ve evliler a- cesini ölçmek müşkül değildir. MÜhit 
tıişletilmesi çaresini aramışlar, vakti- mer Bank tarafından muazzam bir de- Adapazarı (Hususi) - Hacılar kö- parbmanlarile direktör evi, fabıikanm fabrikayı yaşattığı nisbette fabrikanın 

Adnan Bilget 
le vücuda getirilen bir çok mebani ve mir fabrikası ile bir sanayi şehri ya - yünden Seyit İbrahim istasyona pan- müştemilatı, küçük binalar tamamen verimi artacaktır. 
asarın kaldırılmasına imkan bulunma- pılmaktadır. Yakınlığı dolayısile kasa- car götürürken 8 yaşındaki oğlu Neca· bitmiştir. Fabrika binasının inşaatı da 
thğından eski hali muhafaza zarure - ba hal.kmın ticaret maksadile sanayi ti pancar arabasının üzerinden düs- yarıyı bulmu.~tur. 93 7 yılı sonunda ............................................................. .. 
tinde kalmışlardır. Bunun icin en mü- şehrine gitmeleri ve yavaş yavaş akın müş, tekerleklerin altında ezilmiş ~e işlemeğe başlaması mukarrer bulunan 
hun sebeplerden biri de üç~cü Sellinin halinde Zafranbolunun kendiliğinden kaldırıldığı memleket hastanesinde öl- fabrikanın 937 yılı haziran ayında ta-
tadrazamı Zafranbolulu Mehmet İzzet terkedilmesi tabiidir. Belediye bir müştür. mamlanarak faaliyete geçmesi kuvvet-
l>aşanm yaptırdığı kıymetli bir cami membaı varidat bulup halka kolaylık le muhtemeldir. 
Ue bütün kasabada mevcut dükkanla - g~ermek suret~e ha~ bir müesse - Göynük kaymakamı 

* t'ın yüzde sekseninin bu camie bağlı va- senın de yardımile yem şehre yapıla - G .. .. k (H A) 11 k 
Itır olmasıdır. cak çarşı ve evleri vücuda getirebilir. o:rıu us~sı - gın ~ym~- Nazilli fabrikası için sipariş edilen 

Asırlardanberi vücuda JJetirilen bir çok kamlıgından tahvılen buraya tayın edı- makineler hazırlanmıştır. l\fakineler 
Memleketin her tarafında ümran e- kı tli asA ar da b kııns"' ltk .. .. d len Salahaddin Kapçak gelmiş, vazife- Sovyet Rusya dan pek yakında gelerek 

ke l . . .. h lk b darlık yme a ız yuzun en . b l . r erını goren a u tan kur- h 1 't Ikt. • di h . -sıne aş amıştu. ayrılan yerlerine konulacak ve 15 ha-tuirnak . . . deli t bb .. 1 . . arap o up gı mez. ıı-;a e emmıye- ............................................ - ......... _. . . . . .. . . 
rn· ıçm cı eşe . us ere gırış • ti olan ve bilhassa tiftik, ceviz kötüğü tedir. Bura mahsulünün başlıca husu- zıran iarihınde ilk tecrübelerını yap-
'- ışle~, bu hususta te!~ıkat yaptırm1ş- safran sahlep av derisi hauvanat ke~ siyeti kabukların gayet ince ohnası ve mak üzere dönecektir. Fabrika için 
'ltlt, nıhayet kasabanın ust tarafında ve '. ' .. ' "·· ' .. .. .. . . . . . . hazırlanan 'lk l~ d b tadilAt b· .. reste ihracatı mühim bir yekUn t - çavuş uzumu demlen cınsın en ıvısı - c ı P an a azı . a ya-
ır saat yukarısında yazlık çok guzel u . b d t' ·ct· - pılması muhtemel görülüyor ilk he-

bağlar ile kasaba arasındaki geniş sa- tan ~u kas_a~anın böyle kararsızlık için- nınH ura a Y.ki~.ışmilm:sı ır. kil ak saplara göre fabrikanın im~ edecegyi 
ha · · d · b · lir · ·· h de ticaretının sektedar olma d y er sene ı yon oya y m 
~ ıçın Y7 ı. ın ~ sarfı!-e m!1te as - .. rülm kt di sı ogru mahsul alınırken bu sene bütün üzüm- dokumalar ve bezler için ~izilcn had, 
ıslar getırtılerek hır şehır planı yap- go eme e r. 1 k ulm ' kl .. memleket içinde artan istihlak önünde 

tırıl t M t b v 1 b . er avr uş, yapra arı sararıp do- .. 
p mış ır. evcu ag ar u ye~ ya - Zafranbolu bağlarile meşhurdur. Ya- külmeğe baslamış bütün bağları has- yuzde kırk fazlasile temin edilecektir. 
~lacak.~ehre ekle.n?re~,modern hırka- zı_.:ı b.~tün kasaba .hal~ bağlara çıkar, talık sarmış,~ bu yllzden bu sene yiye_ . ~abrikanın ~el~~ «Aşağı Na
isiba vucuda get~~ış olacaktır. ~~ ~duz kasabada ışleyrmi görüp ak~m cek üzüm bulunamamıştır. zıllı», Yukarı . N~zillıyı .un~~turacak 
t~~ ~aş~rılma~ı buyük serm~yey~ ~u- bır saat yukan~a baglara giderler. Bu Hersene bol bol üzüm yiyen halk kadar çabuk b~r ~şa f~alıyetııe karşı
{:e akkıf oldugund~, belecliyenın ıs~ sebepten her gun kasabaya gidip gel- bu sene üzüme hasret çekmektedir. !aşmıştır. Fabrıka ile alakadar olanlar
t'e çe~ ~.ene ya~tırdıgı mezbaha ve w saı- mek mecburiyetindedirler. Kaza irti _ Kasabaya bir saat mesafede bir de Ko- dan bazıları bu kısımda yeni inşaat ya
Qa. yuzunden hıra; borcu bulund~gu~- ba: yoparının. günden güne artması, nan köyü vardır. Bu köyde sebze ve parak .:15ır~ardan~.e~ kullanılmı~an ar
tan,, es~sen sene"-; ancak on ~e~ hın li- bagcılıgın da ilerlemesine sebep ol _ meyva pek bol yetişmektedir. Her tara- salar uzerınde küçük evler yükselti
h \ arıdatı oldugund~n bu ışı yalnız muştur.Civar köylerde geniş mikyas- fında kaynayan su membaları vardır. yorlar. 
~~j~.ına haşara~yacaşı. . ~aşılmıştır. ta bağcılık yapılmakta, idrak edilen Civar vilayetlere sebze ve nıeyva bu
,ı hektarlık bır ara:ıyı ihtıva d:_n bu mahsul civar vilayetlere gönderilmek- radan gitmektedir. 

~ - - ___________ .................. __ ....:_ 

Ada pazarında avcılar bayramı 
* Nazilli fabrikası, diğer fabrikaları

mıza müyesser olmıyan gen~ bir te~
kiH\. lla faaliyete geçecek demektir. 

Bu fabrikanın bir kilometre mesafe
sindeki pamuk islfilı istasyonu, Na7Jlli 
fabrikasının harcayacağı ilk maddele
ri hazırlamak için plfuılı bir şekilde ça
lışıyor. Bu kıs mevsiminde yapılan de
nemelerden çok özlü neticeler alınmış
tır. Nazilli fabrikası için uzun elyafö 
pamuk cinslep hazırlanmış ve bunla
tın tohumları parasız olarak köylüye 
tevzi edilmiştir. 

Geniş Aydin ovasında on binlerce 
müstahsilin yetiştirecekleri ilk pamuk
lar 937 yılı içinde alınacak ve fabrika
nın depolarına yerleştirilecektir. 

. Burada bana verilen izahata göre 
Iktısat Vekfileti fabrikanın harcayaca
ğı ilk maddeleri iyi bir şekilde organi
ze etmek üzere pamuk müstahsili
ne tohum dağılacağı gibi ayrıca a\•an.s
da Yerecektir. Şu şartla ki pamuk mlis
tahsilleri, yetiştirecekleri pamukları 
fabrikanın emrine piyasa fiyatı üzerin
den teslim mecburiyetinde olacaktır. 
Bu fab~·ik~da çalıştırılacak 1800 işçi, 
1800 ailemn Nazilli muhitinde barın
masına sebebiyet verecektir. 

Hadiseler 
karş1S1nd 

Sayfiye dönüşü 
Sayfiyeye giderlerken yükleri bir 

pijama ile bir mayodan ibaretti. O 
yükü de bırakıp döndüler. Şimdi aç
sınlar keselerin ağızlarını: Kostüm 
lazım, rob Iazım, manto l<lzım, şap
ka lazım, pardesü lazım!... 

Sivrisinek şehre dönenlerin ar
kasından me'yus me'yus baktı: 

- Ne tatlı günler y~amıştık .. git
tiler ha! 

* Plaj sahibi kumlara baktı: 
- Sel gitti, kum kaldı. Buna del"

ler değil mi? 

* Bayanlar sayfiyeye ak gitmişler~ 
di. Kapkara döndüler. 

Onlann yüzleri tekrar ağardı am
ma baylannın yüzleri sarardı .. Çün
kü pudrayı sürenler bayanlardı, pa
rasını verenler de baylar. 

* Dört sandalye, iki koltuk, bir ka
nape, bir de karyola götüımüşlerdi. 

Dönüşte; dört kırık sandalye, iki 
kırık koltuk, bir kırık kanape, bir de 
kırık karyola geri getirdiler. 

* Sayfiyeden dönüyorlardı. Sayfi-
yedeki köşkten sabahleyin saat beş
te çılı;tılar; kimseye görünmeden is
I<eleye indiler. 

- Neye; bakkala, kasaba borçla
rı mı vardı? diye düşüneceksiniz; 
·nayır, borçl<trı falan yoktu. Fakat, 
sayfiye komşularına ikide bir bah
settikleri şehirdeki on odalı mükel
lef apartımanlarının adresini ver
memek için böyle yapt!lar. 

Adresi verselerdi; adres alanlar 
da o adrese gelselerdi. On odalı mü
kellef apartımanın yerir.deki iki o
dalı ufacık evi göreceklerdi. 

* Soba odunu, soba odununa söy-
ledi: 

- Bu insanlar ~a nasıl şeyler, 
yazın kendilerini yakıyorlar; kısın 
da bizi!.. ' 

İM SET 
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Kartalın kır kahvesinde 
unuttuğumuz bir manzara 
Ayıcı " Büyük şehirlerden fazla açılamıyoruz, diyor. 
Anadolu köyleri sade yağlı güreşle karagöze meraklı 

peteğini kırıp armudunu yiyen ayıya düşman f,, 
Y•zan: K. T. 

J----~--------------....,..----~-----------------...ır.11~~ 
- Olmadı. A, vallahi olmadı. Ko· ı -Büyük şehirlerden fazla açılamı-

cakarılar hamamda nasıl bayılır} .. yoruz, diyor. 
Yapmadı. . Anadolu köylerı, sade yağlı güreşle 

Ayıcı: karagöze meraklı. Peteğini kırıp, armu-
- Demin yaptı amma siz farkına dunu yiyen ayıya düşman. 

varamadınız! Haydi Koca oğlan göı - Yakın köylerde ölmiyecek kadar ge-
ter hanımteyzene kocakarıların ha ~ çınıyoruz. 
mamda nasıl bayıldığını... - Nasıl alıştırıyorsunuz? Küçükken 

«Koca oğlan>ı burnuna takılı halka, Öuymuştum. Bir demi~ levhanın altına 
ıopanın uciyle yukarı çekilinde ard a· ateş yakar küçük ayıyı üstiine çıkarır
yakları üzerine kalktı. Yorgun bir ih· mışsınız. Zavallının ayakları yandıkça 
tiyar gibi sağa sola bir sa1landı. Sopa- birini koyup birini kaldırırmış}. 
nın tazyiki gevşeyince homurdanarak - Hiç olur mu bayım, yanar taban· 
tekrar yere bastı. forı hayvancığın. 

Külüstür defe bir başkası bJr çeyrek - Öyle ise bu koca oğiana marifet-
daha attı: lcri nasır öğrettin} 
- Yeni gelin olan kızl:\r gibi kırıtsın. - Küçükken alırız. Dişlerini bir 

Koca oğlan yeni geJin olan kızlar güzel keseriz. Hani ince kıl testereleri 
ıibi kırıttı. '"!ar ya, onlarla kesilir. Sonra takarız 

Sonra sırasile: burnuna halkasını. 
Koca oğlan çarliston oynach. Koca - Dişleri tekrar büyür mü) 

oğlan iki1telliye kalktı. Koca oğlan elini - Büyüyünce gene keseriz.. Cins 
yüzüne .Kanatarak utandı. hayvanın ( 1) dişi üç, dört kere kesildi 

Koca oğlan siyah, küt tırnaklarını mi gayri büyümez. O zaman başlarız 
gözlerinin üzerinden geçirerek ıürme oyun öğretmeye. 
çekti. Gözleri bir an daldı. Sonra ıçını 

* Kartalda bir kır kahvesinde oldu bu iş
ler. Keten helvacının, seyyar dondur
macının, horoz şekercisinin,, yavaş ya
yavaş sokaklarımızda seyrekleşmesini 
beklemeden ayı oynatan adam pılıyı 
pırtıyı topladı. Köylere doğru göç etti. 

Konuşuyoruz: 

çekerek devam etti : 
- Bundan evvel benim bir sarı kı

zım vardı. Bir gören bir görmeyen piş
mandı. 

Marifeti yedi mahalleye destandı. O
nun oynadığı çatlistonu bizim mahal
lenin züppeleri güç çıkarırlardı. Hele 
bayılıp ayılması hele sürme çekmesi, 
hele gerdan kırması iki telli oynaması 

SON POSTA 

Konuşma 

Bir hikaye kitabı 
Yazan: Nurullah Ataç 

Feridun Osman, Son nıcktub ( 1) adı 
ile topladığı hikayelerinin başında: «Sa
nata nisbcti rnatboa hurufatı haline 
gelmekten ibaret bu hikayelerde ... • di
yor. Hemen söyliyeyim ki bu tevazu 
bana fena geldi: hikaye yaıan, roman 
yazan her adamın ilk vazifesi, sanat -
karlığın bütün mensubiyetlerini kabul 
etmektir. İddiası olmıyanm yaımağa 
da hakkı yoktur. 

Fakat Feridun Osman'm o sözüne 
bakmayın: kendisinde iyi bir hikayeci 
olmak kabiliyeti var. Doğrusu heni.iz 
acemi: süssüz, ziynetsiz yazmasını bil
miyor. Edebiyat yapıyor: «Gökler ulu 
bir yasemin ağacı gibi, minicik olünün 
üstüne beyaz çiçeklerini kana kana 
döktü.» Feridun Osman, ümid ettiği -
miz gibi, hikayelerine devam ederse 
evvela böyle «şairane» ci.inılelerden 

kurtulmalıdır. 
Yazısında sıfatlar da çok bol: cO -

cakta zonklıyan cılız odun ışıklarının 
alaca karanlığında şahsiyetler silin -
mişti... » Böyle cümleler, Feridun Os
man'ın henüz kendine bir uslup edi
trıemediğini göstermeğe kafidir. El -

bette sıfatları, manzarayı gözümüziin 
önüne getirmek için sıralıyor~ fakat ak· 
6İ neticeye varıyor: biz o sıfatlar yü -
zünden bir şey göremez olLıyoruz. Fa
kat o cümlenin kabahati bu kadar değil: 
« . •• şahsiyetler silinmişti.» Şahsiyet!... 

Niçin yüz, çehre, sima değil? Hiç şüp -
hesi?. ki Feridun Osman'ın aklına önce 
bu kelimelerden biri gelmiştir. Onu 
yazmayıp cşahsiyeb kelimesini ara -
ması bir «edebiyat dili» bulnıak heve
sinden bir takım kelimelerde güzellik 
bulunacağı vehminden gelir. (Belki ak
lına derhal «şahsiyet. kelimesi gelmiş· 
tir; öyle ise «edebiyatçılık» kendisin -
den sadece bir heves olmaktan çıkmış, 
kafasına işlemiş demektir. Kurtulabi -
lir; fakat gayret etmeli.) 

Feridun Osman'ın kusurlarını söyle
mekle başladım. Kendisi sevdiğim in
sanlardan olduğu ve daha ilk kitabını 
çıkardığı için önce meziyetlerini de 
kaydedebilirdim. Kendisinde insanları 
görmek, karii alfıkadar edecek hika -
yeler bulmak kabiliyeti var. Fakat ya
zıla11nı bize zevkle okutamıyor, edebi
yatçılığı ona lüzumsuz satırlar yazdı
rıp sözü uzatmasına sebeb "luyor. Hi
kayeyi, nasıl biteceğini merak ediyo -
ruz, bunun için de satırları, sahifeleri 
atlamak istiyoruz. Halbuki iyi yazıl -
miş bir hikayenin birinci meziyeti her 
cümlesinin zaruri olması, bize öyle 
görünmesidir. 

, 
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Yugoslavyanın Bayramı 
Küçük Kral Piyerin doğum yıl dönümünde yapılan 

geçit resminden intibalar 

Prens pol ıeçit resmini idare ediyor 

Yugoslav 30,5 luk aiır toplan ıeçit resminde 

Yugoslav ordusunun en yeni ıistem tanklarından biri 

«Son mektub• daki hikayelerin ço M 

ğuna zor başlanıyor. Fakat ilk tesire 
mukavemet edip sonuna kadar okuyor; 
hepsinden demiyeceğim, fakat ekseri
sinden hatırda güzel bir iz kalıyor. Me
sela: «Efeden alınan faiz z.. Ah! Feıi -
dun Osman onu çıplak, yalın bir üslfıpla 
yazsa, içine efenin kendi çocuğunu ha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tırlamafil ~hlhuwsi pa~~srk~ma -

------.. .. ·----------------
(; 0 N l) L l S LE 
Kısa ve uzun 
Boylu 
Erkek meselesi 
Bilecikte oturan bir okuyucum, 

Bay Şekip bu sütunlarda ileriye sür
düğüm bir fikirde benimle beraber 
değil, çok müteessifim amma, gene 
kendi fikrimde sebat edeceğim. 
Bay Şekip diyor ki: 

c 13-8-936 tarihli ga7.etenizde U· 

zun boylu ve üç lisan bilir bir kızla 
k1sa boylu ve hiç lisan bilmez bir 
erkekten bahsederken boy mesele -
Einin ikinci derecede kalacağını, fa
kat lisan meselesinin arada bir Hars 
ayrılığı doğuracağım ve bunun iyi 
bir netice veremiyeceğini söylüyor -
dunuz. 

Bence bu, böyle değildir. Tabiat 
vergisi olan boy telafi edilemez bir 
eksiklik olduğu halde, dil meselesi bu 
işte hiç denecek mahiyettedir. Adam 
mademki gençtir, kıza merbuttur, li
sanı öğrenebilir, düşüncesindeyim, 
ne dersiniz?» 

Benim hatırımda kaldığına göre 
bu me.sele bana bir kül halinde rcti· 

rilmişti. Uzun boylu, lisan bilir, ya
bancı muhitlere meclftp bir kız, kı· 
sa boylu, lisan bilmez, bilmediği için 
de ecnebi muhitlerden ~eki11en bir 
erkek. 

Olamaz. Arada nıaddi ve mnnevi 
ayrılık, fark çok demiştim. Bugiin 
gene ayni fikirdeyim. Esasen oku -
yucumun boy meselesinde benimle 
ayni şekilde düşündüğünii aıılıyo • 
rum. Lisan meselesinde ise: 

- Erkek öğrenebilir! diyor. O 
halde mesele yok, demektir~ Madem
İu ~ksiklerden birisi tamamlanacak, 
mahzur azahr, amma boy meselesin
de diişünce gene bakidir. 

* Kastamonuda Bay H. Derbeder so-
ruyor: 

Birisi 35 yaşında oldukça zengin, 
diğeri ise hayata henüz atılmış 20 
ya~larında iki erkekten birisi ile ev· 
lenmek istiyorum. Hangisini tcrc:ih 
edeyim? 

Gelini11 siz benim yerimde olu • 
nuz da bu suale doğru bh· cevap ve • 
riniz. Adamlar hakkında yaşların • 
dan başka malumat yok. Keza soran 
kızın hüviyeti de meçhul. Ne diye • 
yiın? Hiç. TEYZE 

saydı!... Fakat bir gün öyle yazacağını 
da ümid edebiliriz; çünkü gençtir, da -
ha ilk hikayelerini veriyor. 

Ne yalan .'-Öyliycyiın? kitaba adını 
veren ilk hikayeyi. «Son mektub» u an
lamadım. O mektubu yazan Rıza, ai -
lesi efradının da söylediği gibi bir deli; 
birtakım hayaletler görmiiş ... Fakat işin 
aslı nedir? anlattığı fırtına doğru mu? 
şeytan sandığı şey nedir? bunlar anla
şılmıyor ve bir muamma olarak kalı
yor. Kim bilir? belki de böyle bir 
muamma olması bir zevk verebilir ... 
Fakat Feridun Osman öbür hikayele
rinde öyle muammalar kurmak iste -
memiş; bence iyi etmiş. 

(t. 1 cilt, 120 sahife, 40 kurus. . ..... ._ ...................................... ....__. 

şan vermişti. 

Sonra yumuşak başlı hayvandı. Be
nim ortanca oğlanla altakke ver küllah 

Türk gazetecileri, ıereflerine verilen çay ziyafetinde, Nazır Şevki 
Behmen ve Sefir B. Hay dar Aktay'la beraber 

güreşirlerdi. Artık, paça kasnak dal- r 
mayı, kündeden atmayı, el ense çek- bm yedeğinde iki atla sökün etti. On dılar. Koca oğlan boğuk, sert horJlll" 
meyi onda seyret. Düğünlerde, bay- tane on liralığı koynundan çekti çıkar· tularla, Jozefin Bakerin oyununa baŞ" 
ramlarda (Hüsmen ağa Sarı kızı alıp dı. Hayvanların kantarmalarile bera- )adı. . 
gelsin. Bahşişi hazır) diye haber gelir· her bankanotları elime sıkıştırarak «var Ben yürüdüm. ince bir çocuk se•' 
di. Neme lazım çok parasını aldık. Ço- hayrını gör» dedi. Dedi amma ben de haykırıyordu: 
luk çocuk geçindik. Yavru iken 5 kay· bittim. uBahçede bağlı duruyor, git 1 ııdt• 

- Hani, bayılmadı. Hani bayı rJl 
meye düşürmüştüm. al götür, gözüm görmesin)) diyebilmi- f sı" 

1 k k h · · Dönüp baktım. Koca oğlan, ka a - Ne oldu şimdi, öldü mü? şim. Sarı kız, hala ço u çocu epımı- ko~ 
- Ah keşki el;mdc ölseydi. Biri ze derttir. nın üzerinde teh~itkarane kalkaı:avaf 

peyda oldu, gitt:, geldi, asıldı. « Yüz Bu koca oğlan da yeti~ti amma ne- caman sopanın a tmdn yavaş ) dir 
ed ed b ') Yere Ço .. meliyor, siniyordu. Zavallı lira ile iki beygir verirsen satarım. » r e o ner e u · 

demiş bulundum Alcste mi duruyor- leri yontulmuş Koca oğlan 1 
dun be herif} iki saat ıonra bir de bak- Meraklılar yine etıafımıza toplan- K. 'f, 
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Zarif bir 
Çaydanlık 

Örtüsü 
Bu örtü için iki çeşit kumaş 

kullanmak lazımdır 

-\ 

Çay demlenirken KoJmsunun kaç -
maması için pek çokları üzerine ya bir 
Peçete, ve yahut bir elbezi kapatırlar. 
lialbuki evine ve çaya meraklı olan ba
Yanlara çaydanlığın üzerine geçirmek 
için böyle bir kapak işliyebilirler. Bun
lar ekseriya resimde gördüğünüz gibi 
Yukarısı yuvarlak, aşağısı düı olarak 
Yapılır. Torba gibidir. Ağzt düz tara -
fındadır. Yapmak için ekseriya iki çe
Şit kumaş kullanırlar. İnce bir kumaş, 
iti bunun üzeri işlenir .. Sonra altına iş
lerin rengine uygun renkte bir kumaş
tan astar ıeçirilir. Bu astar iki katlı o
larak dikilir. Arasına da incecik pa -
lnUk konulursa çaydanltğın sıcaklığını 
daha iyi muhafaza eder. Bu astar işli 
kısına raptedilir. Çay demlenirken re
Binıde gördüğünüz gibi üzerine geçiri
lir. Odaya öylece getirilir. Bundan eğer 
~ tane yaparsanız birini çaydanlığın, 
0 tekini de sıcak suyun üstüne örtcrsi
Diz. Bu suretle ikisi de sıcaklığım mu
bfaza etmiş olur. 

Güzel Bir 
Truvakar 

Bir çok bayanlara rastladım. Truva
ltarın ne demek olduğunu bilmiyorlar. 
ltelimeyi gayet yanlış yerlerde kulla -
~Yorlar. Truvakar üç çeyrek demek
tir. Tam bir palto uzunluğunu dört 
Çeyrek kabul edersek bunun üç çey -
~ği uzunluğunda olan her palto vece
ltete truvakar denir. İşte size modelini 
ltoyduğumuz de ekose kumaştan yapıl
llıış bir truvakardır. Burusuklu kollu 
diiındüz yakalı, çaprast cepli, gayet sa
de fakat şık bir biçimi vardır. Esasen 
~ose olduğu için fazla süs kaldırmaz. 

SON POSTA 

M ODA : 

Bu şapkaların hangisini 
güzel buluyorsunuz? 

Hakikaten bu be~ 
şapkadan herhangi 
birine çirkin diyebi
lir miyim diye uzun 
uzun baktım. Her 
birinde ayrı ayrı gÜ• 
zell;k buldum. Ve 
hic birine biçimsiz 
<li;emedim .. içlerin· 
de fantazi, ciddi, 
her çeşidi var. Fa· 
kat hep güzel.. E· 
ğer san' at mekteP" 
leı inin gece dersle
rine gitmişseniz, bu 
örneklere bakarak 
kendinize bir tane 
yapabilirsiniz. Git • 
memişseniz, örnek 
götürdükten sonra 
herhangi bir şapka· 
et size bunlardan 
birini gayet ucuza 
yapar. Beşi de ayrı ayrı güzel ve modaya uygun olan bu ~apkalara bilhassa 
nazarı dikkatinizi ce'lbederiz. 

Bebe elbisesi 

Yavrunuza böyle güzel 
bir elbise yapınız 

Çocuk elbi -
selerinde en çok 
dikkat edilecek 
~ey onu büyük 
adam elbisesine 
benzetme
mek ondan 
farklı yapmak -
ttr. Resimdeki 
elhise bu itibar -
la pek uygun -
dur. Yapılışı da 
gayet kolaydır. 
Biraz dikişten 

anl•yorsanız, ya
nabilirsiniz. Ö -• 
nü bir parçadan, 
arkası bir par -
cadan kesilmiş
tir. Önünde ve 
arkasındaki büz-
güsü için ayrıca parça kesilmiş. 
evvela büzülerek elbisenin üzerine 
dikildikten sonra altları kesilmiş -
tir. Kolların omuz başları da gene 
evvela iki üç sıra büzülmü~, sonra 
yerine takılmıştır. 

~--------------------------Mutfak 
Yemek 

ve 
odaları 

İyi tertibatı olan bir e\·de yemek o
dası ile mutfak ayrıdır ve bu yüzden 
ev kadını bir hayli güçlük çeker. Ye -
meğin taşınması, yemek levazımatının 
oradan oraya götürülmesi kadın için 
adeta bir dert olur. Bu yüzden ) emek 
odasile mutfağın ayrılığını düşünenler, 
buna iyi bir çare bulmuşlardır. Bu ça
re de mutfağın yemek odasına taşınma
sıdır. Çıkacak duman ve kokudan kur -
tulmak, ancak yapılacak tertibat ile ka-

Bugün Ne yemek 
Yapsam? 
Yarım saatlik bir çorba 
Dört beş tane büyük patates ve bir 

iki ba.ş soğanı soyup dilim dilim kesi -
niz. Lezzet vermesi için biraz da ke -
reviz yaprağı koyup bunlara karıştırı
nız; Yassı bir tencerenin ve yahut ta
vanın jçerisine koyup üze,rlerine çıkın
cıya kadar su koyunuz. Pişinciye ka -
dar (25 dakika) kaynatınız. Sonra hep 
eze eze bir süzgeçten gec;iriniz. Tekrar 
tencereye boşaltınız. Bir çorba kaşığı 
domates salçası, bir çay fincanı süt, 
bir parça da tereyağ katıp kanştıra ka
rıştıra bir iki dakika daha pişiriniz. Fa -
kat kaynatmayınız. Kaseye boşaltıp ü
zerine biraz maydanoz serpiniz ve sof
raya çıkarınız. Gayet lf'zzetli bir çorba 
olur. Bilhassa kış gü.~.eiinde ... 

Bu seneki 
kol ve yakalar 

bildir. Bu tertibat ta şudur: , 
Yemek odasına büyük bir hangar Elbise yaptırırken en gi.:ı;; beğenilen 

şey yaka ve koldur. Hakikaten bunu 
yapılmalı ve bu hangarın dı~ı zarif ve 
sade kağıtlarla kaplanmahdır. Küçük beğer;ı:mek gü~tür. Çün~i! elbi~eyi gü-

b. k ı··b · andıran bu hanf1ar ye _ zel gosteren ancak bu .ıkı ::ıeydır. Bun-• l ır u u evı ,., , 1 . d h .. h d 
~aç arınızı -· . ·w··lmesine yarar. arın aynı zaman a em yuze, em e 

megın ~ışııı .·· . d , k 1 ~ d 
~ • ~ t / Ayrıca yemek odasının muhtelif yer- ,\:ucu a ) a ışması . azım ır. 
•mı• ı ıı ıınıız • 1 . d , lacak raflarda mutfak leva- ~akat bu senekı yakalar araınnda, 

Vücudun en kirli yeri hiç şüphe yok ki erınt e ) akpl ı malıdır. resimde gördüğünüz gibi, hem 
la"lard H t•:. t · ·· ·· d""kl · zıma ı sa an d'" ""kl · h d d'kl · b 1 d w iti ~ ır. a ""' emız gontn u erı va- - ·· .. ····-·-......................... _ ................ . uşu erı, em e ı en u un ugu 
~ t bile. Çünkü saçlar bir defa hariçteki dir. Yeter ki kullanılan sabunun cinsi jçin hangisi yüzünüze daha iyi gidiyor-
ıa maruzdur. Bundan başka başın if- iyi olsun. Bir de başımzı yıkadıktan sa onu seçer, hem de gene modadan ay

~tını, teri ve kepeği de araların - sonra masaj yapmalısınız. Masaj için ,rılınamış olursunuz. 
lr Saklarlar. Temizliğine dikkat eden iki elinizin de baş parmaklarını kulak- Kollan da vücudunuza uydurmak 
hır kadın hiç olmazsa haftada iki defa larınızın arkasına yerleştiriniz ve son- ,için ya omuzlarını ve yahut ta kolların 
/Şını yıkamalıdır. Bir çoklarının dii- ra dairevi hareketlerle parmaklarınızı kendilerini şişkin ve kabarık yapabi • 
~üğü gibi haftada iki defa ba~ yı - bütün başınızda dolaştınnız ve mü - .lirsiniz. Çünkü bu senenin modasında 

ak saçlar için hiç te zararlı. değil- kemmel bir çalkalayınız. her iki şekil de vardır. 

Sayfa '1 

Tarihten aag/alar: 
• 

170 satırla ispanya tarihi 
.. .. * _________ __, 

Şamdaki dahili harpten sağ kurtulan yegane 
Emevi ispanyada bugüne kadar ayakta kalan 
medeniyet eserlerini vücuda getirmişti, bu eserler 
bugün gene bir dahili harp yüzünden mahvoluyor 

Y•z•n: Tur•n C•n 

İspanyadaki kanlı dövüş bir türlü bitince kocaman &alonun kapılan bir
bitmiyor. Bu azgın kavga sırasında bin- denbire açıldı ve cel.latlar göründüler. 
lerce canla beraber binlerle güzel bi- Bunların ellerinde uçlan demirli kır
nalar, hazan bütün bir şehir veya ka- baçlar ve yağlı ipler vardı 
saba yerle bir oluyor. Bu korkunç ve Şimdi kırbaçlar şakhyor ve misafir
çılgınca tahriplerden sekiz yüz yıldan- lerin boyunlarına geçen yağlı ipler. on
beri bütün tazelik ve güzelliklerile a- ları birer birer yerlere seriyordu. lnil
yakta kalan, görenlere hayret veren tiler, çığlıklar ve harharalar sarayın 
tarihi eserler de kurtulamıyor. Ge - duvarlarını ve pencerelerini titretiyor
çenlerde ajanslar bize Alkazar sara - du sanki ... 
yının da harap olduğunu, daha da o- Ebülabbas bir kısmı henüz can çe -
lacağını, çünkü burasının bir harp kişen misafirlerin üzerlerine kalın ki -
sahnesi yapıldığını bildiriyordu. limler ierdirmiş ve onun üstünde göz-

Bu haber insanın içini sızlatıyor ve delerile dizdize musiki dinliyerek şarap 
islfım medeniyetinin parlak tarihi; ha- içmeğe başlamıştı. 
rikulade bir sinema filmi halinde göz- * 
}erimizin önünden geçiyor. Emevilerden yalnız Abdurrahman * isminde bir kişi bu kanlı intikamdan 

kendisini kurtarabilmiş, İspanyaya git
Horasanl! Ebu Müslim bir saracın mis ve Kurtabada hükünıran olmu.ğa 

çırağı idi. Iranda ve Bağdadda Eme - baŞıamıştı. 
• h ı· r lerı"ne kar<:ı ı"çı·n ı"çin yanan kin v~ _a 1 e -ı .. r . t Hıristiyan cehalet ve taassubuı~un e-

gıttıkçe artıyordu ve Ebu M~ ~ ış e linde bir mezbele halinde olan Ispan
b_u sırada ~ara bayrak altına_ gırdı. Hat- ya işte ondan sonra bir dünya cerınctı 
ta onu ~lıne alarak herkesı de altına halini almağa başlamıştı. 
toplamaga başladı. Hassas çalışkan ivi kalbli sair bır 

M · ·t b" k l kla ' ' .J ' -:.: . ua::ı_ye şcı a~ca. ır ~r~a~ 1 r adamdı. Memlekette yeni yem şehll"ler 
~~lıfelıgı ele geçırdıkte~be.1'!. ıslamla kuruyor, uçsuz bucakstz bahçeler. bağ
ıkıye ayrılmışlardı. Halıfelıgın Haz - Jar yaptırıyor san'at abideleri ,.üksel-
r;ti Muha~medin _amcası_ A~ba.:ın ev- tiyordu. ' v 

l~tlarına a;t o1dug~u ılerı suı:~n~er Elhamra, El'kasır gibi şaheseı lcr bun-
gıttıkçe çoğalmıştı. Işte Ebu Muslım ların arasındadır. 
nihayet bu iddiayı bi~ vak'a haline koy- İşbilyede yapılmış olan (El"kasır 
du .. v; (Kanlı) namıl~ me~hur ola!1 Alkazar) bir kasaba kadar bu~ iiktü. 
Eb~labbas ~md~ halıfe ola.u. ~~vı- Pek ince işlenmiş, renkli ve narin mer
le~ın son halı~e~ı ~erv~ıı bır ~l~~eyc merden sütunlar üzerindeki geniş av
sıgınmış ve ~ıl~~e~ın .. m~?rabı onunde lulan, fıskiyeli havuzlan, sarayın et
mı:raklarla .. o!durulmuştu. .. rafını kuşatan geniş bahçelerile ccn -
.~ akat Ebulabbas ~~l-~ız Men:am. ol- netten bir köşe idi. Altmış sekız d.uresi 

durmekle kalmadı: ~utun Emevıler~ or- vardl ve her biri diğeıinden daha gü
tadan kaldırmak ıslıyordu. Halbukı E- zelve başka bir şekilde süslenmisti. Ge
mevilcr ona itaat etmişlerdi. rek daireleri ve gerek avlularla ·bahcc-

Bir şair bir gün ona bir §iir söyledi. yi heykeller süslüyor ve yeşil çimcnl~r-
Şöylc diyordu: le her çeşit çiçekler arasında tm uslar 

cGö~~niiştek.i bu i.~a~te a~d~_nrna. On- geziniyordu. 
ların yurekl.erınde o~ıe ~uyuk fena .. - On ikinci asırda yapılan bu muhte
lı~lar var kı onları hıç bır kuvvet ~o- şem binalardan Elhamra sarayını on 
kup atamaz. Kılıcını bırak, fakat. elıne dokuzuncu asırda gezen Viktor llügo 
kırb~ç a~. Aya~larımızın a~tmdaki top- hayrette kalmış, şöyle dernekten ken -
rak uzennde hır ~ ~mevı kalmayın - dini alamamıştı: 
cıya kadar onları oldur.:ıt cElhamra!.. Elhamra~.. Melek!L•ı in 

Ebülfı~bas ~~iı~~: kalbi kucaklıyan bir hülya gibı yal -
- Dogru soyluyorsun! dızlarla süslediği, seslerle doldtlrduk-
Diycrek bir kese altın verdi. ları muhteşem saray! Geceleri, ay, na-
Artık halifenin taraftarları her ta - rin kemerlerin arasından duvarların üs-

rafta Emevileri öldürüyorlardı. Eme- tüne akisler bıraktığı zaman kubbe -
vilerden Şamda oturan doksan kişi bir Jer ve kemerlerin üzeı indı.." sihirli ses
l:fÜn Ebülabbasa ilticu ettiler. çünkü ler duyulur.» 

bu i lerin onun· rızası olmadan yapıl - Endülüs medeniyetinin derin izleri 
dığını sanıyorlardı. bugün bile İspanyada bütiln km·vctile 

Ebiilabbas bunları nezaketle kabul mevcuttur. 
etti. Çok geçmeden sofrasın:ı da aldı. * 

Misafirler artık ölüm korkusunu sa- Fakat saltanat ihtirasları, tefrikalar, 
vuşturmuşlar, rahat rahat ve iştiha ile çekememezlikler ve faziletsizlik or:ıda 
yiyorlardı. Tam bu sırada Şebli İbni Arap varlığını da mahvetti. 
Abdullah adında bir azatlı Ebülabbasın Endülüs medeniyetinin son dun:ıi,11 

işaretile bir şiir okumağa başladı. Bun- olan Garnata seksen bin kişilik bir or
da Emevilerin yaptıkları sayısız zu - du ile 9 mayıs T 491 de muha ara e -
lümlerini sayıyor. Hazret~ Alinin. Haz- dilmişti. Kral Ferdinanrl ve krali~e ba
reti Cafer ve Hi.iseyinin şehadetlerini bel burayı ele geçirmek için elden ge-
acıklı bir şekilde anlatıyordu. ien her gayreti yapıyorlardı. Şehrin Pt-

Emeviler sarardılar. rafına hendekler ve istihknmlar inşa 

Lokmalar boğazlarında kaldı. ediyorlardı. 
Okunan kasidenin son mısralan da (Lütfen sayfayı çeviriniz) 



1 Sayfa SON POSTA EylUI il 

--1 Yazan: Orhan Selim l-,----------. Milletler Cemiyeti Toplamyor 
KAN KONUŞMAZ! 

Zafranboluda 
Yeni bir kömür 
Madeni bulundu Heyetimiz bu sa}lah Atina yoluyla 

Son Postamn Edebi Tefrikasa: 84 Zafranbolu (Hususi) - Zafranbolu- hareket etti 
O gece Ömer hadiseyi anasına an - dirseğinden aşağı kaim bileğine kadar ~un Eflani ~~~~yes~nin,. şarkı !i?1;li - Milletler Cemiyeti konseyinin top- Habeşistanın ilhakı ve Ren mıntr 

lattı. Anası Nuri ustaya söyledi. Nuri tüylü kolunda damarlar çıkmış. sınde Ça~~ş ~oyunde ~aı adlı hırı ara· lantısına iştirak edecek olan hey'eti-jkasının Almanlar tarafından teıalf 
usta: Süheyla önde gidenlere baktı: fından komur madenı bulunmuştur. miz, bu sabah saat 9 da cKuirinale• işgali gibi meselelerin de müzakere r 

- Bir defa da benim başıma böyle - Nasıl birbirlerini seviyorlar Ö. Sai burayı bir kaç amele tutarak vapurile hareket etmiştir. dileceği bu Cenevre tOplantılarına bil-
bir iş gelmifti, dedi. Çok eskiden. Ga- mer, dedi. Bak Cevat nasıl yakalamıf kazdırmıf ve kömÜI' damarının devam Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Ce- yük ehemmiyet atfedilmektedir. 
vur Cemal Hocayla Kızıltoprakta bir Zehrayı. ettiğini görünce hükumete haber ver- nevr~eki daimi murahhuımız Nec- Atinada neler görütüJecek? 
k .. k ·t 'ıştik Seyfi Beyi de orda -Ne sade ne düpedüz deg"'il mi} miştir. Hükumet tarafından damar tet· meddin Sadık, Riyaseticumhur Hususi Atina 10 (Husust) _ Türkl1' 
oş e gı m · ' ' k'k ' ' d K~t'b' H R' ' da dahil bul ... görmÜftüm ilk önce .. Bu herifler böy- Süheyla batını •lledı. Şimdi daha kik edi~ ve bu tet 1 at ne~cesın e a 1 1 asan ıza nın . . . ~- Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Ara•~ 

1_..ı· k ... 1-- aıL--..1-.. "' - .. )ar - de ..:.1-_1 l 1 bulunan kömürün gayet zengm ve de- duldan bu hey'ete Hanclye Vekilimiz Cumartesi günü Pireye vasıl olacail JCOır zaten, en o umU\NA&•• ıuıru-a agır yuruyor , on .~er e ara a- . Tevfik ın~-~ Aras . aset tm ktedir 
tahkire kalkarlar. Ama kabahat n gitgide açıhyor. Ömer elini Sühey- vamlı bir kömür madem damarının H ;--:ı•s:- ny . e e _ · hükumete bildirilmiftir . .Batvekil Mr 

mı, . bel . ld ... 1 l t ey etimiz yolda Atinaya ugraya- k R" .. Ar • - . habe ili bizde ne diye heriflerin inine giderız} limn omuzuna koydu. Biraz da böyle me eı 0 ugu an atı mıt ır · cak, ve T vfik Rüştü' .. Aras y u.... ta saa Uftu as m zıyaretı r 
' T '-!La... f .. hük6me- e unan ~- . T"' L. Hari • Memnun oldum, Ömer de ajzmın pa- yürüdüler. Konuf1Duyorlar. Ömerin eli etıu&a11 yapan pro esor .. , vekili Metaksasla temaslarda buluna- sevınçle kartılaınıftır. urıuye 

yını aldı. Süheylanın omuzundan beline indi ve te raporunu vermek üzere ~a~u~ e, caktır. Bunu müteakip yola devam edi- ciye Vekilinin kua ikameti ea~ 
genç kızı bütün kuYYetile yakalayıp oradan da trenle Ankaraya gıtmıştir. lecektir. iki memleketi .ıakac:lar eden me.elo • 

• çekti kendine. Süheyla durdu. Ömerin Maraı Saylavı Mitat dün Mill~~er ~yeti konseyi toplanb- ler gö~fül~~~ir. -' 
kolu içinde döndü. yüzyiize geldiler. l d f t ttİ sını. muteakip, ayın 21 de Asamble Tevfik Ruftu Araa Lurada 4 

Üç aydır senli benliydiler. Süheyli Süheyli Ömerden biraz daha kıaa boy- gece «: V~ a e . ka dahi toplanacaktır. kalacaktır. 
Öm · d'~ · b"t" kitaplan oku • 1 D-1.... lar İki gün evvel ugradıgı otomobil -

erın ver ıgı u un . u. ~yor . dan Ha darpaşa Nümune S • d lik S t R d 
Y.Or .. M~n~~.bile etm~en Ömerin Ömer birdenbire aildü: . . :nesn::ratedaJ altına alman Ma- urıye e şen ovye usya a 
bütiın fikirlerını kab~l ediyorda.. Ö • - HaY. Allah belhmı veram, dedı. Sa lavı Mithabn bütün ihtimam- • • • · • -:-
mer onu tütüncü delikanlılarta ah~ Sinemalardaki ail>i oluyor. Seni öpe- :a ra~ en dün gece saat birde baya- Y enı muahedenın ımzalan- Buharin ve Rikofun suçlad" 
etmifti. Hatta bir tütüncü kı~ ~ ıyl yim. eledim. Düpedflz. bubayağı öpe- ta gözl::U yumduğunu tee§iirle ha- ması sevinçlerle karplandı olmadığı anlaşıldı 
arkadq olmuftular. Haftada iki defa yiın dedim. Hay abi.. ber aldık. Berut, 10 (A.A.) - Fransa-Suriye Moakova, 10 (A.A.) - Tas aj_... 
Zehrayla - tütüncü kmn ismi Zehray- Süheyl& elile Ömerin aizını kapat· Saylav Mithabn ölümüne sebep o- muahedesinin imzam dolayiaile bütün bildiriyor: 
eli - bulufUyor. Ömerin verdiği kitap- b. Sonra tıpkı )'İne IİDemalarda birin- lan kaza Çiftehavuzlardan hususi oto- Suriye tehirleri donablmıf, dükkinlar Sovyetler Birliği müddeiumumiJilL 
lan beraber o~yordular. Sübey~ ci plana alınan pozlarda olduğu gibi mobili ile dönerken vukubulmuştu. ve müeaeeaeler bpatıhnıttır. • 16-20 ağuıtoata Moakovada ~ 
bilgiıi Zehradan çoktu. Süheyla ki • ayaklannm ucuna blkb. Elini Öme- Otomobil tam ~top~. geçer- Bütün Suriye ve Lübnan gazeteleri. T rot.zkiat-Zinovieviıt tedbitçi tetkilİ' 
tapları daha çabuk anlıyordu. Fakat rin ağzından çekti. Dudakları Ömerin ken yolun ortas~ bırdenbı.re b:a.::k Fransız "e Arab müzakerecilerini teb- bnın muhakemesi eanasında 9uhari' 
Zehra her okuduğu aatıra .derhal ha • dudaklarile kartı brtıJ& kaldılar. ~ ~ Şofor arala 1~.!da 5arpdan lan- rik etmekte ve F ranaa ile Lübnan ara- ve Rikofun da kendilerinin clniy&of 

b. . sal b l Kit lar Sü Öm .. zl . . lra-..J. k ilk içm direksiyonu so Au ıgın o . • L l . , ~ 
yattan ır mı u uyor. ap : er go ennı..-ıa ve ço Y • .. , til adaki ağaçlara ve traın- sıru:la da yakında müzakereler açıla • ve ırtıcatklrane harea.et erının fU 
he~la için henüz sad~ «enteresan ki- sek bir kayadan deniza lllbhyonnUf gi- : s~i:e~:rçarpmıştı. Çok şiddetli o- rak ayni neticeye varılmuı ümidini ya bu derecede medhaldar oldukJardl' 
taplar», fakat Zeh~a '~ ha~t.. . .. bi Süheylan~n ~~akJanna ahldL ıa: bu müsademe neticesinde başı hız- izhar etmektedirler. dair bazı suçluların söyledikleri ~ 

Zebranın Cevat ısminde bır 8ff81lıaı Batlan hırbınnden ayrıldığı vakıt la otomobilin arkasına çarpan Maraş • • üzerine açılan tahkikatı bitinnittir· 
var. Cevat bir dokuma. ~brikuında Ömer artık sinemalardaki birinci plan- saylavı derhal kendisini kaybetmi§ti. Cım Londos geliyor mu? Müddeiumumilik, Buharin ve Riko' 
çalıfıyor. Yirmi dört, yınnı bet Y8f - lan düşünmüyordu. Süheyllnın gö~ Hastane başhekimi, diğer hekimler (Battanfı 1 ind 1ayfada) fun ithamı için hukuki eabab bula ' 
larında. lerine baktı. Sonra bh daha öptü genç ve asistanların gayretleri maatteessüf da bulamadım. Kendisinin, Margoı kö- MaDllf ve bu sebebden bu tahkik•t ar 

Bir gün Cevat teklif etti: kızı. bir daha bir daha.. ıonra büyük bir netice vermemiş, kıymetli Saylav yünde akrabalarının yanında olduğu- tık kapatılmıfbr. 
- Çocuklar, dedi, töyle hep bera - kavgadan muzaffer çıkmlf gibi U.faaı nezfi ~ğt neticesi kendisine şe~e- nü eöylediler. Cim Londoa, filhakika, --. ------

ber bu cuma bir gezinti yapalım. Sa - dimdik durdu. Sübeylbın belini bırak- meden dun gece saat ı. de v~t. etmiş.~ır. Margoa köyündeki, hetDfİreainin evin- Arabıstanda ltalyan 
nyere sulara gideliuı. tı. Onun aai elinJ eol eline aldı ve par- Merhum ,1 881 .~esınd=~e dun- deydi. korkusu 

Teklif kabul edildi ve ertesi cuma maklannı geçirdi. Y,8 Y_8 J~ mu:y~: 'l ~ d ye- Yatakta bulunan hemtireainin fena (Baftarafı ı inci sayfada) 
erkenden Ömer, Süheyl&. Zehra. Co- Öndekiler dunnUf onlara bakı- :fti:.ı.J:ıelif ~ ~ ~e:ıı:z ::: halde rahatsız olduğunu söyledi. ltalyan istilası enditesi Yemende Cif 
vat Sarıyer iskelesinden Çırçır suyu - yorlar. Cevat ... lendi: 1 · uş, bir ~S.: in~rlar umum On bet gündenberi, bayatı tehlikede bafgöatermittir. Büyük Britanyanıl 
na doğru yürümeie bati~~· - Hele tükür aradaki buzlar çözül- =ürlüjü. vazüesini görmüştü. Ka- görülen kız akrde,inin yanındaymıf. doetu olan me,bur imam Yahya'..-

Hava serindi. Gökte ırı m bulutlar dü demek.. mutayın en eski Saylavlanndan olan ilaç ti,elerinden, hastanın yüzün • nazırları da bu husustaki endifelerbll 
var. Gece yağmur yağdığı İçin nem• Ömer cevap verdi: merhum, Saylav Kılıç Alinin eniştesi- den, ve evdekilerin endife}j hallerin • saklamamaktadırlar. 
ff toprak mis gibi kokuyor. - Biraz uzun ıürdB amma çözül- dir. Kederdide ailesine ve Saylav Kılıç den, Cim Loncloaun yalan eöyleme - İetill endite1i bir kabus gibi menılr 

Zehrayla Cevat önde gidiyorlar. dit. FJı ne de oı.a ba İfİD içine bile Aliye taziyetlerimizi bildiririz. diği anlatılıyordu. Bana: ketin üzerine çökmüttür. Yerli ArtP 
Cevat kolunu Zebranın beline do- •umara ıokuyoruz . .Kahrolası, yan mü- Ayni otomobilde bulunan, fakat ka- - Görüyonun vaziyetimil dedi. lar araaında hüküm ıüren kanaate ~ 

!amıf. Sübeyl8.nın o zamana kadar duy· nevverlik var serde. zayı hafif. geç~ m~h~un refikası Bu halde, buradan lstanbula değiL A- re. ltalya; Habefillanda olduiu ~ 
madığı, güzel ve ıtıkh sünlerden hah· Önd k'l kadakiler' b kledl 0 ... Bayan ~~e ıyileşmış, dun hastaneyi tinaya gitmeye bile imkAn bulabilir garp medeniyeti yapmak ve eurctill 
seden bir fUlc.ı söylüyorlar. Zebranın d- d ~ ıl ekr alar . ..ı!ı_ 1

B.e k ·L 
0b~ terketmiştir. miyim) liğvini tahakkuk ettirmek bahanetil' 

'--h r::. L di '- di d u e a.o o gırWICI'. ır er ea., ır V gül '- ·ıa . u_ıL --M ıeai 1U1 n. ~er a.en a.en n en u • kız, b' kek. b" kız. Süh 1.... • iz . e acı acı ere .. ı ve ettı: istill hareketine girifecektir. na&& .... 

tanmaaa ve Ömere söyleyip onu kızdı- _ u er d . ır ",t~ ~ k"yü ~men~a ~~den OD - Kollarım çok kuvvetli, fakat kal- sında bu kanaat yerlqmİf gibJdlıt 
racağını bilmese Süheyla Zebranın .e- ba dŞa_ ... ~m daodi r u mılyon kılo tutün alacak! biın o niıbette zayıf. Memleketin hemen her köteainde b' 
sini bilmem hangi mefhUt yıldızın ae- nZaeha ogrt_ ek~~· .. e tır. t s-he '~ (Baftamfı t inci sayfada) Bu itibarla, beni, karde,im iyiletin- tehlikeden bahaec:lilmektedir. # 

be k ra ur uyu aa sa ır u yaaya A !.Lal l '-_ daL 'k d .. '-adar ~-A ö · l~- F • 11 -:..• ıine nzetece . öğretti. merm ı a ıcıUU" fU a.ı a a tu .. ceye a. mcuur g rmen17 aLJm. a- buki bu sabah i§tahlıca bir kahVllP" 
Ömer sordu: Ömer: tünlerimiz hakkında en ufak bir fiyat kat, kalbimin rahathyacaiı ilk günde, etti. Hatti şimdi bizimle konuşuyor bt' 
- Nasıl bu türküyü beğendin mı tahmininde bulunmaktan kaçınıyor .. yapacağım ilk ı,, size verdiğim sözü le. Fakat biz, fazla yormuyoruz. 

Süheyla} - Ben yardim eClemiyorum, dedi, lar. Fiyat kıymetleri için kendilerine tutmak. ve hiç kimseyle aürefmekten Böyle giderse, İstanbulda,..,... 
- Çok. lakırdılarını yaz da ver ba- karga gibi bir IC8İm var. müracaat ettiğim müesseler daima ilk kaçmadığımı i.abat etmek olacaktır. mayı vaadettiğim gül'el için ÜÇ d,jl 

na. Olmaz mı}. Cevat güldü: fiyat tahminini rakip kumpanyadan Şimdilik, kardeşimin vaziyeti salA- gün sonra yola çıkabilirim! .. s.14 

- Olur. - iyi ama karga gibi seninle demin beklediklerini aöyleyrek tahminden ha doğru gitmektedir. Vikıa şu anda, Bay Asımın, kat'iyet!• söyl~ 
Önde Ce~at Zebraya daha çok '°" yolda Süheyllnm kulaima bülbül gibi kaçınmıtlardır. Yalnız, hepsinin de it- g?rdüğünür.gibi, bi~ bir v~ye~ göre, ~im .l:°ndos, Dinarlı il~ giin=t--

kulmuftu. Kolu genç kızın belini da- şakıdın.. tifak ettikleri nokta tudur: d~.r. Fa~~ hır. ka~ gun evvelki ~alini ayın yırmısmde yapabil~. ~ 
ha kuvvetle sıkıyor. Havanın serinll- Süheyla f81kı)'l yanda keserek iti· _ «Bu yıl tütünler, bilhassa rakımı ,gorseydiniz, nikbm oluşumu tabu bu- Bay ... Asımın, bu hastal~gıdirn ki -

... k · • '- - · _L_ 1 _.J fia . . lurdunuz. olmadığına phadet etrnesı . _ı~ ğine ragmen c~ .etını çıa.annıf v__e I?~· raz ettı: ... .. . yüksek omn yer cnıc ne yetışmış • 0 zaman, yüzü balmumu gibiydi kat't hükmü vermek fçin, ayın yıs-
~~.ı;~~-~!!!! .. :vamıf oldugu ıçın . - ~ayı~, çocugun gunahına. gırme- tir. Yapraklar kalandır. ~ yapraklı Ve bir yudum su bile içemiyordu. Hal- sini de beklemek sabnnı aşılıyor! e' 

S h"kü' d ~A~~-~-~~~ka~y~ızb~~tiliün~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~-~-
on u m ar ' da b elan .. - k t ... 1 ·1 k'l ib · l R ·d k l t }..ı. bs 

1 tini. tmak kudret ve seciyesin • o un uç ay once, onuf ug.u: yı on mı yon ı oya varan tıyaç a- usyaya gı ece sporcu ann op caD l 
e yaşa !L' • r_ 0 

' ban s İ ' ak d • ..J d mahrumdu. Düşmanla yapılan bir muzun ıa.ıncı eer:en mı ne, a « ızı rını zmır mınt aaın an temın eye -
ı::ydan muharebesi de kaybedilince eeviyorum)) dedi. O kadu. ceklerdir. 
ümitleri kalmadı. Kendisi için çiftlikler Zehra: , Bu yıl en iyi tütünler lzmirin Ga -
verilmek şartile şehri teslim için kral- (Arkası var) vur köyünde ve Akhissrda yetişmiş -
la muhabereye girişti. Etrafmdakile - tir. Gavur köy tüti!nleri renk it~barile 
rin ısrarlanna rağmen uyuştu ve a • Akhiaar tütünleri de koku itibaziie di-
nahtarlan verdi. . . lktısadi buhrana ğerlerine faiktir.» 
Şehirden çıktıktan sonra bır ~ AlchiMr Banbsa yanm mılyon 

üzerinden geriye bakmaktan kendisini k lira &. .. tt 
alamadı. Vaktile o kadar güzel, muhte- aFŞJ çare... . .. .. .. gı ı 

· lan bu -ı..ir şun· di se Akhıaar T utunculer Bankası bu yıl 
tem ve zengın ° ~ - "k" b' d f l .. ·ı 
raıet içindeydi, yıkılmıştı. o zaman ak- Milletler cemiyeti komitesi ı. ı ın en a~ a zurraa yar•m mı yon 
b başına gelmiş ve ağlamağa başlamış- • f ak d•l lıradan fazla ıkrazatta bulunmuftur. 
tı. bır kon erans te ı me- Buna sebep, kunetli angajmanlar ya-

ihtiyar anası bu hali gördü. Vatan sine karar verdi pan Akhisar tütüncüler bankasının 
sevgisile çarpan ve sızlıyan kalbini eli- fazla miktarda mübayaata bulunmak 
le bastırarak oğluna şunlan söyledi: Cenevre, 10 (A.A.) - Milletler mecburiyetidir. 

- Ağla, alçak adam; ağla! Erler gi- Cemiyeti ikhaat komitesi, dün öğle -. Akhisar, Gavur köy, Ödemiş \'e 
bi müdafaa edemediğin bir devletin den 90nra toplanmıttır. Komite, iktı - Milas mıntakalannda fltünlerın dizi 
6lüınüne şimdi kadınlar gibi ağla!.. aacli buhranın halli çarelerini ve bil • ve kurutma ameliyeleri tamamlcınmlf Dünkü topJantıda bulunanlar . . . * , . hassa dövizterin istikran ile ticari tah- gibidir. Denklerden mühim bir kmnı Sovyet Rusyaya giderek spor te- lunmuştur. 

Şın_ıd_I ora~ .m~ ııa:;:at ~= didler ve klerinıı meoeleleri hakkında müşterilerin. götleri önôine ...-ilmiştir. maslan yapacak olan gençlerimiz, dün, Vefa idmanyun!a tl~ 
delennm yenı hır ki .. ~~ tetkikatta bulunmak. üzere Amerika, Her an piyasanın açılmasına intizar İstanbul Parti Merkezinde kafile B&'j- Vefa İdman Yurdu Genel 
dıkl~; ~:b::::: Aat V::~ Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'- edilmektedir. Piyuayı açmak. şerefinin kanı Cevdet Kerim İnce Dayı'nın riya- Jiğinden: 

1
,. 

~~ :cıe a~ıldığını duydukça insa _ nın iftirakiyle bir konferans aktedil .. bu yıl Di Amerikan. Glen ve Geri Ta- ,setinde toplanmışlar, Cevdet Kerim 20/Eylill/1936 pazar günü~~_.., 
gun ~Ih' y lıyor. meainin zaruri olduiuna Juarar vermif- bako araaında paylafalacaiı kuvvetle kendilerine lizımgelen talimatı ver- da yurdun 1936 yılına mahsus~, .. 
nın 

1 
sız 'hraa Can tir. eöylenmektedir. pıiş, seyahat hakkında hasbıhalde .)>u- si vardır. Yurda gelmenizi ~ 
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ALMAN NAZIRI [ Hikfige 
1 

TALİH ] 
"Bolşevikliği 

GÖBELS'İN DÜNKÜ SÖZLERİ: 

kaldırmaya azmettik!,, Yazan: Claude Ariguet Çeviren: Nurullah Ataç 
Andrassy, bir saadete konacaklan tığını, tek başına gitmek niyetinde ol· 

veya bir felakete uğrıyacaklan kendi- duğunu kız kardeşine nasıl anlatacakt 
lerine malfun olan insanlardan değil - Julia hiç şüphesiz Roubaix'daki Ga • 

'Berlin 10 (Hususi) - Nurem • ihtimal dün Nuremberg.de yapılmış,merika arasındaki münasebetler iyi de- d!. Bütün parasını yatırdığı banka Ü- roline teyzeye, Michigan'daki dayızade-
L k lan beyanat yapılmıyacaktı. g· ildir. Ticaret muahedesi, bilime! fes- las etmiş, dostu Picot günün birinde lere de gitmekten bahsedecek ... Michi-~·de toplanmış olan Nazi ongreıi 0 kansını alıp kaçmış, kız kardeşi dul gan'ı, dayızadeleri, Garoline teyzeyi 
lı.aaün de mcaaiıine devam etmiştir. Deyli Herald, Nuremberg'deki be-J hedilmiş demektir. Almanya, harp sa- kalıp başına musallat olmuş, fakat bun- ne zaınandanberi görmek ister! 
l. Propaganda nazm Göbclı kongrede yanatı czayıf mazeret ve eski hikiye nayii için kendisine acilen 1izım olan ların hiç biri Andrassy'nin içine doğ - Andrassy, kendisi için Binbir ıece'yl 
1Iİr nutuk ıöyleyerek, Bolşevikleri ve diye tavsif etmektedir. pamuğu satın almaktadu-. mamıştı. Öyle ama o sabah gözlerini alınca ona da çoktanberi bahsettiği yağ• 
'vileri çok acı kelimelerle tenkit Bu gazete diyor ki: Fazla olarak B. Bitler iptidai madde- açar açmaz yüksek sesle: cKazandım! murluğu almağa mecbur olacak; mut-
'bnif, ezcümle demiştir ki~ Almanya, bağırmaktan vazgeçsin ve lerin tevziine müteallik olarak Sir Sa- Kazandım!:. dedi. fağa elektrik ocağı gimteden eve gra• 
ı...-=:- Rusyada teesüs etmiş olan ya • Lokarnocu devletlerin bir çok defalar muel Hoar tarafından vücuda getiril • Önce şaşırdı ve bu sözü rüyasında mofon alınmasına imk8n yok. An • 
~ Bolşevikliği aşağı tabakaların beynelmilel iktısadi vaziyetin tamami- miş olan ve Fransa tarafından beşler söylediğini sandı: hayır, iyice uyarunış- drassy'nin her arzu ettiğine mukabil 
-tatörlüğüdür. Garbi Avrupayı ka- le gözden geçirilmesi için yapılmasını ,_ f d tekrar rta tılmak tı, başucuna baktı, piyango bileti ko - Julia'nın bir dileği olacak ve hiç şüp • 
"- ve ihtilale boğmak gayeıini takip · · ld klan ·· · ~on eransın a 0 ya a modinin üzerinde, sürahinin yanında hesiz bunlar hep biribirine taban ta• 
....__ k h . 1.. te.klü etmış 0 

u . m. il7.akerelenn istenilen projenin kifi olmadığım an - duruyordu,· elile dokundu ve tekrar: bana zıt şeyler olacak ... An~-....... için• ~ Bolşeviklik hare etini er tür u ı 1mas öna ı ..... CI.;:>;>,, 
h.~ l bır an evve yapı ı ıçın yak 0 

- latmak istiyordu. B. Bitler, Alma."lyaya cKazan~...... dedi, yemin ederim ki ka- den: cTahammül edilmez, dedi, ta • ·...atalarla meydandan ita dımuya az- '-iüu., 

~İf olan Almanya, dünyanın na- mağa çalışsın. müstemlekat verilmesini istemekle ta- zandım!• Hemen gözlerinin önüne Ve- hammül edilmez. Zaten elimize geçeceli 
ttrı dikkatini tekrar ve tekrar üzerine ffitlerin Nutku Ve Fransız Gazeteleri mamiyle ikinci Vilhelmin siyasetine nedik, Floransa, İşbiliye, Kurtuba gel- kaç para ki? Julia hiç hesabını bilmezı 
..ıı... • Paris, 1 O (A.A.) - B. Hitlerin nutku rücu etmiş oluyor. Halbuki Mein di (halbuki Andrassy İtalya'dan an - sanki avucunda bir delik var: ne ver• 
~er.» cak Vintimille'yi, İspanya'dan da yal- sen akar gider. Bizim para iki ay bile 

Mitlerin nutku Te Sovyet münasebetiyle Figaro gazetesi, diyor ki: Kamph adlı kitabında bu siyasetin Har- z Fontarabie'yi, yani Fransa hudu _ sürmez!..• Andrassy'nin gönlünde bir 
ıazeteleri Bütün bu söylenen sözler cbana bı .. d~_vet ed~n. ~ir ıiyaset olduğu hük- ~~daki şehirleri bilirdi/. Gidip Ka - isyan baş gösterdi: hiç bir zaman elina 

Moakova, 10 (Hususi) - Bütün müstemleke veriniz, bu müstemleke - munu vermış ıdi. hire'yi, Tahiti'yi, Moskova'yı da gör - geçiremediği, fakat artık kavuşmak Ü• 

~et gazeteleri, dün. Hitlerin aöy - ler sayesinde iptidai maddelerin sun'- Bu gazete, Togo ve Cammeronun ta- mesi belki kabil olmıyacaktı. Ah! Ne de- zere olduğu o parayı, kendisine ne za• 
~ olduğu nutku fiddetle tenkit e- ilerinden vazgeçeceğim ve normal ile- desi hususnun belki mümkün olacağını meğe tam bir bilet almamıştı? mandır hasretini çektiği zevkleri tat· 
tyorlar. tisadiyat dairesi dahiline lireceğim.• ancak Fransanın bu meselede de İngil- Ama ne de olsa İtalya'da, iki ay ge- tıracak, hayatını bir insan hayatma 

Bu aazeteler diyorlar ki: Harbi ha • ? · zebilmek fena bir talih değildi. Mem - benzetecek o parayı çarçur ettirmiye-
• demek değil midir· kre ile tamamen mutabık kaldıktan 1 kete döndükten sonra da deniz kena- cek. Hayır, buna razı olmıyacak. Şim-tlrLyan bolfevizm değil, bilakis fa - Oe . e 

.;__ 1 d 1.1. d 1 • uvre gazetesı yazıyor: sonra harekete geçeceğini illve etmek- nnda bahçeli bir ev satın alır, bir ke - diye kadar nezaket gösterdi, kız kar • .-...ucıir. Ve bunun en ıon e ı ı e s- · Alman 
Bir kaç haftadan ben -'''\. ya ile A- tedir. disi, iki tavusu olur... Öyle fazla eş - deşinin her dediğine, her hevesine kat-

hnyadaki hadiselerdir· yaya lüzum yok, evin içini dolduracak landı ama bundan sonra da kendini dil· 
Bu hadiseler karşısında bütün dev 1 1 da ne olacak? Yere güzel halılar serip şünecek, hasislik edecek. Seyahate telıi 

l.tıer bitaraf kalmağa karar vermiş - B A D 'T O + 80a Poıta + tavana güzel lambalar asıp, dı~varlan başına çıkmak istediğini ona, başa kaka 
~. Almanlar dahil~ harbe bilfiil işti- çırçıplak bırakmak daha iyi... Sa - söyliyecek. Julia'nm da artık biraz 
l6lt edip ateşi körüklemektedirlern. Bu Aktamki Program latanbul c.Ur . .._ Pr muel'in mağazasında gayet rahat ve kendini sıkması, para Joymeti nedir 

Moskova, 10 (A.A.) - Tas ajansı ıs TAN Bu L B O R S A S 1 ağır bir masa görmüştü, önce gidip o- öğrenmesi lazım, çocuk değil ya! Ug 
'-'ldiriyor : ötıe neşriyatı: 12,30: Plltla Tllrlı: m.wd.tl- nu pazarlık etmeli, sonra Venedik bil- yüz bin frank dediğin de masallarda • 

Lı·tler'ı"n nutku hakkında tefsiratta '"'"'A ...... 10 • 9 • 1131 llırundan bir avize aramalı. Sonra ki- ki hazinelere benzemez ki Michigan nı si; 12,50: Havadis; 13,05: Pü.l&&a ~ mü - h ı 
~nan Pravda gazetesi yazıyor: zllt; 13.25: Muhtelif pllt netrf1atı. Türk O..let BorPın tapçıya gitmeli: cEmriniz, monsieur?:. çok uzak, yağmurluk çok pa a ı; mut• 

f · l · · 9 ,_ Ura - Dr. Mardrus tercümesi Binbir ge- fağa elektrik ocağı, buz dolabı alınma• 
C<Bir program nutku, aşıst er ıçın Akşam neşriyatı: 18,31: Çay aau - Dana ._. ce ... Resimli tabı. sı da sanki muhakkak lazım mı? şimdi• 

it:_ f1 "h · d b" t"" be nutkuna musikisl·, 19,30: Konferans (Dr. İbrahim zau • 0 '7,8 T. B. I 23,675 % 1 Jlulne B. 46,00 
·oqa arı ı tıva e en ır ov % 7,a T. B. u 22.10 natıuı llWD'al9S,75 - Yedi cild, efendim, yüz yetmiş ye kadar onlar yoktu da sanki bir st· 
lbiinkalib oldu. tarafından>; 20

•
00 Vedia Rıza ve arlı:adaşian C1'o 1,a T.B. m22,ıs beş frank, efendim. kıntılan mı oldu? Sorarım size: eve ya 

tarafından Türk mualldal; 20,30: Ktinlr Nu - b 
Krup fabrikasının Alman rönesansı Dnlet D.....,..,. Bortlul - Pekala; ha! ir gramofon, ya 

• . reddin ve arkadaflan tarafından Tirlı: mu- " •- 9 _ bı·r de.. bı·r buz dolabı alı· için çok iyi çalıştığt iddiasından son- .... .-. y k" h da 
'-. Alman siyasasını idare edenlerin 2130 St""d k tr ı ı Du -•- .-&..._.. a .. ~ ... s1k1s1 ve halk prkılan; 21,00 plllı:la IOlolar; -... 97,~, ___ .. _,11 --"' AA,10 Bir gramofon, arm 1 nus amız : nacak dendiği ,. 

• : u yo or es ası: - uppe: v lhu SnurumlOO, Anadoı11 u 45,00 ...... •·"' pl&klar... man buz dolabı • lb•-Lur mu··salemetsever teminatların- Dichter und Bauer· 2 o••.......... Der -& AJ& R L• 
-:~e kalmış oluyor} Yalnız silah ya- Goldschmit von Tol~ ~eıı:s~ Dvo- Soa1•t• f.ehe= Bunca yıl mahru- essamın ırası... QJ tercih edeceli 
la ... ı"tı'rafı. k D 1 N 2 .. Dv _._ B Ura un mtyet içinde ya - olana adam mı de "'.,. ra : ans s ave o: ; .. - o&-: umo -

1-.e meaeleainde, aelecekte de muh- erspue; o - Oıınod: l'aust < Parr >: ı - t:" ~· ~ ~:=~ ~:,.1 2!:: := ı:= Yazan : Kadircan Ka/lı nirkıdrassy için. 
telif maddelerin yokluğu hissedileceği aıınta: Der Zwelfel; ' - Zwel Oltıaren ro- • • Kanıt 10,0011.,._lml 14.75 bile tatlı oluyor. den: cBen de dol-
~daki iddiadan soma mev'ud fa- manz; 22,30: Anadolu &Jamı baberlert. Merm B. D. 11,00 A. Çlmellto 12,95 Bir de küçük otomobil... lrusu çok katı yürekli adammışım 
liet cennetinden ne kalıyor} Hazin bir BUDq ÇEKl,ER Elbette bunların hepsini de almak ya!~ dedi amma böyle k~tı yü~ekli kal• 
'ÇLlt ve kıtlık manzarası:» 8,30: Sabah neşriyatı, 13,30: Pllt"' ha - ı.tertn 6nS: ft Llnt 1. Ti~:n kabil olmıyacak; insan oğlu her iste - maga da karannı verdi. Julia kapıya 

lzvcstiya gazetesi de, Hitler'in Al • ber aervıaıerı. 19.30: Mllll Rumen mm!Jdll, r. l'r&Dll 12,06 1 Dolu 6,7925 diğine malik olamaz ki! Zaten evdeki vurup sordu: 
'-n kültür, tiyatro ve edebiyatındaki 19,50: Konferans, zo.ıo: Konaerba dnamı; pazarın çarşıya uyduğunu f~tsek bi- - Girebilir miyim? 
lııkişafına ve Almanyanın refahına 20,55: Konupalar; Pucclntnıa cManon esca- le Andrassy ne alabilecek? Üç milyon J Kardeşinin kahvaltısını getirmişti.. 
ılaiı olan beyanatını cerh ettikten ton· ııt. operaaı. (plllı:>. 23.tö: Yabancı dlllerle frangın onda biri üç yüz bin tutar, bu Tepsiye, kahve cezvesinin yanına ga • 

NAKiT ._ 

Kıt. .... 
haberler. da yılda on beş bin frank getirir, yani zeteyi koymuştu. 

'- diyor ki: 8ELOBAD Andrassy'nin şimdiki yerinde aldığı - Ben gideyim de senin kundura • 

10 r. 1'r&D11 165,00 l ...,. !0,00 
l Dolar 126,00 IO Drahmi 2S,GO 

diitler. profesyonel barı' nizımı 18 .. " B ... 19 ... Spor 1a maH kadar bir şey. Hiç bir şey değil. larını temizleyun.· "-.ı.. d L k ,-.v: omeroa AOl'01U, ,.w: , .,,t5: __. 
·"l\inü oynamak hakkın aAi ararını Franaız oda musUdst, :ro,30: Konferans, ıı: •------..... --Dltmda ______ __. Yerini bırakıp şöyle hiç bir iş görme - Daha sabah sabah o hışımlı, aksi tav• 

ı hterlln 638,50 IO Left 25,IO 
IO Uıft 170,00 •ı.r 15,00 

'-11tarak birdenbire c'Almanyanın nü· Radyo ..ıon orkestram, 12,11: Haberler, den geçinmek kabil deifl. Olsa olsa bir rını takınmış. Ah! şu kaduun yüzünüıı 
1-.. fazlaırn hakkında nutuk aöyleme- 22,30: Orkestra, 23,30: tnglUzce lr.onferana, ICndl l'onatJe L.K.~ lımbadll llon.. ~.~ iki aylık bir izin ister. •İzin mi? Yeri- bir güldüğünü görenler olsa! 
)e bqlıyor. Hitler'in "Mayn Kampfo M,10: Çtıan musiklai. lla •n..ı oo, OaJl'l • • oo,oo ne başkasını koymak için fırsat bek- Andrassy ekmeğine tereyağı sürü • 
~ndeki kitabı da, Almanyanın em- llOI • 101·= Altm 151 lediklerini unutuyor musun? .. » •ts:e. - yor, fincanına kahve ile sütü koyuyor, 
...__aliıt ve taarr~kar sıyaaasının ıa- Bll!LGKAD 

1111 1 96• Mecld.119 cıo ... diklerini yaps~, ben d~ başka bır ış ama daha gazeteyi açm1.yor; acelesi 
L~ 20,30: Mlll1 ne§?'iya\, 20,50: RadJo orlı:el- ı.. ararım. Acelesı yok... Bır zaman da yok: artık zenginleştigı" ·, katı yu .. re"1~ 'lllılmaz bir ıııey oldug .. unu isbat için bu trası 21,ao· Popfller -·loları n· ~--belen nı..as 

T ' • ..- ' • ~.. 
1 

kendi paramla geçinirim. .. • hasis bir adam oldugu· haberini gazete-..,ı..ta u""zerı"nde La" fı· derecede durmu;ıı- __ ,_" 23· Haberler 23,20· Pl-''" y • N • t ı bunları d .. ·· ·· k ~ """ T •Ut.AU, • • • ....., enı ,.cnya Andrassy tam uşunur en de ne zaman olsa okur. Adeta kendin • ~. Hitler, taaı ·uzkar planlarını zik- -., r •• • ·ı 
VAK§OVA kız kardeşi Julia'nın gürültüsünu ışı - den utanıyor, zavallı Julia ... t'ttırıcden yapamıyor· Nutkun, emper- 18,15: Oda musikisi (Monrt), 11,50: Ko - YEN t ADAM - 1a Del ayısı oıtta. ti. Onu tamamile unutmuştu: çok i~i Kız kardeşi biraz sonra elinde kun• 

~at maksatları ihtiva eden kısmının nuşmalar, 20: Karışık lı:onser, 21,30: Roman İçinde İsmail Hatkı'nm cBay Direktörün bir bir kadıncağız ama keyif, neşe nedir duralarla tekrar geldi: 
tier kısımlardan daha kolay anlaşıl • tefrikası, 21,45: Konuşmalar, 22: FJtelbergtn şeyden haberi yot., .. Alem ne der IOnraı, hiç bilmez. Andrassy Julia'yı ~k se - - Gazeteyi okumuyor musun? Bu 
"'-tta ve daha iyi söylenmiş olduğunu idaresinde senfonik konser, 13: Habel"ler, ıHarbe liden 1'adınlah, Dr. İzzeddin Şa - ver ve ondan ne kadar sıkıldıgını bel- sabah senin nen var? 
~lirtmek lazımdır.n 23,15: Şarkılar, 24: Dana pl~klan. dan'ın •Esrarın Sırnı, Hatice Ballm'in cQo- li etmezdi. Julia'nın pişirdiği yemek .. - Andrassy, kaderine razı bir adanı 
liitıerin nutku ve lnıiliz gazeteleri VİYANA cuğa mesuliyet h1as1 nasıl ötreWebllit:., lıll- ler ağza alınır şeyler olmamasına rag- tavn ile gazeteyi Julia'ya uzattı: 

t tat Tuncel'tn cYent Adanıı, George Mllbunı•- men Andrassy, her sofraya otururken: _ Al. Dün piyango &ünü idi, bugün 
Londra, IO (A.A.) - Tiınes gaze e- <

49
.t m. kısa dalgaı. ı3.s5: Rlchard Vag- un ıNegrolan koruyan Adamı başlıkb JUi- cEline sağlık!• derneği, Julia'nın dai - kazanan nUll1aralar vardır. Bak baka· ~ ~uremberg'de yapılan beyanat hak- nerin ıRing des Nıbelungeıh operası, 24 40: . . .. 

~ -:~ .. 1 1 ıarı, Dr. Fuat Sablt'!n •Freudı başlıklı ter- ma gülünç bir surette giyınm. • esın.e rag .. - lım, bize bir şey çıkmış nıı? ~i makalesinde şu muta ea arı Vals havalan. b lb 
~ cümest, •Servant.es w Don Klşot. bqlıklı men onun arkasında yem ır e ıse go- Andrassy bu sefer de bir şey çıkma· 

··tmektedir: MOSKOVA bir tettlk, Kısa tetttlı: Te tenkitler, Memle- rünce: cNe kadar yakışmış!• derneği U- dığını duyunca içinde bir ferahlık duy• 
İııgiliz efkanumumiyesi. eski Al- sat 22 den itibaren yabancı cllllerle net- ket haberleri, Dlf IOll)'ete haberleri, Sanat nutmazdı. Talihin bu lı'.'ıtfünü öğrenin- du. Kız kardeşinin 

0 
hışımlı, asık yü • 

"-n müstemlekelerinin tekrar Alman- rtyat. haberleri vardır. ce acaba Julia ne diyecekti? ıüne neş'e ile baktı ve kadıncağ17Jn ar• 
hya verilmesi meselesini ancak umu- 12 Eylul Camar&ed - Ne diyecek? eve bir hamam yap- kasındaki yeşil kadife elbisenin artıli 
-.ı bir tesviye sureti yapılmak şartile tsT,\."4BUL TAK y 1 M tırmalı der. Mutfağa bir elektrik oca- pek eskimiş olduğunu farketti. İçindem t >ilinanyaca siyasi bir alet olarak ötıe neşriyatı: 12.30: PlAkla Tllrlı: musiki- ğı ister. Buz dolabı ister. İtalya, İspan- «İnşallah, dedi, bir yenisini yaptıra • 

be müracaattan bil'amel vazgeçil- EYLÜL ya seyahaıı· ... Julia bunlara hayır de - yım.• lh-._. si, 12,50: Havadis, 13.05: Plakla blfU mü • 
'mukabilinde ciddi surette nazarı zıt, 13,25 : Muhtelif pWı: nefriyatı. mez, oraları görmek için o da can atar. Kendisinde bir temizlik, bir fer~ 

alınabilir. a... 1 t 18 30 Ça u n.. Rumi sene İİ Arabi 1808 ~rassy oraların tadı asıl yalnız çık- hissediyor, seviniyo_rd_u _____ _ 
llauhazırda Almanyaya harp zilıni- .....,..m neşr ya ı: ' : '! ... - ,.., ... na 1862 - - ı ~ 

>.tı musik1st, 19,30: Çocuklara masaı <Mes'ut - 1855 f-t b } G •• •• v ) • S h J • M •• teşci edilmekte ve şimdiden AJ., Cemil tarafından), 20: Müzeyyenin lşt.lra - Ağustos Reamı &ene iii;; IS an u umrug erı a ş ş erı u-
;:::Yaya karşı fedakarlıklarda bulun- kile Türk musWsl, 20,30: Vedia Rısanın illi- 29 11136 129 du•• rıu•• gv ünden : 
~ adeta onu yarın başka taleplerd ~ ratlle Türk muslklsl, 21: PlAtla p.n: (Ellza-

\IJunağa da,·et etmek olur... CUMA 1 - lat•nba.ılda K.ya otelinde Şumnu ıöçmenlerinden Hacı Mustafa 
llorning Post, diyor ki: bet Şuman tarafından· Nore de rtaaro>. Mu""ezzm" ~L. u ___ _ 
.\{ Plakla tan: (Şalyapin tarafından: vensto - İMSAK vtP• ~ 

) rika müstemlekelerinin Alman- fol), 21,30: Stüdyo orkcst.ra.c;ı: 1 - Strauaa: ~AB~. Cem. ahar 2 - ~ Kaptan lbrahim mahalle.inde Köprübatı eobk No ~a rücuu, ona yeniden tevessü etmesi 1001 nacht lntermeuo, 2 _ Dellbl: C&ppella u. S. D. 
40 

Mustafa oilu Ali. 
~istinat noktalan vermek demek <Parçalar), 3 _ .Bizet: Pertenfiacher <aJreı, 11 08 23 9 26 

3 
_ BetiJdatta Köpriibatı IObk Kapbın lbrabim ağa mahallesi No. 11 

1.... l:~er İngiltere hükumeti, teallül ve ' - Felx: Unterdem llndenbaum (lledl, 

~düt edecek yerde kat'iyyen ibha- 5 - Lehar: Llbellentam c praçaiar ), e -
;,:_~hal bırakmamak suretile bu me- Punl: intern. Ana kanlolı: Oorbuııalı:, 7 -
A.':~ kat'iyyen ve hiç bir vechile ser-l Palabrltaa amorozas <Champ. Bip.>, 22,30-23: 

etrruyeceğini ilan etmiş olsaydı Anadolu aj&n8l baberlerL 

5 86 8 
M lbrahim oilu Hacı Süleyman. Öğle ikindi Akşam Yatsı 

1--:-----1---i-~l~~~I 
.::>. D. ~ JJ. .s. D. S. D. 

E. 5 42 9 18 12 - 1 88 
z. 12 11 15 48 18 2'1 20 O'l 

Bu göçmenler adrewlerinde bulunamadıimdan Te giimriikde lcabp ka • 
çak iti aören tekerlerin de bozulmakda olduiunclan 1918 aydı bnun mu-
cibince •blacaiı ilin olunur. cc1169» 



10 Sayfa SON POSTA: EylUI 11 

Gavur 
M11hmedin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

. ı UHALEFET Or N8~ı doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l Son Posla'mn zabıta romanı: 67 
Gavur Mehmet, gündüz herkesle başını sallıyarak dişlerini gıcırdatmış: 

beraber türbeye girmiş, ziyaret etmiş· - Gülün .. Söyleyin.. İçin .. Zevke· 
ti. Sonra, oradaki mezarlar arasına din... Elbet, sizin de ağlıyacağınız, si
dalmış; bir kabir arı;-'\:>rmuş gibi do - zin de, kalblerinizin acısını duyacak 

Son Posta'nın siyasi tefrikası 't - 51 - Yazan: Ziya Şakir 

Proiya gazetesinin makalesi ittihatçıların sinirlerini ve kafalarını altüst etmiş, 
fakat ertesi gün, Sabahaddin beyle arkadaşları, Rum patriğine gitmişlerdi laşmıya başlamıştı. Ve, mezarlığın, ta bir gün gelir. 

nihayetinde, türbenin duvarile kale Diye homurdanmıstı ... Ve sonra, Bunun (fahri riyaset) i prense ve .. 
duvarının birleştiği yerde, taşları dev- katbin.i yakan ateşin 'ıztuahile, düşüp rilecek olursa, hiç şüphesiz ki, kendi -
rilmiş, toprakları çökmüş bir mezarın parçalanmak tehlikesini unutarak bir- si de oraya gelecek .. Ve toplu bir halk 
içine atlamış, boylu boyuna uzanmış- denbire yerinden kalkmış, o harap görür görmez; hiç şüphesiz ki bir şey
tı. Burada, saatlerce sabır ve taham - surların üzerinde yukarıya doğru iler- ler söyliyecekti. işte bu sözler, prense 
mül göstererek öylece kalmıştı . lemiye başlamıştı. geçirtilmek istenilen imtHfanın, birin-

Biraz evvel, yatsı ezanları okunmi· Bazan ayaklarının altından taşlar ci faslını teskil edecekti. 
ya başladığı zaman, türbedarın kapı - kayıyor; boşluğa doğru uçuyor; beş lttihatçıl~rın bu teşebbüsleri, bekle· 
lan l(ilitleyip gittiğine kulak kabart- altı saniye sonra, surların dibine dü - dikleri neticeyi vermemişti... Hatta, 
mıştı. İhtiyaten bir müddet daha bek- şerek parçalanıyordu ... Bazan da aya- ayni maksatla (Bebek) bahçesinde ve
lemiş; ezan sesleri kesilince, artık ye- ğı bir çukura takılıyor, birdenbire rilen müsamereye davet edilen prens 
rinden kalkmış; mezarların arasından sendeliyor: kollarını açarak müvaze- Sabahaddin, burada da ittihatçıları boş 
dolaşa dolaşa türbeye doğru iler1emi- nesini güçlükte idare ediyordu. yere bekletmişti. 
ye başlamıştı. Gavur Mehmet; o zifiri karanlık Fakat bu esnada, hiç ümit edilmi -

Mezarların arası, ziffri kal'anlıktı. o daracık surlar içinde daki - yen bir hadise zuhur etmisti ... (Fener 
Semaya doğru uzanan beş altı asırlık kalarca yoluna devam etti. (İmparator siyaseti ) nin adeta resmi ' lisanı olan 
ağaçlar, yalçın kaya gibi yükselen ka- İrakliyus) un yaptırdığı sekiz köşeli (Proiya) ismindeki rumca gazete, çok 
le bedenlerile birbirine kavuşmuş i bu burcun devriye yollanı;ı! bin müşkülat dikkate şayan olan bir makale neşrey· 
türbe ile mezarların bulunduğu yerin ve teJhlike içinde geçti. Uzeri sık sarma- l · t" · emıs ı. 

üstünü, kamilen kapatmıştı. Burası, şıklarla örülmüş olan dört köseli ve B ' k ] d l" (İtt "h t T.._ 
.. . ' u ma a e e · evve a ı a • ---gündüzleri bile layıkile ışık almadığı yuksek hır burcun küçük kapısı önü- akk') . . '. f · ı · · d hah 

. . · .. . r ı cemıyetının aa ıyetın en -ıçm daıma loş ve koyu golgelerle mu - ne geldı. Ve o zaman, derin bir nefes d·ı· S d p . S b haddin 
h E~ ·· b · l · d 1 ak · b" se ı ıyor. . onra a rens a a attı... ger tur enın pencere erın en a ar genıs ır: B . .

1
. d y d 

· · . 'h eyın programına geçı ıyor u. e a-uzanan tıtrek mum zıyaları olmasay • - Oooo 1.. h d · · ı · tt'"' · h t 
" . . . . . . a sonra a cemıyetın ta tc ıp e ıgı a -dı; Gavur Mehmet, bu mezarlar ara- Çektı. Bır ıkı sanıye, kalbınde ha· h k l S b hacld" B · 

·· k .. d v·ı . h . . tı are ete, a a ın eyın progra-sında mum un egı yol bulamıya - sıl olan derın eyecanı dınledı. On - d .. l b" k. ı 
k B Ik. d k d" · · t 1 cı'an sonra da.. mı arasın a, şoy e ır ıyas yapı ıyor-ca . . e 1 .e en ısını. _aş ara çarpa- du. 

cak, yahut hır mezarın ıçıne vuvarla - - Nihayet .. Gelebildim. · 
nacak .. Muhakkak bir kazay~ uğrıya.- Dedi... Burası, (Anama3 zindan - [ (ittihat 

1
ve ~1e1ra1kk~ ~eb~iyl eti_)' buk" -

caktı. 1arı) nm üstündeki, (Anamas kulesi) tün Osman ı mı et erınıb' ır ~i~ırere k' 
Gavur Mehmet, mumlarm ışığına idi. (Osmanlı) namı altında ır mı et şe -

doğru ilerlemis, türbenin önüne gel - Omuzunu, kapının kenarına daya- line ifrağ etmek İstiyor. 
miş; mezarları~ bulunduğu setten, taş dı. Başını içeri uzattı . Kulenin ıçını [(Ademi merkeziyet cemiyeti) ise; 
döseli yola inmisti. dikkatle dinlemeğe başladı. Dakikalar Osmanlı ülkesinde yaşıyan unsurların, 

Gözü, pence~eden içeri ilişmişti. geçtiği halde, . içeriden insan varlığını milliyetlerini muhafaza etmeleri, yal -
Sarımtırak ısıklar altında yesil çuha hissettirecek en küçük bir ses alamadı. nız memleketin terakkisi hususunda 
örtüsü ile u~ayıp giden (Tok!~ dede) O zaman içeri daldı. Pantalonunun müştereken çalışmaları merkezinde bir 
nin sandukası, ona gündüz gördüğün- arka cebindeki küçük ve yuvarlak hır- program takip ediyor. 
den daha heybetli gelmişti. Sanduka - sız fenerini çıkardı, yaktı. Başının ü- [İttihat ve Terakki cemiyetinin bu 
nm başmdaki kavuğun, adeta sallanır zerinde, birdenbire bir kaç kanat çarp- işde ne kadar haksız olduğuna delil 
gibi olduğunu zannetmişti. Bu derin tı. Orada kim bilir ne zamandan beri göstermiye bile lüzum yok. Zıra; ce • 
ve uhrevi sükun içinde, birbirjne sü • yuva yapmış olan yarasalar, karşıki miyetin, bir çok milletleri hukukun • 
rünen ağaç dallarının hışırtılan, Gavur duvarlara doğru ka.çtı. dan mahrum bırakmak siyasetini is -
Mehmedin vücudünü gayri ihtiyari <>- Gavur Mehmet, elindeki feneri, a • tihdaf ettiği, gün gibi aşikar. 
larak titretmişti. ğır ağır etrafa gezdirdi... Burası, müs- [Cemiyet, bu tasavvurunu belki 

Artık orada bir saniye bile duramı- tatil şeklinde büyük bir odaya benze• tatbik edebilir. Fakat, pek büyük müş· 
yarak, türbe ile mezarlar arasına sı • mekte idi. Duvarlarının bir çok yerle- kül~.t ile karşılaşacağını da hesap et -
kışmış olan yoldan ilerlemiş.. Üzeri rinde otlar, ve yosunlar bitmişti ... Sol melidir. Çünkü, cemiyetin bu siyase -
küçük bir çatıile örtülmüş olan (Aya- taraftaki duvarın kenarında, dar ve tini kabul etmek, milletler için açık • 
vasilos) ayazmasının önünden geç • harap bir merdivenin bozuk kaldırım- tan açığa bir (intihar) demektir. Bu
miş; dik, harap, ekseri basamakları lan görünüyor; kulenin dibi, derin bir na binaen muhtelif milletlerin, bu ö
dökülmüş, bir ta~ merdivenin önüne uçuruma benziyordu (Arkası ''ar) lüme yaklaşmıyarak kendi şahsiyeti 
gelmişti. --··--·-..... '~··· ~--· · '""'·' ·-· ........ ~ .... ,,-.. ~~· .... .. ·- maneviyelerini müdafaaya çalışacak • 

İstanbul asliye altıncı b1lkuk mablı.eme-
Gözlerini, o derin zulmetler içinde lan gayet tabiidir. sinden: 

aşağıdan yukarıya kadar gezdirmi~; İlyas tarafından Yedikulede Kazlıçeşınede [Ademi merkeziyet 
bile bile ölüme atılan bir adamın his - Demirhane caddesinde 135 numarada iken programına gelince; bu, 
settiği acı bir hüzünle içini çektikten karısı vaso aleyhine açılan boşanma dal'ası- ne ve tamamile tatbik 

cemiyetinin 
daha halisa

kabiliyetini 
sonra: nın tahkikatında; Müddcaleyhanm ikamd- haizdir.] 

- Çok dikkat etmeliyim ... Yanlış gahının meçhuliyetine binaen tahkikat için (Proiya) gazetesinin bu makalesi, 
bir adım atarsam .. Ayağım hafifçe ka- muayyen olan 15/6/ıl36 pazartesi günü saat ittihatçıların sinirlerini ve kafalarını 
yarsa, mahvoldum demektir ... Her ta- 10 da taraflar ispatı vücut etmedikteriDflen altüst etmişti... İş bu kadarla kalsa, bir 
raftan görünmek ihtimali olduğu için, dava yenileninceye kadar dosyanın muame- şey değildi. Belki de: 
fener de kullanamıyacağım. Muhak _ leden kaldırılmasma karar verilmiş ve ahiren 
k k ·-r· 'd" davacı İlyas tarafınd:ın 8/ 9/ 936 tarihli istida - Bunda, prensin ne kabahati var. 

a 
0 

ume gı ıyorum. Zevzek muharrı'rı"n bı'rı·, "'k •lına gelen ile mezkür davanın kaldıi{ı noktadan deva- a.-Oiy e söylenmişli. d 
mı talep edilmiş olrnasma. binaen yenidl"n seyleri yazmış. Adaaam, sen e ... Merdivenlere, yüzüstü kapanmı.Qtı. T ka d 

T davetiyenin 15 gün müddetle ilanen tepliğine Deni:lecek .. Bir ç giin sonra a, Evvela, ellerile yoklıya yoklıya o ha- k 
ve tahkikatın 5/10/9'~6 pazutesi saat 10 a bu yazıların tesiri unutuluverece ti. 

rap ve çok yerde taşları noksan olan talikine karar verilmiş n bu bapta. tanzim' Fakat, garip bir tesadiif eseri mi -
basamaklara tırmanmıya bas, lamısıtı. il · ı i tid ı· k 

Y kılınan davetiye e yenL eme s :ı sure 1 dir; yoksa, ittihatçıları sinirlendirme 
Sol omuzunu, adeta kale duvarları- mahkeme divanhan-~sine asılmış bntundu- istiyenlerin gizli bir maksatları cüm • 

na yapıştırmıştı. Böylece, yirmi daki- ğundan muayyen gun v~ saatte mahkemede l . d 'd" d' b kal · 
esın en mı ır, ne ır; u ma enın kadan fazla devam eden heyecanlı bir bulunulması ve aksi takdh"de 1:1yabımla talı- . . . . .. S 

uğraşmadan sonra; kale bedeninin üs- kikat ve muhakemeye de\'am edileceği tebUğ ıntışarından ıkı gun sonra prens a • 
·· d ~ · d olmak üzere ilan olunur. (722) bahaddin Bey, refakatinde Fazlı, Ke -tune varmıs; sırtım semaya ogru yerm e l E · B 1 ld ~ h ld R 

' .. ma ve mın ey er o ugu a e um 
yükselen azametli burcun duvarına da- 1 ' · ~ · f d' · · t ·t · t' 

. b. f l 1 MÜH'M B'R TAVS"YE 1 patrıgı e en ıyı zıyare e gı mış ı. yap. mıs .. genış ır ne es a mıştı. 1 1 1 p S b h dd" B . t ·kh 
' rens a a a ın ey, pa rı a -: 

Boğazı ve dil:, kupkuru kesilmişti.. Yastık, yorgan ve şiltelerinizi nede, samimiyeti cidden gösterecek bir 
Ayaklarının altında uzayıp giden ev- kuş tüyünden yapınız. Y~tm~sı r~- k ·ıd . fkb l dilmisti Edirne met -
l h 11 • ·· d" · t" hat kışın sıcak yazın serındır. (Kı- şe ı e ıs ı a e , · 
e~.e .. ve ma .. ~. e ıe.r<~ gc,z gez ırnuş ı. llos~ 75 kuruşdan baştar) Fabrika repolidi Tiryandafilis Efendi 1le diğer 
~~tun .? ~orunen saha, ka~anlıkl~r ve satış deposu 1sta~bu1, Çakmak- bir çok papaz efendiler prensi layık ol-
ıçınde ustuste at1lmı7, mu~t.elıf şekıl- çılarda KuşLüyU fabrikası. duğu veçhile karşılamak için sokakta -
de sandıklara benzemekte ıdı. Bu ma- ~ Telefon: 23027 ~ ki merdivenin alt basamağına kadar 
hallelerde herkes erken yattığı için her S AT l l I K E V . . · 1 d" Bu da patrikhanede sim • 

f d · b. ı · · d ·d· '-' I ınmış er ı. , , 
tara erın ır zu,met ıçı~ e ~ ı... ı a - diye kadar hiç bir Türk misafirine gös~ 
nız, Lonca meydan·nın uzerınde, du- lstanbulun en hav•dar ye.. ·1 · . bir teveccüh eseri idi. 

k · ı· b" k v • ten mıyen 
manlara arışan sıs ı ır ışı y ıgmı tıt- rinde Fatih Kumrulumesçltte Patrik efendi, (ademi merkeziyet) 
remekte; çalgı ve insan sesleri; kar - beş oda bir mutbah kuyu, bah· vazi"ı olan bu Osmanlı 

•• • v • b programının 
ma karışık bır 11gultu halınde uzaklara çe ve müştemiUih havi lr bap prensini, patrikhanenin (Protosingel-
d v •• ··kı kt ·d· ka-gir h-ane salll1ktır. istekliler l ogru suru enme e . ı ı . ) l da hem de ı;.ynkta o a-

l d . k tb· i d kahveci Bar ErUbe ya · sa onun • - ~ 
Bu sesler, G avur Me ~me ı~ a ı~-ı ay" yer 8 rak kabul etmişti. Bu şekiıde kabul, a-

de bir kin uyandırmıştı. Hafıf hafıf mUracaat. 

de ta (resmi bir istikbal ) mahiyetinde fethindenberi, ilk defa vukua geJrniŞ ' 
Wi. tir. 

Patrik efendi, bu parlak resmi ka - [Patrikhane; zatı fahamet1eriJe, ri.i· 
bulden sonra, Sabahaddin Beyi (Sen fekayi mesailerinin, ve bunlar meya' 
Sinod) salonuna davet eylemişti. Sa· nında hatırası ebediyen payidar ka ' 
londa metrepolitlerle bütün ruhani ve lacak olan ( ebbi muhteremlerinin)• 
cismani azalar, patrik efendi ile misa• h• A ı k • "h 1 lu' 

semeratı ımematı o ara ıstı sa o 
firini istikbal etmişler; (merasimi la· , 

nan netayicinden dolayı, izharı meıtl zime) yi ifa eyledikten sonra, yerli ye-
nuniyet etmektedir. , rine geçmişlerdi. 

[Ali himmet (Fatih), bu memleketlı 
Patrik efendi, herkesin yerini al • vatanımızı, (Rumların) {2) elinden te· 

masını beklemiş.. Ve sonra; artık ta· ~· 
rihe intikal etmiş olan 'u parlak nut- sellüm eyledikleri sırada, •İyasiyatta 1 

ku irat eylemişti: nüfuzu nazarı fevkaladesi ile milleti ' 
[Faharnetpenahf.. mizin hukukunu, imtiyazat itası sıJ • 

Yalnız devleti aliyede sakin bulu • retile kabul ve tasdik etmi,.. Bunllfl'. 
istikbaldeki hadisat için menfaatleri nan Rumların değil, ortodoks olan sair 

milletlerin de vekil ve tercümanı olan mucip olacağım keşfeylemitti. 
(Rum patrikhanesi) ; hanedanı al Os- [Şüphe etmem ki; zatı fahametpe' 
man ile uzaktan ( 1) merbutiyet ve nahileri de, bilcümle rüfekayi mesai ' 
sıhriyeti bulunan zatı fahametpenah- nizle birlikte ayni fikir ve siyaseti t8 ' 
larını sinesinde kabul eylediği cihet • 

kip edeceksinizdir. 
le, müftehirdir ... Bu hal, 1stanbulun (Arkası var) 

(1) Patrik efendinin bu (uzaktan) 
tabiri, pek gariptir. Acaba prens Sa- , (2) Patrik efendi, (Bizanslılar) di ' 
bahaddin Beyin, bir (Sultanzade) ol • yecek yere, her halde bir ıürçil Jjs~ 
duğunu bilmiyor mu idi?. ile (Rumların) demişti. 

!~hisarlar 
_, _____ I 

U. Müdürlüğünden: -
1. - Şartname ve projesi mucibince 45816 lira 32 kur111 nıU" 

hammen keşif bedelli Paıabahçe Fabirkasında yapılacak beton aroı0 

iskele ve rıhtım inşaab kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuflur· 
2. - Eksiltme 26/IX/1936 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saı#.. 

1 1 de Kaba taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komiayonund• 
yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat (3437) Liradır. 
4. - İsteklilerin, eksiltmeye girebilmeleri için ihale gününden eı 

az iki gün evvel İnhiBarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalat 
şubesine müracaat edip bu gibi nhbm ve köprü işlerini muvaffakıyetle 

yaptıklarına dair vesikalannı ibraz ederek ayrıca vesika almalan Jimndır• 
5. - Bu işe ait prtname ve projeler 229 kuruş mukabilinde 

Kabata§ta Levazım ve mübayaat şıubesinden hergün alınabilir. 
6. - Teklife ait kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam o~• 

kadar adı geçen Komisyon Reisliğinde makbuz mukabilinde veriloııf 
olmalıdır. ( 1149) 

1 İstanbul Belediyesi lıanlan J 
Keşif bedeli 1770 lira 32 kuruı olan Fındıklıda 13 üncü mektebi.JJ 

bazı kısımlarının tamiri açık eksitmeye konulmuştur, . 
Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülfir. l.tekl• 

olanlar 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia Direk
törlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarııı' 
havi teklif mektuplarla ve 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ile 133 

liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17 /9/936 Pertenıbe 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ) (932) 

* * 
Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 inci maddesinin ilk fıkrası muci· 

hince Benzol ile Eter döpetrolden Gazolin Benzine kiyasen kiloda bir ktJ• 
rus ve kuvvei muharrike olarak kullanılan katran yağından da Muot 'l/e 

Bakmaya kiyasen kiloda 20 para İstihlak resmi ahnacağı ilin olıJ " 
nur. <{B.» u1185» 

Betonarme Köprü İnşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

Maraa Vilayetinde Kayıeri - Maraı yolu üzerinde 91.500 lir& kefİf bt'ı·Jt• 
. . li l k• delli Alikaya - Suçatı ve tekir köprüleri inşaatının kapalı zarf uıu Y ~. e ··)el 

mesi 16/9/936 Çarsamba günü saat 16 da Nafia Vekaleti Şose ve K0 P.riJ ti 
Reisliği eksiltme K~misyonu odasında yapılacaktır. Eksiltme tarlno:'~~::. 

k bil. d k"' ··ı ReJJhgw buna müteferri evrak 457 ,5 kuru, mu a ın e t.ose ve opr~ er •. .. lii ,, 
den alınabileceği gibi uteyenler bu şartnamelerı Maraş Nafıa Mudiir 
ğüne müracaat ederek görebilirler. 1ıtti Muvakkat teminat 5825 liradır. Eksiltmeye girmek İsteyenleıin .~e ,b• 
Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan ınute 
bitlik ehliyet vesikasını hiiz ~imaları. ... . .. . bu ite 

Müteahhit bizzat mübendıs olmadıgı veya bır muhendısle berah6 ııı•t 
girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında betonarme bir köprü yaP 
olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. }..ılJJJ-' 

Teklif mektuplarının 16 / 9 / 936 Çarşanba günü saat 15 'e kadar 5())> 
rada Şose ve köprüler Reialijine verilmesi lazımdır. u624» (t7 
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GOZEL SAN'ATLAR AKADEMiSi 
DiREKTÖRLOGONDEN: 

,-----..ı Yüksek Ziraat Enstitüsü 

1 - Akademi: Mimari, resim ve heykel, tezyini San'atlar, ıark 
tezyini san'atlar Şubelerinden mürekkeptir. 

A - Mimari Şubesi ; Tahsil müddeti ikisi ihzari, üçü atölye olmak 
'zere beş yıldır. Lise olğunluk imtihanını vermiş bulunanlardan desene 
lıtidadı görülenler bu şubeye kabul olunur. 

B - Resim heykel Şubesi: Tahsil müddeti muayyen değildir. 
latidada bağlıdır. Bu şubeye devam edenler 30 yaşına kadar talebelik 
hukukundan istifade edebilirler. Resim ve heykel Şube.ine girebilmek 
İçin en az orta mekteb mezunu olmak lAzımdır. 

C - Tezyini san'atlar Şubesi: Tahsil müddeti d6rt senedir. 
Umumi tezyinat, afiş ve grafik, çinicilik, dahili tezyinat mobilya 

~ımlannı havidir. Bu şubeye Orta mektep mezunlarile bütün mıntaka 
lan'at mektepleri mezunları alınır. 

KANZUK MEYVA TUZU 

D - Şark tezyini san' atlar Şubesi: Tahsil müddeti muayyen de
lildir. San'at istidadı gösterenler alınır. Tezhip, tezyini Arap yazısı 
l'ürk ciltçiliği, Türk cild kalıpları imali ehri ve ahar Türk minyatürü, 
l'ürk tezyinatı ve çini nakışları, kıymetli taşlar üzerine hak, Altun 
•arak imali, halı nakışları, sedef kakmacılığı kımıslarını havidir. 

mmzuk meyva tuzu en hoş meyva 
usarelerile hazırlanmıştır. Hazmi 
kolaylnştınr. 1ııkıbıızı izale eder. 
Kanı temizliyerek vucuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

2 - Bütün Şubeler için kayıt ve kabul muamelesi 16 I Eylül I 936 
t.rşamba günü başlar, 30 I Eylül / 936 Çarşamba günü biter. Mü
"-caatlar hergün 9 ile 12 arasında yapılmalıdır. 

lNGlLIZ KANZUK ECZANE.Sl 
Beyoi'lu • Jatanbul ,?mm _______ , 

3 - Taliplerin Akademi Direktörlüğüne hitaben bir iıtida ile mü-
"'•caatlan ve bu istidada girecekleri Şubeyi turih etmeleri lazımdır. 

lstidaya bağlanmaaı icabeden vesikalar ıunlardır. 
A - Nüfus ve Hüviyet cüzdanı 
B - Sıhhat ve aşı raporu 
C - Resmi tahsil vesikası 
D - Hüsnühal kağıdı "Mekteplerinden bu sene mezun olanlardan 

istenmez." 
E - 6 tane Kartonsuz vesikalık F otograf 
4 - Ecnebi olanlar yukardaki vesikaları mensup oldukları Konso-

losluklardan tevsik ettirmiş bulunmalıdırlar. 
5 - Mimari ve tezyini san'atlar Şubesine talip olanlann yoklan

lbası birinci Teşrin 936 Perşembe günü saat 9 da Akademide yapılır. 
'tedrisat 15 birinci Teşrinde başlar. 

6 - Fazla tefsilit için Akademi idaresine müraacat edilmelidir. 
7 - Akademinin Resim ve he.ykel Şubesine bu ıene de misafir 

1-lebe alınacaktır. Misafir talebe için Orta mektep mezunu olmak 
lcaydı yoktur. Yalnız nüfus cüzdanı, hüsnühal kiğıdı, sıhhat ve aşı 
?aporu gösterilecektir. Misafir talebenin misafirliği Akademi Direk-
t6rlüğünce her iki ayda bir Vize edilecektir. "987" 
..... 

___ .,_ __ ~---------------------------------------------~~~~~~~--

Siz de 

iş 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 

bir çok 
paranız olur. 

KUMBARA DESTE TİR 

Rektörlüğünden: 
Bu yıl Ankara Yüluek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakül -

lelerine kız ve erkek Te Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, 
paralı yahlı leyli ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşa· 
ğıdaki prtlara uymak ıereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapmıt veya 
lise olgunluk diplomasını almıt olmak <cBakaloryasını yapmamı§ ve
ya olıunluk diplomuını almamıı olanlar Enstitüye alınamaz» ve 
Türk tabiiyetinde bulunmak lizımdır. 

2 - latanbul ÜniTersiteıinin Fen Fakülteainden naklen gelecek 
olanlar orada okuduklan ıömeıtrelerden muvaffak olmutlar ise, ikist 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü Sömeslre

lerine alınır la;. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fakülte • 
nin birinci ve ikinci Sömestrelerinde okunan anatomi dersine de ayrı • 

ca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat stajını yap
maları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaıı 17 den a§ağı ve 25 ten yukarı 
olamaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden 
kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hastaevi ku. 
rulunun raporu lazımdır. 

5 - En.stitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve ıağ • 
lamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden 
kabiliyetini göstermiyenlerin Enstitüden iliJiii kesilir. 

6 - Ziraat F akü itesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince talebeye 30 
lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. «Stajyer tale· 
benin yemesi içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 
30 lira verilmez.» 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde, son· 
radan meydana gelen mücbir haller dışında olmak üzere, kendiliğin· 
den ıtajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılan· 
lardan hükumetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
nümuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan başka 
nüfus kağıdını, atı kiğıdmı, polis veyauraylardan alacaktan uzgidim 
kağıdını, orta mektep ve liselerde görmÜ§ oldukları süel dersler hak· 

kındaki ehliyetnameleri ilittirilerek elyazılarile yazacakları pullu bir 
dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Ankarada Yükse1

ii 

Enstitü Rektörlüğüne baf vururlar. Talipler dilekçelerinde hangi 
Fakülteye kaydolunmak isteklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde 

dilekçeleri hakkında bir muamele yapılmaz . 
9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci mad

dede yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemi§ sayılır ve 
bunlar hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 

10 - Vaktinde tam kağıtlarile ba§ vuranlar arasından pek iyi veya 

iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma dere· 
cesine ve bat vurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolmadığı tak
dirde orta dereceliler de bat vurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cevap iıtiyt•nler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvumıa zamanı Agustosun birinci gününden Eylulün otu· 

zuncu günü a)cşamına kadardJr. Bundan sonraki başvurmalar kabul 
edilmez. {15) 

PROTEJiN 
Merhemini kullanan Frengi ve Belsoğukluğuna tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

Devlet Demlryolları Adana işletmesinden: 
l,letmemiz mıntakaamda atağıda mevki, miktar, muhammen bedel ve 

teslim müddeti ile muvakkat tenıinab yazılı üç mahalde Ballllt ihzar ve 
teslimi kapalı zarf usulile ve ayrı ayrı olmak üzere eksiltmeye koıımutlur. 

Eksiltme 25 Eylii] 93G Cuma günü saat 1 O da Adanada İtletme Müdür
lüğünde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projesi parasız olarak Ankara, Haydarpa
ta ve Adanada işletme Müdfülükleri yol bafmüfettişliklerinden Konyada 
Şube tefliğinden alınabilir. 

isteklilerin 2490 No. lu A. eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve 
f«lrlnamede yazılı vesaik ve idaremiz veznelerine yatınlmıt muvakkat te· 
minat makbuzu veya örneği şartnamelerde ilitik formülde Banka teminat 
mektubu ve fiat tekliflerini havi zarflarını Üzerlerinde hangi mahaldeki 
balast için olduğu yazılmak suretile ebiltme saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Adanada l,Ietme Müdürlüğüne vermit olmaları ve 
mektup sahiplerinin de eksiltme saatinde hazır bulunmalan. «976» 
Mevkü K. M. Beher M.3 Müddet Mıktar Muvakkat 

Muhammen bedel Teminat 
Sarayköy 
Hacıkın 
Ceyhan 

350-359 B. 85 K. 4 Ay 5000 318.75 
307-311 B. 95 ,, 5 ,, 6000 431.25 
412 120 " 6 " 8000 720.00 

BiÇKi ve DIKiŞ 
Esaslı surette ö~retip musaddak 

diploma veren 

NEKTAR K. ZARUKYAN 
talebe kaydına başlanmıştır. P• 
zarctnn maada hergtln 9-12 ve 
H - 18 e kadar mnracaat kabul 
olunur. 
Adres : Beroll• AHI• a.kkal 

Bebll caddeal s11yı 63 

Muzadı taarfiln ve de· . 
riyi takviye hassalarına 

malikiyeti Krem Perle-

'rin bugUnkU şöhret ve 

ınmuınnun bariz de
lilidir. 



12 Sayfa SON POSTA 

,·----·------------------------------------------.(,~---------------------------· 
En Mükemmel ve Emsalsiz 

MOTÔRLER 
_Ti E'de 

En UCUZ Fiatla 

Satılır. 
SALIP AZARINDA 

SATİE ŞİRKETİ 
Merkezine veya Şubelerine 

Müracaat edilebilir 

<{(~ 

Bu akşam 

Taksimde PANORAMA Bahçesinde 

Bayan SUZAN·'" 
:
41 
____ _. san'at yıldönümü kutlulanacakbr. Tel. 41065 .,. _____ ,, 

--~~~~~------------------------------------------------~------~~~~~-
Eski FEYZIATi 

<;[)~ 
SİGARA 

AGIZLIKLARILA 
iÇENLER 

Nikotinin tahribatından kurtulurlat

Yürek, ciğer, ağız daime temiz kalır 

İzmir : Necip Srtdık, Balcılar 156 
Bul'sa : Shatçi Nureddin Neşet 
Konya : Sarraf Atta Yalvaç 
Samsun : Saatçi Avni Peker 

Taklitlerinden sakınınız 1 

r TUZLA 4m __________ ... 

l iÇMELERi 
l içme trenlerinin vapurları köprUden 6,25 - 7,JO - 8,40 - 9,05- ıı-

13,15 - 15,10 - 15,50 dir. 
~-------~--~--------------------~------~~ ~~ 

J TEŞEBBÜSATI ZIRAIYEME 
Nihayet verdiğimden dolayı: 

Elimde mevcud olan, traktörleri, biçer - döver malcinalannı, mib'Zerleri, lr::altintı&rleriı 

aapaıı.la.rı, tırmılr.lan, ıilindırleri, vesaireyi 

Çok ucuz fiyatlarla satıyorum. 
Bu makinalar kullanılmış olmakla beraber çok iyi bir vaziyette bulunup 

kulla.nılmağa tamamen salibdirler. 
Müracaat yeri : Schütze, Söke, Aydın Viliycti 

KARYOLALAR 
Fabrika fiahna satılıyor 

Asri Mobilya Mağazası 1'~~r 
İstanbul: Rızapqa yokUJu No. 66 l'el; 23407 

Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 
Bolu İlinin Merkez İlçesinde hudutları p.rtnamede yazılı dimbilt de~lıl 

ormanından « bir yıl içinde imal ve ihraç olunmak üzere» numaralanJ111f 
ve ölçülmü, gayri mamul 3641 metre mik'ap ve 208 desimetre mik'ap d~ 
7877adet devrik çam ve 7 metre mik'ap 079 desimetre mik'ap denk 3 adi' 
devrik köknar ağacı bir ay müddetle ve kapalı zarf uıulile arttırmaya lıO' 
nulınuttur. , 

2- Arttırma 25/9/936 cuma günü saat 15 de Bolu Orman Micffitl1i 
ğünde yapılacaktır. 

3--Beher gayri mamôl metre mik'ap çamın muhammen bedeli 210 ~ 
ve köknann 170 kunıttur. 

4 - Muvakkat teminat 575 liradır. 
5 - Şartname ve mukavelename projesini görmek iıtiyenler bu mU~ 

içinde her gün Bolu'da latanbulda orman müdürlüklerine ve Anbra'da 
man Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. «970» 

~--~ iSTANBUL'UN SESi 
1 Büyük muharrirlerin yazılarile 15 Eylülde çıkıyor. 

...._~ ... ---.. ----•Okuyunuz.~--.......... .-~ Yatılı B O G A Z İ Ç İ L İSE L E R İ Yatısız son Posta MatbH~ 
Kızlar ve erkekler için ayra bölUklerdeı Ana, ilk, Orta ve Llae aınıflara Neşriyat Md. : Selim Ragıp EM~ 

Kayıdlar başlamıştır. Kayıd ve tafsilt\t için hergOn mektebe ve yalnız tafsilat alm_ak için. Yeni p~::.~ıme arkasında SAH.PLER·· [ A. hl<rem uş.AKLIO 
ı 1 kl l r Önde l 1 1

" S. Ragıp EMEÇ Basiret hanında özyol idarehanesine müracaat edilebilir. sleyen ere me ep arı naınesı g rı ır. 
Arnavutköv, Tramvay caddesi Çltteaaraylar. Telefon: 36.210 .._ ____ _.., ~ 

.:::=======:.-~~~~·...:_~~.:__~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Hataratı 61dürmekden emin 

olmak için yalnız ve yegAne <.1an 

isteyiniz. Ve taklldlerlnl reddediniz. 

Fena ve tesirsiz haşarat öldürücü maviler, 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi" 
nlz ve FLIT'ın sahtelerinden sakınınız. AH 
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
siyah kusaklı asker resimli sarı tenekeler 
içerisinde satıldığını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühürlü olduiundan her türlü hly, 
leden Arldlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bütün haşaratı öldüreblllralnlz. 

DllUtllt'ı w yanJtlara f'LIT ten Qpıııı. Ha4 
,ar11t, toıa temaı «Jw ıtmn dwltol IJlurı,,., 

u.,111111 ••au ı ı . c11Hr11•. ı.ı ... 111, cıaı111, v.,,.., ""' l, 

Son Posta 
iLAN F1A TLARI 

C . - il b' ,d· - azctenın esas yazı.s e U' • ) 

tunun iki satırı bir (aantıti1 
sayılır. . . ..., 

2 - Sahifesine göre bir aantinı ıı 

fiatı şun !ardır: 

Sahife : ı - 400 JturuŞ 

il 2-%50. 

11 3 - ZH • 
J) 4- lot 11 

Diğer yerler : 61 • 
Son sahife : - H 11 

Jİ' 
3 - Bir santimde vaaatl (8) ~· 

me vardır. 
1
,. 

· .f - ince ve kalın yazılar tuta~~ 
rı yere göre santimle c;JçülUt• 

Hi 
Ce 

-l 

in 
bu 

ş 
)e a, 
i'tira 
tiYas 
1'opJ 
"'arn 

D 
lc\t ı 
oJrrı \ 

B 
tind 
tıan 

la~r. 


