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Alman - Soyyet gerginliği artıyor 1 
ALMAN NAZiRi GôBELS B~a~ ı Adliyeye yapılan çok 

Avrupa yaşamak ıstıyorsa mühim bir ihbar 
olşevikliği imha etmelidir 1,, Bir lsvaç şirketi " Türkiyedı 
itler dün "Avrupa mem etlerinin nüfuzlu zevata rOşvet 
Bolşevikliğe sii.riiklenmelerine veriyoruz! .. diye dolandınldı mı? 
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beniz maltim cleiil 1 

Alman de•let reisinin lnsilizlere bir cevabı : " Avruea ikip .,,........... bunu 
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elediye mezarlıklardan 
ıskat lan kaldınyor 

eni teçhiz ve tekfin i;leri talimatnamesine ıskatçılu 
hakkında fiddetli kayıtlar kondu, bunlar clı1enci 

muamelesine tabi tatalacaklar 

Atatürk 
Dila Irak Hariciye Nuanm 

lrabUI eaner 
Qnbumrisjmts ,AtatOrk, dün 

ıkpm, DoJmabahçl ~ Irak 
Jfartelye Nazın Nuri Salt .,..ayı ka
bul etmiflerdir. 

Bu kabul ean•11nda Iralmı An· 
kara elçim Naci Şevket de hazır bu
lumnu§tuJ'. 

Dost lrakm Hariciye Nazın, 
evveb de YazmJf oldulumuz gibi, 
l(tlJetJer Cemiyeti Asambleainde 
'bUhmmıt Uzere, dfhı geCekl eb-

CMYıVw:ııve t 

fngiltere Kralım 
öldürmek 

lsteyeı adam 

Sebep diye harid baza temaslar ileri sürülüyor. Fakat 
umumi kanaat bu ifcle bir yanlıthk olduju merkezinde 

llepelmjlel Spor Federuyoauna iye Federuyonunun, harici 1-za tam•• 
8hil cılmıyan milletlerle apor ._..... lan dolayıliyle beynelmilel federM • 
t.a y.pmak yuial olduiundan TilrW- (Dnaml 8 iael ...-> 

Ôıalınlkdelcl p,,..,.,, gapılGcalc 6ob ma,ı 

Romanyalı boksör mü, 
Melih mi kazanacak? 

lalib diJor · : flla tliJ ili : 
.ReklMrii sak pdr, ... cdliç DPetmiJorum. RMI la 
..p.- Puar llal ıar,m- albia amdıwlD ki Pmr .... hrı ns 
plll!l'Uldan Dacliıine fuluiJle .... pbak ..... lec- ... .,. 

eclebileceibne ........ _ ntdli bola& deiildir» 
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r ' Resimli Makale a Sonbahar tavsiyeleri g 

n 
Yedi ba~lı 
Bir ejderha: ihtilal 

----Yazan: 1\tuhHtin Eirgcn

• spanyada kan gö\'deyi. götürüyor, şc-

1 hırlcr harabe halini alıyor, yüz bin
leı-ce insan muhacir oluyor. analar ço -
C'uksuz, çocuklar babasız kalıyorlar, 
tarlalar yangın, ticarethane1er hannan 
yeri oluyor, memleketin altı üstlme gc
li\or ... 

·Bütün bunlar bir takım kelimeler -
rlir; bu kelimelerin tasvir etmek i~te -
dikleri faciavı siz ha-valinizde canlan -. . 
dırabilir misiniz? 

Havır bunu görmek lciztmdır. Bu 
v , 

son faciayı ben de görmedim, fakat bu-
na benzt r başka bir facianın son ser -
pintileı ine uzaktan temac;ager oldum. 

Deniz banyosu çok fay -
dalıdır, vücuda kış için mu
kavemet kuvveti verir, fa -
kat yüzmek bilmiyenin bo -
ğulmasını, zayıfın üşüyerek 

ölmesini mucip olabilir. 

Güneş banyosu çok fayda 
verir. Vücudun derisini ya
kar, kanı tahrik eder, genç
lik verir, fakat küçük bir 
güneş almasmın doğµracağı 

tehlike ölümdür. ' 

Uzun yürüyüşler yap
mak çok sıhhldir, adale -
leri kuvvetlendirir, iştihayı 
açar, vücuda zindeği verir. 
Fakat bir terlemeden sonra 
üşümenin sonu ftlüm olabi
lir .. 

Yaz mevsımının verdiği 
itiyatları yavaş yavaş bırak
mak zamanı gelmiştir, bir 
şeye girişmeden evvel ken -
dinizi yoklayınız, bilenin 
fikrini alınız! 

(-s-ö~ .. _ -.....-...iz==A=R·==A=S=---=-•-:N-:o:A==J 
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Sözün 

Gagri milli edehigat 

·----- ismet HuUlsl 

G ünlük gazetelerin birinde bir an

ket var. Anketin suali şu: 
«Milli bir edebiyat yaratabilır mi • 

yiz?:. 

Anket muharriri memleketin ~. 
fakat İstanbulun en tanınmış yazıcı • 
larile konuşmuş ve bu suali sormuş; 

verilen cevaplardan bazılarım oku • 
dum. Bu cevapların hiç biri dfü~tinüle .. 
rek, ve bir kanaate bağlı olarak veril• 
miş değil, tek anket muharririni ce • 
vapsız bıralanaınak için b:r kaç yerllt 
yersiz söz söy lemi~ler, hepsi bundan 
ibaret. 

* 
* Büvük muharebeyi takip eden ill{ 

) ılla;da ihtilal ateşi içinde kavrulmuş 
bir memleketten geçiyorum.. Alev sön
müştü, üzerinden de dört yıllık bir za
man geçmışti, buna rağmen manzara 
fecaatini eıan muhafaza edi;ordu. Gör
düklerinıin bir kısmını anlatayım: 

Zekanın derecesi •- _ ... 
Beynin ağırlığı ile hlhGUN BİR FIKRA 

Ayağını tromvag Bir millet içinde yetişen her ferdin 
Çiğneyen dilenci yarattığı edebiyat muhakkak ki milll 

Anlaşılabilir mi? 
edebiyattır. Dün yetişen Türk yazıcı 

Dava edemez mi? da, yarın yetişecek yazıc1 kadar milli 
Doktor ve köy Bel ik d b. idi. Ve dünden kalan edebiyat c.,erlcri-

ç a a ır . h b" . b' ·u· d. 
Romancılarımızdan biri maarif 

müfettişliği vazif esile Tol"OS köyle
rini geziyordu. Kızılalan isimli bir 
köye gitti ve bir kaç saat orada mo
la verdi. Köyün havası, suyu nıü
keınmeldi. Dört taraf yemyeşildi. 

Romancı müfettiş ağzında sigarası 
köyü hayran hayran seyrediyordu. 
Bir aralık yanındaki koyliilerdcn 
birine sordu: 

,_ . . d nın er ın ırer mı ı eser ır. 
&aza netıcesın e E kil . 1. 1 b. . 1. 

ı. b kl . · s crın ısan arı ızını ısanımıza 
tea. aca ı hır be d · ·· ·· 1 · ·· ·· 1 · d nzemez ı, goruş erı goruş enmız en 

Harpten evvel üç günde yapılan bir 
seyahati o tarihte tren on. bazan da 
on iki, hatta on üç günde yapıyordu. 

Her istasyonun etrafında muhaceret 
dönüşünün fecaatini gösterir bir !'>efa
let ordugahı vardı: Günlerce sokaklar
da, meydanlarda yatarak tren bekliyen 
insanlar, ekseriya anneler ve çocuklar, 
aş. çıplak, sefil bir kitle. 

dilencinin diğer ayrıydı. Fakat onlar yaşadıkları dev:. • 
ayağmı da tram- rin insanlarıydılar. O de\ re göre gör • 
vay kesmif. di • müş, o devre göre yazı yazmışlardı. Ni· 
lenci mahkeme- tekim bugün yetişecek edip te bu de'V• 
ye müracaat ede- re göre görecek ve bu devre göre yazı 
rek kumpanya a· yazacaktır. 

Trenlere binip yurtlarına dönen, ya
hut tesadüfi bir iş avına çıkan biçare -
lerden bir kısmının oturdukları yerler 
vagonların üstleri, yahut ta altlarında 
dingilleri, muhtelif cihazlarının ara -
lıkları idi. Bunlardan bir kısmı yollarda 
trenden düşerler ve ölürlerdi. Hatbo -
yunca böyle bir kaç düzün~ ceset gör
dfun. 

* Günlerden bir gün bi.1yük bfr şehre 
gelmiştim .. Burası memleketin büyük 
bir ticaret ve sanayi merkezi idi.. Mu
azzam binalar, muazzam caddeler, ma
ğazalar, oteller, ara yerde parklar ... 

Nüfusu bir milyona yakla~an bu şe
hirde bir tek in~an görmedim ki aya -
ğında çorap ve ayakkabı olsun! Bu şeh
rin istasyonunda bir sabah yumurta 
yemiştim. Yüzlerinde kan eseri göri.li
miyen bir sürü çöcuk benim :yumurta 
yediğimi görünce vagonun etraf1nı ku
şattılar, yumurtanın kabuklarını iste -
diler. Önce ne yapacaklarını anlama
dığım için bir gazete kağıdının içine 
kabukları doldurdum. İki tane de çü
yük yumurta ilave ederek attım. Ço -
cuklar bu kabukları kemirdiler, kok -
muş yumurta için de dö\·üştüler. 

Bir zamanlar beyinin ağ1rlığı ile ze
kanın ölçüleceği kanaati hakimdi. Fa· 
kat şimdi bu kanaatin yanlış olduğu 
an laşılmiştır. 

Bazı beyinlerin ağırlığını bildirmek 
bu söz.ü ispat için kafidir. 

Lord Bayron'un beyni 2238, Krom· 
velin beyni 2281, Şiilerin beyni 1785, 
Gambetanın beyni 1294 grammış. 

Kadınların beyni daima erkekler -
den daha hafif geliyormuş. 
Aynı zamanda hastalanan ikizler 

Mancisterde iki ikiz kardeş arasında 
pek ender tesadüf edilen fevkalade bir 
müşabehet vardır. 

Wilyam ve T omaa isminde olan bu 
kardeşleri birbirinden tefrik etmek 
müşküldür. Bugün sekiz yaşında olan 
bu iki kardeş her vakıt otomatik suret
te ayni işleri yapmaktadırlar. Birisi 
koşarsa diğeri de lcoşar. Uyursa diğe
ri de uyur. Birisi vücudünün herhangi 
bir tarafında ağrı sızı hissederse diğe~ 
ri de ayni uzvunda rahatsızlık hisset
mektedir. Ve birisinin tutulduğu bir 
hastalığa hemen diğeri de tutuluyor. 

Geçenlerde bir gün ikizlerden T o
mas arkadaşları ile oynarken düşerek 
gözünden ehemmiyetli bir yara almış-

- Sizin köy nıükemmeL hava 
sağlam, tabiat sağlam, suyu sağ
lam.. bittabi biitiin köy halkı sıh
hat içindedir değil mi? .. 

Köylü mazli'ım mazlfun başını 
salladı: 

- Evet, bir hafta evveline ka· 
dar hep öyle idik. Anıma, bir haf
ta evvel köye bir doktor geldi. Şjm
di herkes doktora gidiyor' ·- ... . 
Yüzücülükten artistliğe 

* tı. Bunun üzerine çocuk hemen hasta• Berliı. Olimpiyadlarında yüzme ya-
Gene o şehirde eskiden büyük bir neye nakledilerek ameliyat yapılmış.. rışlarında Amerikayı temsil etmek ü-

bakkaliye olduğu levhasından anlaşı - Fakat az sonra Wilyamın durup durur· ·ı f k zere seçı en, a at yolda, bir kadeh 
lan büyük bir mağazanın boş. tozlu, ken gözünde bir yara peyda olmus ve 
t kl k , ı · ·· d / · şampany<) içerek disiplini bozdug~ un • 
opra ı came an arının onun en ge- hastaneye nakline zaruret hasıl olmuş-

çerken garip bir şey gördiirn. Koskoca tur. Doktorlar bu hadisenin mahiyeti- dan dolayı takımdan çıkarılan, meşhur 
bir kaç fare camekanın içinde otur - kadın yüzücülerinden Madam Jarret, 
muşlar, sokaktan gelip geçen insanla- ni öğrenmek için uğraşmaktadırlar. sahne hayatına atılmı~tır. 
n seyrediyorlardı. Bir pirenin arkasından dökUlen Resimde, kocasının kendisine ma-

+ göz ya,ıar1 k 

1 leyhinde zarar ve 
ziyan talebinde 
bulunmuş. Mah-
keme dilencinin 

talebini reddetmiş ve şu esbabı muci
beyi ileri sürmü,. 

«Davacının hiçbir mesleği olmayıp 
dilencilik ile hayatını temin ettiği sabit 
olduğundan. ve iki ayağından mah • 
rum olması ka:Zancını arttıracağından 
davacı hiç bir zarar görmemiştir. Bu 
sebepten davasını reddediyoruz.ı> 

En yUksek Dcret alan tenBr 
Bir ıabrik .... , bülbül aesinin plağa alın

ması için bir teklif yapmIŞt plak fab
rikası bu teklifi memnuniyetle karş~ 
lamış ve bu siparİf için 1000 dolar is
temiş. 

Kumpanya adamları. altın sesli şak
rak bülbülü aramak için ormanlarda 
dolaşmış, haftalarca gezmiş ve niha
yet maksatlarına muvaffak olmuşlar. 
Bu ses de kendilerine 47000 dolara 
mal olmuş fabrika t imdiye kadar hiç 
bir tenöre bu kadar yüksek para ver
memis imis. ' . 
Amerlkad•kl •mc•lara b ulmak 

için yapllan cemlret 
Geçen asırlarda dünyanın dört kö

şesinden hicret eden ve orada zengin 
olanların Avrupacla kalan ahfadı, bun
ların ölmesiyle hayli zengin olmu~ • 
}arıdır. 

Bir f ransız muharriri anlatıyor. iyaj yaptığı görülmektedir. 
Memleketin merkezine ~eldiğim za - «Connes şehrinin bir kaç kilometre d:ki.:d·;;~ ·~i~i~· ~~~~~~ ..... dÖkÜ~~i;~ mış. 

man insanlar biraz yiyecek bir ~ey bul- b ı d 1 
mıva başlarn 1 d f k t 1 

. ötesinde güzel bir yazlık köy vardır. aşa ı ar, Nihayet genç bir kız elinde Dempseyln oııu olmuyor 

Şimdi Romanyada bulunan vo ai • 
leleri efradı arasında Amerikaya git -
miş kimseler bulunan Romanyalılar 
ara!larında bir cemiyet kurarak. bu 
muhtemel serveti elde etmiye uğraş • 
makta imişler, bu i~i halletmek için bir 
avukat daha şimdiden Amerikaya git-

~ ış ar ı, a a gece erı so -
kakta yatanlar pek çoktu, ikametgah; Orada akşamları toplanılıyor YC eğlen- nazikane bir surette tuttuğu pire ile Eski Dünya bob şampiyonu Dem-
insanlara ev, apartıman, yahut oda 

0
_ celer tertip ediliyordu. Bir hafta evvel geldi ve hayvanı mütehassısa verdi. O psey muhakkak bir erkek evlat isti -

}arak değil metre murabbaı hesabile bu toplantılara yeni bir sima katıldı. pireye baktı. yor. Ringden çekildikten sonra ismi 
veriliyordu. Bu hükumet merkezinde Bu zat Pire terbiyecisi ve mütehassısı - Heyhat Matmazel dedi, bu Ro- unutulmıya başlıyan meşhur dilnya 
mübalagasız söylüyorum, üzerinde kur- idi. Terbiye ettiği pirelere emirler ve- mulus değil. Ve sonra da Romuılus ! şampiyonu, evlenince kendisini tstih
şun yarası olmıyan tek bir bina gör - riyor, onları istediği gibi oynatıyordu. Romulus diye döğünmiye başladı . laf edecek bir hayriilhalefin dünya yü
medirn. Bir aralık marifetlerini yaparken, Ro- O sırada garip bir vak'a oldu. Ne - züne gelmesini istemişti. Fakat evve-

İşte bugün İspanyadaki ihtilalin de mulus ismini verdiği erkek pire şişman reden çıktığı belli olmıyan bir pire la bir kızı dünyaya geldi. Dempseyin 
neticeloti böyle şeyler olacak. Daha iyi biT Bayanın boynuna sıçradı oradan geldi ve mütehassısın eline kondu. . canı sıkıldı. Sonra tesellisini buldu : 
bir istikbal yapmak maksadile ayakla- kaçtı gitti. Adamın gözleri parladı. - ikinci evladım de oğlan doğar 
nan insanlar, karşı karşıya gelip iki Adam servetim mahvoldu diye dö- - Romulus, Romulus, sevgili Ro~ dedi. 
harp cephesi vücuda getiriyorlar, ve ğünmiye başladı. Okadar çırpındı ki, mulusciğım diye sevinç yaşları dök - Fakat allah gönlüne göre vermedi 
birbirine giriyorlar, öyle bir girişıne ki nihayet, herkes pireyi aramak için yan- miye ba~ladı . ve bu sefer de bir kız doğdu. 
neticede meydana sefaletten başka bir -------------- ---- - - ---------- -----------------

İNAN İSTER İNANMA! şey geti~iyor. Hangi taraf galip gelir
se gelsin Ispanyanın bir kac nesli ız -
tırap çekecek. · 

Hiç bir zaman bir harp, böyle iki içti
mai sınıfı birbirine katan bir ihtilal ka
dar haşin olmuyor. Harbi bir ejdarha
ya benzetmek lazun gelirse ihtilali ye
di başlı bir ejderha olar::ık tasavvur e
debiliriz. Öyle bir ejderha ki bir türlü 
öldüremiyorsunuz. ,,,.. 

İSTER 
Sıhhat Bakanlığı iliç fiyatıannı bizmt tesbit etmeye 

karar verdi. Bakanlıim bin bir işi arasında bir de bu 
mesele ile uğraşmaya karar vermesinin sebebi, bu işi ha· 
şarmak iizere bilfiil eczacılık edenlerden mürekkep ola· 

rak yapılan komisyonun şimdikinden daha pahalı bir ta
rife yapmış olmasıdır. 

Biz blUıa bakarak eczacıların şimdiki kaıançlarııu da 
kili gördüklerine inanamıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER· iNAN iSTER iNANMA l 

.__------------------------~----------------------------------.J 

Bunların her ikisini de ayni derecede 
milli addedeceğiz. 

«Milli bir edebiyat yaratabilir mi • 
yiz?:. 

Sualini soranlar şu iki sual karşı • 
sında kalsalardı acaba ne cevap \·erir • 
lerdi: 

- Milli edebiyat nedir? 

- Gayri milli edebiyat nedir'? 
Muhakkak ki susacaklar, ve milli e

debiyatla, gayri milli: edebiyatın birer 
tarifini yapamıyacaklard1. 

Sözün kısası: 

Edebiyat vardır fakat edebiyatın 
milli ve gayri milli diye ayrıh1 ıış iki 
cephesi yoktur ve olamaz. 

Biligol" Mu$unuz 7 
ı - Eskülap kimdir? 
2 - Dalila kimdir? Ve meşhur ma

salı kısaca nasıldır? 

3 - Fransız meşhur kadın kahra -
ınanı Jan Dark kaç senesinde nerede 
yakılmıştır?. Fransızlar onun için han· 
gi ay ve hangi gün bayram yaparları 

(Cevapları Yann) 

* 
Dünkü suallerin cevapları: 

1 - Portekiz kongosu denilen ve 
Afrikada bulunan müstemlekenin asıl 
ismi Angoladır. 

2 - Radyoda feding hadisesi bilhas ... 
sa kısa dalgalarda görülür. Se<> birden· 
bire alçalır ve yavaş yavaş kaybolur. 
Az zaman zarfında yeniden avdet eder. 

3 - Leblebici Horhor ÇuhacıyanJJl 
eseridir. Çuhacıyan Türkiyeclc yetiş ,. 
miş küvvetli bir bestekardır. 

4 - Hayatının yarıs1rn meyhaneler
de, yarısını hapishanelerde eçiıeJl 

kuvvetli Fransız şairi Prospcr Meri .. 
medir. 

=-----
Çlnlller ve telefon 

San Fransiskoda Çinlilerin hususi bit 
mahalleleri vardır. Burada oturan Çin-

liler aralarında bir telefon servisi ih .. 
das etmişlerdir. Bu servisin 1 () bin a• 
bonesi vardır. 

lstanbulda on altı bin abonenin 

mevcut olmadığını zannediyoruz. 

Abonelerin azlığından dolayı numa
ra kullan~1mamaktadır. 

Çinliler biribirlerini santraldan isill' .. 
leriyle çağırırlar, ve biribirlerini de ço~ 
çabuk bulurlarmış, santraldaki kızl~ 
da Çinli imiş ve isimleri unutmamal~~ı 
için, ailece o işi görürlerken annesi btJ
yük kızına. büyük kız da, küciiğiiJlt! 
bu mesleği bırakır ... Ve böylece de -
vam edip gidermiş. 
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• 
ispanyada harp hızlandı 

Küçük Antant 
Konsegi 
Mesaisini bitirdi 
Neşredilen tebliğde bütün 

meselelerde uzlaşıldığı 
bildiriliyor 

ile F r ansanın 
söz düellosu 

A lmanyanın silahlanması sebe 

Tayyareler yalnız bir şehre 200 bomba 
attılar. Milliyetperverler ilerliyor 

!erini zikreden ve bunu ma 

~elgrad, 14 (Hususi) - Bratia • gösteren Nürnberg'deki meşhur nu 
lavada toplanan Küçük Antant Kon _ kuyla, Her Hitler, bütün dünyada d 
seyi bugün mesaisini bitirmiştir. rin bir heyecan uyandınnış oldu. H 

N cd
·1 .. bl"-d b"" .. le Almanyanın her hal ve hareket· 

eşr ı en resmı te ıg e utun b'" ""k b" d "kk tl tak" eden Fr 
1 l h kk d b. f'k" b" ~·-. uyu ır ı a e ıp 

Paris 14 (Hususi) - Sen Sebasti
t!,'lin asiler tarafından işgali üzerine 
biutUınet kuvvetleri Bilbao'ya çekil
~~r ve bir müdafaa hattı vücuda ge
.... 11ıişlerdir. 

Ecnebi gemilerine hitaben telsizle 
~redilen bir beyannamede Sent An

ea ve Bilbao limanlarına mayn dö
~düğü bildirilmekte ve gemilere ka-

sularına girmemeleri tavsiye edil
'tlektedir. 

L.. Burıgos, 14 - Nasyonalist umumi 
~argfilu tebliğ ediyor: 

Asturya cephesinde merkezden bir levazımı ele geçirmişlerdir. mese e er a ın atam ır ı ır mıgı sa bu nutku biraz şüpheli gördü. 
ileri hareketi yapmakta olan Albay Sen Sebastiyen cephesinde Nasyo- olduğunu ve Küçük Antantın Mil - , Alman CuIDhurreisi Her Hitler, 
Tejeiro ve Pita kuvvetleri Aviedo'nun nalist kuvvetleri Santago Mendi ve letler Cemiyeti prensiplerine sadık bu- nutkunda, Bolşevik tehlikesine işar 
garbından ilerliyerek bu şehre 30 ki- Santa Barbara'yı işgal etmek ~uretile lunduğu bildirilmiştir. etti. Bolşevikliği insanlığın bir n 
lometre mesafede bulunan Comellyno- mahsı1s bir terakki göstermişlerdir. «Pravda)) gazetesine göre, Konsey ralı düşmanı addetti. Bu tehlike 
nun kapılarına kadar gelmişlerdir. Madrid 14 (A.A.) - Harbiye Ba- bilhassa Çekoslovakya ile Lehi.atan karşı koymak içindir ki Almanya 

Bu,, kuvvetler yolda diğer vilAyet- kanlı~ ;ebliğ ediyor: . , arasındaki münasebatı gözden geçir • askeri hiz~:t. içi_n ~i. sene esas~ı k 
!erden de yardımcı kuvvelter alan As- Hukumet tayyarelen Oviedo ya 200 miştir. Ayrıca İtalyanın Milletler Ce- bul ~yledıgını bıldırdı. Maamafi ~. 
turyalıların çok şiddetli bir mukave- bomba atmışl~r ve ~argosseyi de bom- miyeti müzakerelerine iştiraki mesele- t~dbırlerle_ Almanyanın, artık_ Komu 
metın· e ma·ruz kalmışlarsa da niha t bardıman etmışlerdır. . d .. d geçı'rı"lmistir. nızmden bır korkusu kalmadıgını, b ye d sı e goz en , .. d"" .11 tl . . d 
düşmanı münhezim etmişlerdir. Gu~ _eramo cephesinde dört Faslı Kü ük Antantın, bütün komtulan- nu gore~ unya mı e er~nı~ e, 

asker ıçınde 500 maske bulunan bir 
1 

ldç w "b" F .1 d k d reketlerınde, Almanyaya ımtisal etm 
Nasyonalist kuvvelter bir çok esir kamyonla hükıimet kuvvetleri tarafına e 0 ugu gı ı ransa ~ e ~ ço 09 

- !erini söyledi. 
ve büyük miktarda mühimmat ve harp geçmişlerdir. tan~ müna~batta oldugu bılhassa kay- Demiştim ki Almanyanm her h 

dedılmektedır. keti Fransayı kuşkulandırmaktan ha 

Fransanın Dış Siyaseti Varşovada 
Almanya aleyhine 
Nümayişler 

Yugoslav Başbakanı Milan Stoya • kalmıyor. Nitekim Fransız matbua 
dinoviç, bu akşam Bratislavadan Almanyanın bu gürültülü nümayişin 
Prağa gitmiştir. derhal cevap vermeğe kalktı. Bunl~ 

Yugoalavyanın vaziyeti dan bir kısmı, Almanyayı teza<h. düş 

il. Delboa: "Silahların f aaılasız artma6ı Avrupagı 
lıarabig• aürükligecektir,, diyor 

~ Paris, 14 (Hususi) - Hariciye Na
M. Delbos Fransanın harici siya-

~~ izah eden bir nutukta şunları da 
""1'lemiştir: 

Lir «Milli müdafaa için hi.ikumet ted
ler almıştır. Bunu yaparken silfıhla

tıtı azaltılması için teklifler hazırlan-

maya da karar verilmiştir. Çünkü si
lahların fasılasız artması Avrupayı ha
rabiye sürükliyecektir. Ayni sebepten 
dolayıdır ki, Fransa Milletler Cemiye
tine sadık kalmakta ve sulhçu devlet
lerle dostluklarını muhafaza etmekte
dir. Fransanın akdettiği bütün anlaş
maların mahiyeti muslihanedir.• 

Maç yanda kaldı, bir çok 
kimseler tevkif edildi 

Prağ, 14 (Hususi) - Küçük An- su kalmayan bir Almanyanın silih 
mekle itham etti. Bolşevizmden ko3 

tant Konseyinin hitamından sonra aa- makta devam etmesinin manasını a 
zetecilerle görüşen Yugoslavya Bat • mak güç olduğunu söyledi. Bir 
vekili M. Stoyadinoviç tunları söyle- ise dünya milletlerile sulh için 
miştir: vermekten bahseden Her Hitlerin, mü 

- Yugoslavya Sovyetlere kar'ı ya- temadi surette kılıç şakırtısı çıka 
Varşova, 14 (A.A.) - Leh ve Al- pılacak herhangi bir harekete kat'iyen makla, mevcut emniyeti de tehlikey 

man futbol takımları arasında yapılan iştirak etmiyecektir. düşürdüğünü kaydetti. Ve ikinci Vi 
maçta bir takım kimseler bu maç mü- helm'e yaramayan bu hareket tarz 

nasebetile birçok A1man ziyaretçisi • r:'QS llU••cahz.dz• nın Her _Hitı:ı:e. ~y~n . vermesinde 
nin hazır bulunması aleyhinde sokak- r ~ LYl 1 korkulabilecegını bıldırdı. A 

l ı b f ı l d ·· · 1 · Fransız matbuatının bu manalı ol r~orveçte ı·r acı·a Rus tayyarecı·ıerı· ara numayış er yapmışlardır. Bırcok Abd .. lk . kt k ık ta . r b" ah" kimseler tevkif edilmiştir. Bu yiizden U erzm mat anedçı an ve
1
aç nz ı ıtr m _ 

L 
. . ye arz en yazı arının mevcu sogu 

Bir inhidam neticesinde 05 Ancelos - Moskova maç ta bozulmuş ve ıkı takım 1 - 1 Serbest havayı büsbütün dondurabileceğinde 
h f • aff k ti berabere kalmıştır. •• • korkulabilir. Bu cihet bertaraf; Fran 

78 kişi Öldü ava se erı muv a ıye e Berlin 14 (Hususi) - Eko dö Paris sız matbuatının müdafaa ettiği bir tc 
neticelendi Sovyet Rusya ve gazetesi, Fransız hükfunctinin Fas var ki Almanyanın sakathğına işare 

~· Oslo, 14 (A.A.) - Lön gölü sa • ,mücahidi Abdülkerim ve arkadaşlan- olunan görüşü gibi, ayni derecede, mu 
•ilerinde bir "inhidam olmuf ve gölün Moskova, 14 (A.A.) - Tayyareci Romanya nı serbest bırakmaya karar verdiğini hataralıdır. 
~"1'ı Bödal ve Nesdal köylerini Levanovski ile seyrüseferci Levçenko yazıyor. Her Hitlere göre Bolşevizm, bir ya. 
~ rnıştır. Böclalda tek bir ev Kanada, Alaska, Çukoti ve Sibirya yo- R Ç k kb .. b .h Abdülkerim İspanyol Fasına geçe- hudi eseridir. Binnetice komüni 
~tulmuştur. Civar köylerde ise halk lu ile 19 bin kilometrelik Los anceloa- us- e pa na muşa 1 _rek, oradaki İspanyol asilerine karşı münhasıran yahudiliğe has bir akid 
.. ılan kay1arın çıkardığı müthiş gü· Moskova hava seyahatini muvaffaki· bir pakt yapılacak faaliyete geçecektir. dir. Binaenaleyh veba mikrobu gibi~ 
~ltülerden uyanark yataklarından fır- yetle bitirerek Moskovada y~e inmit- münizmle de yahudilikle de mücadel 
"lllbıflardı. lerdir. Tayyare meydanında kendileri- Prag, 14 (A.A.) - Çekoslovak F d ( 40) b • edilmelidir. 

Son haberlere göre 30 u çocuk ol- ne çok hararetli bir kabul yapılmıt ba.f· mahafilinde söylendiğine göre, Çek • ransa a ID Almanyanın bu görüşüne, Fransız 
"1 L b k M 1 f So t kt ·· b"h b" R Katolı·k bolşevikler lar şu mukabelede bulunuyorlar: 
~"&1t üzere 78 kişi ölmüştür. Dağdan a an o oto ve büyük bir halk kit· S vye pa,_ ına mu

1 
şa ı hır umdenk- Nasyonal Sosyalizmin mutlak düş 

".Parak yuvarlanan kısım 800 metre lesi alanda hazır bulunmuı:ıtur. ovyet paıdı yapı maaı uauaun a i Aleyhı·ne nümayiş yapblar >i!L T tıl d l k B manlık gösterdiği yahudilik, unutul 
ıtseklig-inde ve 300 metre geniı:ılı' gayre ere evam o unaca tır. u 1 .ıı A ) St b 'd k kt" k: h . ti 1 -~ ' T • F ha k. .. k . .. . Paris, "' (A. . - raz urg a mama gere ır ı ırıs yan tga yo 

ildedir. ransada grev . pta .ı m~za ereler Tıtuleskonun .. ıs- kırk bin Katoliğin iştirakile Bolşevik- açmıştır ve hıristiyan dininin banisi 

Habeş davası 
tı~ası ıle hır dereceye kadar teahhure lik aleyhinde büyük bir miting yapıl- lan Hazreti İsanın Nasırah bir yahu 

Muhtelif mıntakalarda ugramıştı. mış ve ittifakla kabul edilen karar su- olduğu hiç bi~ zaman hatırdan çıkanı 
retinde Katoliklerin Fransada olduğu mamalıdır. Bu cihetten gamalı ha 

~Oredeki Habeş hükumeti ( 100) bin grevci var Trene baskın gibi Bolşevizmin İspanyada olduğu gibi kendisine timsal olarak alan Alın 
b Paria 14 H · d hareket etmesine kat'iyen müsaade et- milli Sosvalizminin yahudi.lıg-e duş·· m 
ir beyanname neşretti · - avas aıansın an: J Umumi mesai konfederasyonunda M • d t d 25 b. miyecekleri ve buna tek bir adam gibi kesilmesi, en hafif tabirile, bir dalale 

l ~ortsaid, 14 (A.A.) - Garbi Ha- ve partilerin muhtelif toplantılarında ançun e ren e za ıt l karşı koyacakları teyit olunmaktadır. tir. 

~atanda kain Gore'deki Habcf hü • iki mesele mevzuubaha olmuştur: Kol- ve nefer öldürüldü * 
'lltneti reisi Ra.a lmru, bütün medent lektif mukavelelere riayet edilmemesi Tokyo, 14 (A.A.) - Şarki Man - Filistinde vaziyet düzelmedi Görülüyor ki gerek Fransızları 
~. tn•leketlere ve bı'lhas- İnnıiltereye .... d l . h "'d M l" h 1t·· .. d 1 . gerek Almanların davalarını ispat e ' d b b ..... - yuzun en grev erın artması ve ayat çurı e u ıngc en omur ma en erı Kudüs, 14 (A.A.) - Arapların mek için aldıkları misaller yanlış isti 
ıı..., P e en ir eyanname neşrederek pahalılığına kartı mücadele. civarında Koralı haydutların taarruzu- milli ve mıntakavi komiteleri konfe- kametlere vol açmaktan başka bir n 
'llffetler cemiyetinin önümüzdeki a - M h l'f k 1 d .. b" J '1 u te ı mınta a ar a yuz ıne ya- na uğramıf olan asker yüklü bir tren- ransı, kat'i h!lttı hareketini tesbit et- tice vermiyor. 
dt blcsinde Habeşistanın haklı olan kın grevci henüz mücadele halinde bu- de bulunanlardan 25 Japon zabit ve mek üzere Perşembe günü burada İki tarafın da biribirini reddetmek 
'l"asını müdafaa etmeleri ricasında lunmaktadır. askeri telef olmuştur. toplanacaktır. Şimdiki halde grev, de- için ortaya sürdükleri deliller, sadece 

Unmuftur. vam etmektedir. demagoji doğurmak isteğin\n muhte· 

IC-1-. Habetl.. (AlmApara) toriçlesi·1 Yunan gazetecileri Metaksas Yunan Krala Korfudan Atinaya Filistindeki İngiliz kuvvetlerinin li~ t~zahü~leridir. Almanların da ken· 
tlıı._ crnıre, ':I: • • -- ngı tereye f' . f t d'I . ll .... k d G ı o·ıı d'" dılerme gore haklı oldukları taraf var· 
~ekte olan Habet İmparatoriçesi. şere ln8 zıya 8 Yer 1 er dönüyor yem ~ u~a~ anı enera ı ' un dır; Fransızların da kendilerini kuv· 
~tailyaya gitmek üzere Portaaidden Atina, 14 (Hususi) - Gazetelerin A. 14 (H A) s· b k buraya gelmıştır. vetli buldukları görüşler mevcuttur, 
~piegne ismindeki Fransız vapuru- Pazar günü neşredil:nemeai hakkında d tbcına: K f dus~sı. -h t ır uçkut bay- 3 bin İngiliz askeri Mesele, bu iki ayrılığı telif etmenin YQoi 
"' b· . . k 1_ I . . an rı or u a ıstıra a etme e U• ı b ı ktad B "f t · di ınmıttır. çı an .ıtanun do ayısıyle muharrırler . A • unu, uma ır. u man e şım ~ 

b
. l""'" Ba k"l f" b' . f t lunan Yunan Kralı Jorjun bu ayın yır· Londra, 14 (Hususı) -Bugün 3 kadar gösterilemediği içindir k Avru· 

Çinde 3 bin kişilik bir 
komünist çetesi 

~okyo, 14 (A.A.) - Hseinkingden 
~tildiğine göre, Çinde eski Atama
~ ormanlarında ekserisi Koreli ol -
..._ - .üzere üç bin kişilik hır komünist 
~ı teşekkUl etmittir. 

~is Opera binasındaki yangm 
pahahya maloldu 

~ris, 14 (Hususi) - Geçen akşam 
~ a binasının damından çıkan yan· 
l~ an mütevellit zarar ve ziyan bir 
~uk tirilyon frank tahmin edilmek
~ır 

~ ~.rnsillere ancak üç ay sonra baş
bılecektir.. 

ır ıgı tve ı tere ıne ır zıya e K b k. 'l'k b" l ·ı· ,_ · F"l" · · t" z· f tt B k"l k"ll misine doğru Atinaya döneceği or- in ışı ı ır ngı ız .ıtuvvetı ı 11tıne panın ve bu arada dünyanın sıkıntısı 
vermıf ır. ıya e e atve ı, ve ı er k . . · ·d· · 
h b_..ıı l d Ba k"l fudan bildirilmiştir here et etmıştır. devam edıp gı ıyor. - Selun Ragıp 
azır uıunmuş ar ır. şve ı gaze- --------·-----·-------------------·---------------teciliğin gayesi hakkında uzun bir nu- [_ lkl ahbap çavuşlar )#. Yokup çıbın diye etete bol bol havuç ikram ettiler, yolrut çıkıldJ, I 

tuk söylemiştir. _ _ fakat arabada haYUç kalnwlı . 

Uzaktan dostluk 
Vartova, 14 (A.A.) - Varşovaya 

gelerek Moskovaya doğru seyahatine 
devam eden Fransız Komünist Partisi 
genel sekreteri Thorezin ziyaretinden 
bahseden Cracoie gazetesi diyor ki: 

Fransız dostlarımızın ziyaretı Po -
lonyayı daima sevinç içinde bırakmıf
tır. Fakat Thorezin ziyaretinden mem
nun olmak için hiç bir sebep yoktur. 
Onu yakından görmekten ise uzaktan 
seyretmeyi tercih. ederiz. 

~I 
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ElllB 
İstanbul muallim 

kadrosu 

SON POST~ 

llABERLEBf 
Gençler arasında 
havacılık aşkı 

•; Ey161 15 # 

1 SiNEMA ] 
Güzel bir film: 
Mohikanların aonu 

Amerika film sanayii danslı, caz
bandlı ve hepm ayni neticeye batJanan 
aşklı mevzulardan bıkan halka, halk 

Con Blondell ile Dik 
Pavel evlenigorlar mı?• 

Bu yıl kadroda mühim bir 
değişiklik yapılmadı 

Marmarada 
heyecanlı 

bir kaç saat Hava kurumu L--kanı edebiyatı tarihinde yer tutmuş, büyük 
UCll9 ve heyecanlı eserleri filme çekerek 

Beş yolcu dalgaların cero- Rusyadaki tetkiklerinin göstermeğe ™'tJ•m1ştır. 
k l k K al 

neticesini anlabyor Halk edebiyatı tarihinde {Tom am-
Bulunduklan mekteplerden başka yanına apı ara ın ı - canın kulübesi), Dört kızın romanı gi-

okullara nakillerini iıteyen öjretmen- açıklanna düştüler Son Rusya seyahatinden avdet eden bi ölmez bir mevki tutan Mohibnl•nn 
1erin listeai hazırlanmı~ ve dün Anka· . . . Hava Kurumu başkanı Fuat Bulc sonu romanı da aon ıünlerde ıtJme çe-
raya ıönderilmittir. Yerlerinin değiıt- . Evvelkı ıece bet kıtı Marmarada seyahati etrafında vukubulan be t 

8 

kilmiştir. 
T bır hayli h · · 1 d · d ya ın tirilmesini isteyen muallimler 260 dır. eyecen ~eçmnış er, e~ız or- a gördüğü hüınü kabulden ve Rus- Bu kitabı herkes okumuştur. Eaerin 

Bunlardan ancak 147 ıinin arzusu ~~ıında saatlerce ımdat beklemışler - yadaki tetkiklerinden bahsetmittir. İngilizlerle Fransızlar arasında yapı-
yerine ıetirilmiftir. Vekalet bu kararı ır. . . . Fuat Bulca ezcümle demittir ki: lan müstemleke muharebeleri MIWPD· Gazetelerin yazdığına bakııııt' 
taadik edince yer deiiftirmeler yapı • . ~ır::~· ~~1~·1 MOsıço, ~ust~fa is . • -Hava Kurumu teşkilatı orduya ~ ~.."~~-~ mevzuu başlı başına meşhur yıldızlardan Joan Blondel 111 
lacaktır. ~ı~l O ~~.td ıfı ı e mkan ıımınde hır depoluk etmektedir. Kurum bütün ır AGunuWU111& destanıdır. Dik Pavel önümüzdeki haftalar tJI' 

Yml Batmuallimler ııvı s u ara geçme üzere köp - mevcudiyetini gençleri vatan m"'cla.E _ Am:rika ve Avrupa gazetelerinden fında Nevyorkta evleneceklerdir. 
Muallimlikten bafmuaJlirnliie ter - ~~n ld~.İ• iıb~in~el biriıinhin idaresinde- asına hazırlamıya hasretmittir. u a okudugumuza göre bu film yilldJek e- J oan Blondell, sinema fotoğr~ 

liini iateyea 6jretmenlerin liateai de 1 ı ;oıore ınmıf er ve areket etmif- Moıkovada, müesaeoe ve kampları sere liyık olacak pldlcle filme alın- olan kocasından geçen sene ~ 
hazırlanarak dün VekAlete gönderil - er ır. .. tetkik ettim. Tayyare fabrikalarını m~t~. Filine milyonlarca lira sarfedll- Bu güzel eseri, (Tüccar H'7>m) it 
miftir. Bunlann adedi fi5 dir. Fakat Motor Kızku'lesi açıklarına geldiği g~zdim, tayyare ile planör ali melde- rnıştır. mini oynayan artistler oynamaktadlt• 

ancak 25 öiretmenin baş öğretmenliğe zaman b~nbi~e m~in~si bozulmuf, binin bulunduğu yere gittim. Geçen 
terfii muvafık ıörülmüttür. lstanbul kaptan makıneyı tamıre ugrafırken mo- sene biz de en kabiliyetli sekiz genci· 
vilayeti kadrosunda yerleri değiştiri - tor suların cereyanına kapılmıf ve Kı- mizi bu mektebe göndererk planör 
len 147 öiretmenle bq muallimliğe naLada .8911da.rına. ıürüklenmıiştir. muallimi olarak yetiştirdik. 

ALKAZAR SINEMASI 
Y annki Çarşamba pi matinelerden itibaren 

MOHiKANLARIN SONU terfl eden ~ muallimden başka hiçbir :. 0!~ul~r. ıdaresız hır halde kalan mo- Gezdiğim kamplarda (l O • 17) ya
tadilat yapıhnam1fbr. Yalnız müfettif t~run ıçınde dalgaBann keyfine tabi şına kadar küçük çocukların da büyük-
raporlariyle muallimlik yapmaları doğ- bır halde bocal~rken polis Osman ta- lerin yanı başında çalıştıklarını müşa- 1 • • filmine bqlıyor. 
ru olmadıiı teebit edilen 5 muallimin bancasını çekmış ve havaya ateş ede- hede ettim. FBN MORE COOPER'in akıllara durgunluk veren bOyQk sergtızeştlel k d · d-L hl 1 romanından alınmış ve (TRADER HORN) artistleri tarafından temsil edilell 
vazifelerine nihayet verilmiftİr. re enız ortasın a&i te ike i vaziyeti Rusların her mektepte bizdeki el tüyler ürpertici muazzam film. 
M~~lli~le~i~dimm~-~~d~ınm~~~~ır.&m~i~ri~hl~~~~re m~d~iji~--~------------------------

teplerine baih (4) tatbikat mektebi da uzaklardan geçen bir motör silah dersi vardır. » Gu·· ZE s Jaiyeılilmit .,
0 

bu okullanlan birkaç ..,.Jeri~i ifit"'.i~, ""in ııekliği tarafa Bundan aonra F uet Buica 13 ya- L AN 'ATLAR AKA O EM ı• S ı• 
muallim açıkta kalmıftı. Bu muallim- teveccuh etmış ve kazazedeler bu sa- ~undaki bir çocuğun icadından bahset-

lerden onu ilk okullardaki münhatlere yede kurtarılmışlardır. miş ve beyanatına şu şekilde devam o ı• R E K T o R L o G'"' u.. N o E N : 
yerlqtirilmi~erdir. Açıkta dört mual- r J et mittir 
lim kalmıttır. Münhal oldukça bunlar Regaip kandlll ' ı «Hava Kurumunda uçuculuk öğ _ 
da yerleştirileceklerdir. 18 Eyllll 936 Cuma günü Rece- r~n~ek isteyen gençlerin adedi sekiz 

bin birine müsadif olmakla önü _ hını bulmaktadır. 
Dün 1500 göçmen geldi 

Dün Kalbvan zadelerin Hisar va• 
puri}'le Köetencec:len 1 ,500 ıöçmen 
lıtanbula ıelmittir. Bunlar parti parti 
An.dolunun muhtelif viliyetlerine 
tabim edileceklerdir. 

müzdeki Perşembe günü akşamı Gezdiğim bütün kamplarda genç 
(cuma gecesi) Leylei regaip oldu- uçucu Bayan ve Bayların ilk sorguları 
ğu ilan olunur. Türk uçucu Bayan ve Baylarına ait 

idi. Kendileri gibi Türk gençlerini de 
kadın ve erkeklerinin lnönü kampın
da çahfmakta olduk1arını söylediğim 

Havalar soğudu 
Odun, kömür fiatlan zaman selamlarını sö)flediler. 

Yumurta ihracatı pek az derhal yükseldi Ruslar yalnız havacılıkta değil, atı-
Yumurta piyaaumdalLi dütüldük - - cılık, binicilik, denizcilik, zehirli gaz -

devam etmektedir. Harice aevkedilen Dündenberi lstanbulda kıf havasını lerden korunma fubelerinde de çalıf-
yumurtalann miktan pek cüz'idir. 1 andıran ıoğuklar bafladı. Kandilli ra- maktadırlar. Lakin hütün bu spor faa
tanbulda 12 bin aandık stok yumurt eathanesinden aldığımız rapora göre liyetlerinin batında hep havacılık geli
mevcuttur. Bu yumurtalar buzhane} a dün hararet 12,5 aantigrada düşmüş • yor. Eğer bu sözler gençlerimizin kaJ
re ıönderilmİftir. Yumurta ihraca~ tür. Rüzgar saniyede 10 metre sür'at- binde havacılık aşkını hızlandırabilirse 
yapalamac:lıiı için de Anadoludan fazla le fimali ı~biden eamiftir. Ve yağan çok ~emnun olacağım.» 

"' mal ıönderilmemektedir. yağmur miıdarı da 3,5 milimetreyi " B 
bulmuftUr. Hava bugün de dünkünün oğazlar Ey } • } • ayni olacaktır. Havanın soğumasını K ve e ış en fırsat addeden odun ve kömür fiyat- omisyonu 

sergı• si rını hemen arttırmıtlardır. Dün fiyat-
lar yüzde on nisbetinde yükselmiştir. Tasfiye devam ediyor, 

lngiliz delegesi gidiyor 
2000 liralık Atatürk müki
fabndan başka daha 8 bin 

liralık mükafat var 

Montrö mukavelesi mucibince vazi
fesine nihayet verilmiş olan Boğaz•ar 

Evrak merci tayini için Komisyonu bu ayın sonuna kadar tas-
temyiz mahkemesine fiye ifini bitirerek mevcut evrakı Ha-

Takas davası 

29 Tqrinievvelde Ankarada Sergi gönderildi riciye Vekaletimize teslim edecektir. 
Evinde açılacak olan el ve ev iflerı - Komisyonun lngiliz mümeuili 
sergisi için de nümuneler üzerinde tet• Mefhur takas suiistimali maznun • Makdonald, fChrimizden aynlışı mü • 
kikatta bulunan Sanayi Müfettifi Da- }arından yirmi ikisi hakkında vilayet naıelfetile dün akfam Parkotelinde, 
Dİf tekrimize dönmÜftÜr. idare heyetince verilen lü:zumu muha- komisyondaki arkadaşlanna bir ve 

Bütün villyetlerde sergiye iştirak keme kararının Şurayı Devletçe taa • da ziyafeti vennittir. 
için büyük bir hazırlık vardır. Trakya dik edildiği ihtisas Mahkemesi Müdde- Ziyafette Amiral Mehmet Ali, ko-
Umumi Müfettitliii dün Odaya bir iumumiliğine de bildirilmittir. misyon umumi katibi Salih ve diğer 
telpaf göndererek nümuneleıini 20 Bu davaya hang mahkemenin ha - Azalar hazır bulunmuftur. 
EylUldan evvel aönderileceğini bildir- kacaiı etra1ında tereddüt haaııl olmUf, r 
miftir. . evrak ~erci ~yi~i _için Temyiz Mah • Nöbet~i 

Se11ide 10 bin liralık mükafat tevzı kemesıne venlmıftir. Y 
olunacaktır. 2000 liralık Atatürk mü- Temyiz heyeti umumiyeai bu hu - Eczaneler 

1 

1 - Akademi: Mimari, reaim ye heykel, teıyini San'atlar, prls 
tezyini san'atlar Şubelerinden mttrekkeptir. 

A - Mimari Şubeai ; T aUil mtlddeti ikisi ihzari, üçil atilye ol..,
üzere bet yıldır. l..iae olğunluk imtihanını vermif bulunanlardan desea' 
istidadı g6rllealer bu tubeye kabul olunur. 

B - Reaim heykel Şubai: Tahail müddeti muayyen değildir• 
istidada bağlıdır. Bu fUbeye devam edenler 30 yaıma kadar taJebe}i]ı 
hukukundan istifade edebilirler. Reaim ve heykel Şubesine prebilmels 
için en az orta mekteb mezunu olmak lazımdır. 

C - Tezyini aan'atlar Şubesi: Tahsil müddeti dört senedir. 
Umumi tezyinat, afit ve pafik, çinicilik, dahili tezyinat mobil,

kıaımlannı havidir. Bu fUbeye Orta mektep mezanlarile· b6tihı mın~ 
aan'at mektepleri mezunlan alınır. 

D - Şark tezyini aan'atlar Şubeai: Tahsil milddeti muayyen dr 
ğildir. San'at istidadı g&terenler alınır. Tezhip, tezyini Arap y.
Türk ciltçiliği, Tiirk cild kalıplan imali ebri ve ahar Türk minyatürlr 
Türk tezyinab ve çini nakqlan, kıymetli tatlar tizerine hlk, Altul' 
varak imali, balı nakqlan, tedef kakmacılığı kımulannı havidir. 

2 - Bütün Şubeler için kayıt ve kabul muamelesi 16 / Eylül t 93' 
Çaı şamba rfinti hatlar, 30 I Eylül/ 936 Çarıamu günil biter. MI" 
racaatlar hergün 9 ile 12 arasında yapılmalıdır. 

3 - Taliplerin Akademi Direktörlüğiine hitaben bir Utida ile aıil
racaatları ve bu istidada girecekleri Şubeyi tasrih etmeleri lazımdır. 

lstidaya bağlanması icabeden vesikalar fUnlarchr. 
A - Nüfua ve Hüviyet ciizdam 
B - Sıhhat ve Afi raporu 
C - Reaml tah.u vesikuı 
D - Hlisnühal klğıdı "Mekteplerinden bu aene mezun olanlarchl' 

Utenmez.,, 
E - 6 bme Kartonauz vesikalık F otograf 
4 - Ecnebi olanlar yukardaki veaikalan menaup oldukları Kon.tO' 

loaluklardan tev8ik ettirmit bulunmalıdırlar. 
5 -:- . ~marl .ve tezyini aan'atlar Şubesine talip olanlarm yok1811' 

ması bınncı T ef1ll1 936 Perpmbe ıtlnil aaat 9 da Akademide yapdd-
Tedrilat 15 biriaci Tqrinde bqlar. 

6 - Fazla tefaillt için Akademi ldareaine müraacat edilmelidir• 
7 - Akademinin Resim ye heykel Şubeaine bu 1e11e de m~ 

talebe almacaktır. Miaafir talebe için Orta mektep mennu ~ 
kaydı yoktur. Y ahm nllfm clzdanı, hiianühal klğıdı, adıbat ve 111-
raporu göaterilecektir. Miufir talebenin miaafirliği Akademi Diri 

kifab, 1500 liralık hiikumet, 1000 ıustaki davaya bakacak olan mahke • 
liralık Ankara mükafatı, 6 tane 2.1)() meyi tayin edecek ve neticeyi Müdd~ 
ter liralık, ve 40 tane 100 liralık mü - iumumiliğe bildirecektir. Bu sebepler 
kafat vardır. dolayısiyle yirmi iki takas maznunu -

Ba pcekl niltetçl eaaneler ........... : l h iki ela t.tanı..ı clbetba...U.: tir liğünce er • · ay bir Vize edilecektir. "987~ 

Büyük mükafatlar 100 lira mükafat nun müstantiklikçe ifadeleri alınması 
kazananlar araaında kur'a ile tayin o- Temyiz Heyeti Umumiyesinden gele-
lunacaktır. cek karara bırakılmifbr. 

Maarif Veületi de bütün san' at 
mekteplerine bir emir göndererek aer- Hayvan sergisi bugon açıllyor 
giye en güzel eserleriyle i~tirak etme- Edirnekapı vilayet ahırlarında Is -
lerini bildirmiftir. tanbul baytar müdürlüjü tarafından 

Sergiye güzel ean'atler akademili açılması tebrrür eden .ehli hayvan 
de en iyi eserleriyle ittirak edecektir. sergisinin kilfat rami buaün saat 

Auara:rc1a: (Sinm>. Alrmdarda: (Alı Rı- Yaş meyn ihracı tetkikatı Senenin Muvaffakıyeti 
za) . Batırk~e: (HllAlt~ Beyazatta: 
(cemn>. Bmln6ntlnde: (Mehmet Klzmı> Edime, Kırklardi ve Tekirdai mm- 8.AKARYA sineması (Esk1Elbaoaıı> 
Fenerd9: <Vltall>. Karagtb:nrikte: CM. takalarında yat üzüm ve kavunculuk her şubede derin ibtisaslan olan )Jlt 
P'uat>. K~çilkpuarda: <Yorgl). eamaıya- etrafında tetkikat yapan Zeki Doian heyet tarafından idare edilecek 1' 
da: (Teotııos>. IJehrenılntnde: (Nazım>. dün tehrimize dönmüftür. senenin en son muvaffakıyetl, 
Şehzadebafında: <Önlvenite>. sahne olacakbr. 
Be1911• e0ıet1aeeder: Heyet yakında Sabancaya giderek -----------~·------------,,,,,.,,,, Galata: (Büseytn Blisnilt. Basköyde: Müşküle adı verilen üzümün dıt pıy .. 
(Nlalm Aaeo) . Kasunpa.'}&da: (lltleyyet>. aalarında tanınması ve ihracatının in
MerklıS nablyede: (DelU\ Buda). ŞlJllde: kişafı için mahallinde tetkikat yapa -
(Naqlleclyan). Takabnde. CLlmoncl - caktır. 

yan). 

aevLER•~' 
İskele tiyatro&~ 
Bu aqam 21.~ 

Halk Operd Fırka ocak kongreleri 14.5 da-~~,·-k-tı_r·---·-·-
Yalova, Slllvrl, Çatalca, FaUh, li:mlnönil, rU, Çatalcada: Murat, Tepeclk, Patıhte: ttüUu, ... IU7 ft .YalatdUller: Ca k00f80J• 8 1 Beyoğlu, Beşiktaş, Bakırkôf k&zalannda fırlı:a Horhor, Sultansellm, Jlmlnönilnde: Bocala- Bilylbdad&: <l&DUl>· Heybelide: <Ta- m 0 

Yann akt"lll _..., 
Beşiktaş Suat P~ 

ocak kongreleri buıiln ba~lamaktadır. yuetttn, Beyollunda: f1tll, Beş\ktqta : Mer- nq> Kadıt6J ilki ldeıe caddellnde (9ot- Çekoslovakyaya G 511 pozisyonuna 
Bu aqain, smvride: F~ttkoy, OUmüşpmar kez, Balı:ırlı:öyüncle : Şamlar aemt ocaklanl raki). Kadıköy Y~: ( Oc;- giren cam mamulitı için 100 bin kilo 

talo•ada: Çiftlik, Samanlı, Koru, Taşköp • kongreleıt topJanacakUr. ,,,_ıer_>_. _c_~ ___ lellmlJede ___ =_«_SellmtJe ___ >_. _, kontenjan verihiıiftir: 

Sevda Oteli 
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MEMLEKET HABERLERİ 

T rakyada köy kalkınma ı-B-u .. · :.:':.9~':::-ounu 
t tb • k t tedavi ettiremeyecek mi? 

programı a I a I A~~a~ııan~:~:ıb~s::~~;~i~~ 
P 936 ı h 1--- b•k ki, biricik yavrusunu sakat kal~ 
rogramın yı ına ma sus ~mı tamamen tat l maktan kurtarmak için ta iç meın-

edilmiş gibidir. Yeni köyler şehirlileri bile leketten alıp İstanbula kadar ge-

İmrendirecek kadar gu·· zel ve temizdir. tirmiştir, şimdi de hiç bir şey 
yapmadan, yaptıramadan, getir -
eliği gibi geri götürmek ihtimali
nin karşısındadır, bu vatandaşın 
teessürüni.ın derecesini anlarsınız. 
Bu zatın adı, Osroaniycde, muha
sebei hususiye tahsildarı Meh
mettir. 

· 937 yılı İzmir panayırı 
hazırlıkları başladı 

Panayır için bir nizamname yapılıp Vekiller heyetine 
sevkedilecek, bütün sanayi müesseselerinin 

panayıra iştiraki mecbur tutulacak 

L 
Mehmet Osmaniyeden İstanbula 

yazmış, vilayetten 1-9-936 tari -
hinde 2029-562 numaralı bir ce
vap almış. Bu cevapta Etfal lıas -
tanesine müracaat edebileceği bil- İzmir fuarırun methali 
dirilmiş. İzmir 14 (Hususi) - On gün içinde bizim yet~tirdiğimiz bir çok ~dde -

Mehmet memnun, yavrusunu ala - İzmir fuarını 250,000 kişi ziyaret et - !erden haberdar değildir. 
rak İstanbula gelmiş, Etfal hasta- miştir. 9 eylfü günü ziyaret edenlerin Asıl şayanı dikkat bir nokta da ü-

Trakyada yeni tesis edilen köylerden biri nesine götürmüş, fakat orada an- sayısı 55,000 dir. O gün akşam saat al- zilin, incir gibi :maddelerde dahili is -
Edirne (Hususi) - Trakyanın beş ,köylerde mezbaha yaptırılacak, kabir- !aşılmış ki çocuk elektrik tedavi- tıdan gecenin saat birine kadar, yani tihl.akin artmasıdır. Aydın ve İzmir ti-

yıllık köy kalkınma programı büyükler ıslah edilecek, köylerde kireç ku - sine muhtaçtır, elektrik tedavisi y~di saat için~~ vasati bir hesapla da - caret odalarile Manisa paviyonunda 
bir muvaffakıyetle tatbik edilmekte ve yuları açtırılac~, bütün köylerde her ise bu hastanede yoktur. Gureba ~ada 138 kışı fuarı ziyaret etmiştir. mevcut üzüm ve incirler kfunilen sa • 
başarılmaktadır. Trakya Çatalcadan yıl iç ve~ badanaları yaptınlacaktır. hastanesine sevkedilmiş1 Gurcba Izm~r fuarında olduğu gibi Balkanlar- tılmıştır. Mısır ve Yunan. paviyonlan 
itibaren tamamen değişmiş vaziyette - ,Köylerde küçük arteziyenler, köy u - hastanesi çocuğu tedavi edecek daki f.uarlarda da bu bir rekordur. da bazı siparişler almışlardır. 
dir. Değil, on on beş yıl önce görenler, ;mwni ayakyollan, köy hamamları ve amma, bu tedavi ayak tedavisi - İzınır fuarında gözleri çelecek kadar Altıncı lımir fuarı devam ederken 
bir yıl evvel görenler bile bugünkü ,duş yerleri tesis edilecektir. clir. Babanın bir ev tutarak çocu- harar~tl~ satışlar başlamıştır. Bilhassa 937 yılı fuarına hazırlık başlam.ı.ştır. 
!:akyayı .. tanıyamazlar. Gene.ral :?iri - Bu 936 programının yalnız sağlık iş- ğu ile bir kaç ay burada kalına - ecnebı f~malar, ticaret odaları tarafın- İktısat Vekaleti, İzmir fuarı için şim. 
~ enerJik çalışması Trakya koyle - .lerine tahsis edilen kısmldır. Köy ba- sı laum. Halbuki: d~n tcşhır edilen maddelerimiz üze - didım. hazırlıklara b~lamı.ştır. Arsıu • 
rmin çehresini tamamen değiştirmiş - yındırlığı, köy kültürü, köy ziraati ve -Küçük bir memurun, param yok, ~ın~en büyük siparişler vermişlerdir. lusal lıı..'nir fuarı için hazırlanmakta o-
:tlı'· Köylü Trakyada memleketin efen- ,ekonomisi için programlara geniş fasıl- çocuğu alıp gitmek mecburiyetin- I~mır fuan şunu meydana çıkar.rrll!itr lan nizamname yakında Heyeti Vekile-
disidir ve bu ifade Trakyada bütün şü- ,lar ayrılmıştır. Program daha yıl so _ deyim, diyor! kı, başlıca alıcunız olan Almanya bile ye sevkedilece.ktir. Gelecek yıl fuarına, 
nıulile tebarüz ettirilmiştir. Trakya nuna ermeden tamamen tatbik edilmiş * ......... ~ .... · .. ···;·;-··:: ............ -........... :; .... teşviki sanayi kanunundan, tayin cdi-
köylüsünde sür'atli bir inkişaf vardır gibidir. İstanbul tedavi hususunda bütün vi- Bzr koyun sene/ık ıen bir had dahilinde istifade eden b .. ı-
ve bu inkişaf başdöndürücü bir sür'at- Bir taraftan eskiden tesis e _ Iayetlerimizin biricik müracaat J1 A' h z ·· d tün sanayicilerin iştirakleri mecburi 
le devam etmektedir. Pilm~ köyler bu programın tat- yeridir. Esasen kendi nüfusu için L,VI,Q SU U yan l olacağı gibi bütün devlet müessesele -
Beş yıllık kalkınma programının tat- biki·ı ·ı 4..:-:1~-:k dig· t bile az olan hastaneleri bütün vi- ri ve husust sanayi firmalan da i~tirak 

b
. . . . e yem eşı.uuu. en, er a- -s ~ ~~ edildik'ien so~ra Trakya raftan yeni tesis edilen modern !ayetlerin müracaatlarına ce- Fakılı köylerindeki yangın- edeceklerdir. 

a.'urkıyenın en modem kıt ası olacak - köylerin de konforu tamamlanmakta _ vap vermek zaruretinde, ve sıkın- - - • Bu vesile ile hükıimetimiz propagan-
tır. Beş yıllık köy kalkınma programı - ,dır. Yeni k"t>yler bir Avrupa köyün _ tı içindedirler. Ekseriya ayak te- lar buyuk zararlar verdı da ve reklam işlerine hususi bir elıem-
nın 936 yılı için ihtiva ettiği başarılar .den farksızdır. Islah edilmi~ kovanlar davisini tercih etmek ıztırarmda- miyet vermeğe başlamıştır. Fuar komi-
ŞUnlardır: köy evlerinin güzel tarhh !;içek bah _ dırlar. Bunu anlıyoruz, ve her Fakılı, (Hususi) - Boğazlıyan ka- tcsi ayda iki içtima yaparak muntazam 

K.öy kuyulanna bilezik, tulumba, ka- ,çelerine birer Biblo zarafetile yerleş _ şeyden evvel belki diğer vilayet- zasıoa bağlL iki köY,de ilci muhtelif bir şekilde Kültürparkın 937 plfuı.ını 
leI·ı'ıı de vardımlarile hastane1e yı:ınaın olmuştur. Karasenir ko··yu·· har· başaran kararları alacaktır. 937 f:uan-

Pak takılacak, dört yanı harçlı dö.~eme tirilmiştir. Çiçek bahçeleri Türk köy - " - -~ 
ile sıvanacak. Köy suları demir boru _ ,lüsünün çiçek ve bahçecilik zeYkini gös- rimizi en aşağı dört misline çı - man yerinde çıkan yanııın® seksen na kadar Kültürparkta paraşüt kulesi 

t ektedir y · k.. l kaoxınk mecburiyetinde olduğu - kağnı sap kamilen yanmıştır. Zararın Atatürk devı:iın müzesi, Türkiye sağ· 
larla veya künklerle ak1tılacak, çeşme enn . em oy ev erinin bada- muzu biliyoruz, fakat bütün bun- bir vagon sapa yakın olduğu tahmin e- lık sergisi gibi büyük işler başarıla . 
:ve çeşme yalakları ıslah edilecek, u - paları hiç solmamakta, sokakları terte- 1 ktı z· t v k "l r d b' 
tnum" k.. .. .. ı··1 .. •·· .. b u·· miz ve tozsuz bir halde sehirfüeri bile !ara rağmen Mehmetli düşünmek- dilmekteclir. Yangının sebebi henü~ ca . r. ıraa e-a e ı e ır ziraat mü· 

ı oy suprun u ugu ve gu re gı, • ~ ten geri kalamıyoruz ve soruya _ 1 l tı zesı meydana getirecektir. 
bulaşık ve ayakyolu çukurları yapıla _ .ın:re~direcek ~kilde bulunmaktadır. ruz: an aşı amamış r. 
cak, ko··y azat obaları ı·hdas edilecek Şımdı köyler agaçlandırılmakta, yeni Avanus kazasına bağlı Köşetaş kö -Bu baba çocuğtınu tedavi ettiremi-
çöp arabaları, çöp sandıkları çöp k"U ~ yerleşen göçmenler 937 yılı için daha yecek mi? yünde de bir yangın çıkmış ve yirmi 
tuları, sulama arabaları, b~ğu san _ .hızlı bir çalışma için hazırlanmakta - Soruyoruz dört evin bir senelik mahsulü kfunilen 

dıkı ··ı·· ki el . dırlar. ·--------------~ mahvolmuştur. arı ve u u ma l} erı yaptırılacak, · -
~i~~~sa~k~~~~-~======~=============~~=====~ A~ca~y~b~k~~~t~~ 
tulacak, ecza dolapları haztrlanacak, Kastamonu deresinin kenarına rıhhm yapılacak men yanmıştır. 

Burada yeni yıl mahsulü piyasaya 

Bir yıldırım kazası 
iki öküz, bir .köpek öldü, 

bir adam yaralandı 

. Geyve (Hususi) - Üç gündenberi 
devam eden şiddetli yaimurlar Akhi
sar nahiyesinde mühim tahribat yap· 
tnıştır. Tarlada çalışan bir adam yağ
murdan korunmak için arabasının al· 
tına girmiş, fakat arabaya bir yıldırım 
düşmüş, arabaya bağlı olan iki ökiızle 
köpeği öldürmÜf, adam da göğsünden 
ağır surette yaralanmıştır. Adamın 
hu kazadan kurtuluşu da mucize ka
bilindendir. 

Eskişehir borsasmda 
&kişehir (Hususi) - Borsada son 

IÜnlerde mühim bir faaliyet göze çarp
tnaktadır. Sarı buğday 4-6, ak buğday 
da 5 kuruş üzerinden muamele gör -
llıektedir. Bu yıl sebze ve meyva çok 
boldur. Fiatlar haylice ucuzlamıştır. 

"' 
çıkarılmlŞtır .Beyaz buğday 3,80, mah
lut buğday: da 3 kuruş üzerinden mua
mele görmektedir. 
Buğday alım merkezi henüz alıma 

başlamamıştır. Köylü merkezin bir an 
evvel alım işlerine başlamasını dile • 
m~ktedir. 

Antalgada ilk 
Denız yarışları 
Antalya (Hususi) - Antalya spor -

cuları Mermerli mevkiinde 01üteaddit 
deniz sporları yapttlar ve bu müsaba
ka Antalyada ilk defa yapıldıi,q için ço~ 
alaka uyandırdı. Binlerce halk tnrafın
dan seyndildi. Müsabakaya istiklfil 

• marşı ve bayrak merasimile başlanıl -
Kastamonu deresı dı. Evvela yüzerek bir resmigeçit #.i -

Kastamonu (Husust} - Aşağı Ilgaz dağının membalarile beslenen Kas - pıldı. Sonra l00..200 metre ser
tamonu deresi zaman zaman sellerin getirdiği mevat ile dolmuş ve seviyesi best yüzme yanşlarına başlaml -
2 metre kadar yükselmiştir. dı. 200 metre yüzme yarışında Ekberin 

Belediyece derenin temizlettirilmesi ve nhtım yaptı.nbnası kararlaştırll - :Mustafa birinci, Ali Rı.ıa ikinci ve 100 
mış ve bu iş için de IS yaşından ynka n her fer.d ya bedenen çalı.şmıya, Y.~ - metre yüzme yan.P.nda da Ekizin Meh
hut ta 4 lira vermiye mecbur tutulmuşlardır. Bu parayı vermiyenler 4 gün met birinci, Mehmet Çaylak ikinci gel
çalışacaklardır. Qiler. Dört tek dümencili kayık yarı -

Pazar Ola Hasan a. 
~nda da Mehmet kaptanın idaresinde
ki tekne birinci, ve mavna yanşında 
süp,geı-ci .(\hme<iln idaresindeki mavna 
birlncl geldl. Bt! meyan® yupJlan ör -
dek tutma müsabakası çok eğlenceli 
ve g\Uünçlü ol,.dq. Ve Akdeniz spQr 
klübü takımları, arasında yapılan Q.e -
niztopu mü~bakası berabere netice -

- Şu Akay idaresinin ~ ... Azapkapıdan Kara köye 1 ... Hala, bir ti.irlü ~leme-1 Hasan .Qey - Akayın İs• 
köprii için yaphrdığı yeni gelmesini aylardanberi bek· di.. kelui bv deshmı, vapurun. 
lıakelenin.. iyoruz.. da:a örae1r. ahwşflf!. 

lendi. 

Eskisehirde konser • 
Eskişehir (Hususi) - Çocuk Esir -

geme Kurumu bugün Porsuk bah
çesinde hasılatı fakir yavrulara sarfe
dilmek üzere büyijk bir 'oxıser veril
roiştir. 

- Senenin dört mevsimi \'ardır, 
dediler, ilkbahar, yaz, sonbahar ve~ 
kış .. 

- Sonbahar ne vakit baslar? di
ye sordum. 

- Eylıilda! 
Cevabını verdiler .. 
Güldiim, inanmadım: 

* - Leylekler gitti: 
Dediler, 

- Leylekler hangi mevsimde gi-1 

derler? 
Diye sordum, 

- Sonbaharda! 
Cevabını verdiler; gene güld.ünr 

- Sonbahar geldi mi de? 

* 
- Ağaçlarda yapraklar sarardı. 
Dedıler, 

- Ağaçlarda yapraklar ne vakit. 
sararır. 

Diye sordum. 
- Sonbaharda! 
Cevabını verdiler; bu sefer kah

kahayla güJ.düm; 
- Sonbahar geldi mi de'! 

* 
Termometrede hararet derecesi 

ona düştü, karım karşıma dikildi: 
- Kışlık odun kömür l:izım! 
Dedi, kızım göründü: 

- Kışlık elbise lazım! 
Dedi, oğlwn peşimden geldi: 

- Baba pardesü isterim! 
Dedi. 
Ne kanma, ne kızıma, o.e de oğ

luma; 
- Niye? 

Diye sorabildim; çünkii birinin 
kışlık odun kömür, ötekilerin elbise 
pardesü istemelerinden anlanuştım: 
-. Sonbahar gelmişti. 

IMSET 



6 Sayfa 

BiRAZ DA ŞAKA...:_ 

Eski Şiir, Yeni Şiir 
Yaza11: Osman c~mal Kaygılı 

Benim babam yerinde, yaşlı, müte
kait bir adam vardır. Bu ihtiyar adam 

A.'kta hem seven pişman. hem de &e

vilen pisman! - .... 

SON POSTA Eylul 15 
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Olimpigad Tetkikleri 

Zenci Ovens niçin 
bu kadar b üyük 
alaka uyandırdı ? 

galiba vaktile benim katiplik ettiğim * 
dairedeki Allahlık mümeyyizlerden bi- Adam sordu: Dünya yüz metre tampiyonunun 
rinin dostu idi. O ır..amanl:ır arasıra, yo- - Burası nasıl? Ô · - · insanı Pfırlan şeyi sür'ati değildi, 

f d -·ı H · k rıilmiiz -'ekl Pazara gapılocalc ı..01'• maçı lu düştükçe kaleme gelir, orada bi - - Hiç ena egı ··· atüi blf ço em- 11' D ~ bunu farkedemiyorduk. Biziın 
zim mümeyyizin, boş kaltp dertleşe - salinden bile hoş! R 1 b k hayretimizi mucip olan arkasından 
cek bir adam aradıg· ı sıralarda kendi - Ne soldayım, ne sağda; sağına solum omanya ı o . so•• r mu•• ' aelenlerin perif811lım idi 
sile (Sünbülzade Vehbi) den. (Süru - b~lirsiı, • e-

ri) den filan şiirler okuyarak edebi fel- Kanım, etim, kemiğ'im, deriın, ya,:'llD . Yezen: Ömer Bea!m 
sefi tasavvufi (!) mübahaselerdc bu- belirsiz, Meıı·h mı· kazanacak?. Her olimpiyad yeni bir yıldızı meY"' 
ıunurlardı. Diin bu ada.'n beni Beya - Hem rencim, heın ihtiyctr, asıl çağını dana çıkarır, parlıyan bir şöhret tc u .. 
zıttaki kahvelerden birinde yakaladı belirsiz! zun müddet dünyayı meşgul eder du-
ve ne gariptir ki birdenbire ben onu * Romanyalı boksör Teodores~i'nin, 1 hırsilc aWan bir yumruktan kırk defa rur .. Finlandiyanın Alio şehrinden ka-
tanıyamadığım halde o yaşta, o beni ta- Gene adam atıldı: evvclisi gün Yunanlı rakibi Kiryakosu kuvvetli olur. pıp koyuverdiği Pavo Nürmi 1920 An-
mdı, yanıma sokuldu, kendisini bana - Bizim oğlan genç ya~ınd9. buna - döve döve b3yıltması, spor meraklıla- Bu sözlerimle, Romanyalı boksörü vers olimpiyadında meydana çıkını~, 
~mbp benimle biraz hoş beşten ı::on - yor mu dersiniz? nnı hayli endi~elendirmiştir. ı istihfaf ettiğimi sanmayın. O da çok iyi 1924, 1928 olimpiyadlannda bu isiJ1l 
ra: - Hayır bay baba, oğlunuz çok de - Çünkü Romanyalı böksür, önünıüı.- bir boksör. Tekniği çok kuwetli. Ring- bir yangın kıvılcımı gibi bütün di'ın ,. 

- İşitiyorum ki dedi, biz gönniyeli runi düşünüyor, çok deruni duyuyor ve deki pazar günü, Melihle de, yani bir te sokak kavgası yapar gibi köriikörü- yayı birden sarıvermişti. 
siz erbabı kalemden olmlliF>"Ulluz. Bir çok deruni yazıyor. Türk boksörü ile de kar~ılaşacoktır. ne dövüşmüyor. Sıra ile birçok dünya rökorJarım ~ .. 
takım gazete ve mecmualarda katiba- - Bilmem, bana pek saçrr.a geliyoı· Sporcuları düşündüren <le; Melihin, Çok seri ve çevik. line geçiren Nümıi, bugün birçok r~ .. 
ne, münşiyane, edibane makaleleriniz bunlar Yunanlı boksör Kiryakrısun ak1betine Fakat buna rağmen, pazar giınü 1 korlarını kaybettiği halde yaydığı bı.J• 
intişar ediyormuş ... Vallahi doğrusu Hele müsaade buyurun, alt tarafına uğraması ihtimalidir. Kiryakosa attığı yumnıkları, kcndisi- lyük isim altında hala dillere d(•sttın o-
buna çok memnun oldum. Zaten sizin bakalım: Bir çok kimseler! ne faizile iade edebilecf'f,r\mc. kaniim. tıan. şöhretini muhafaza etmektedir. A• 
rahmetli mümeyyiziniz ( ... J bey de o Yerde miyim, ıökte mi? değilim pek _ Böyle olacağı belliydi... diyorlar - Çünkü benim en güv<>ndiğim avan- lelumuıu sporlar için nankör denir• 
zaman söylerdi, bu çocuğun kalemi farkında, Çünkü bizde boks, üç beş amatörün fa- taj, onu seyretmiş bulunmamdır. Bunun ne dereceye kadar doğr<ı 1Jldu• 
kuvvetli, ileride iyi bir katip, iyi bir Yer, ıök benim hiilyamuı elli mil aliyetine inhisar etmi~ bulunuyor. Ne Onun benim hakkımda füç bir fikıi ğunu bilmiyorum. 
münşi, iyi bir edip olacağar benziyor şarkında... esaslı bir çalışma var, ne de ciddi mü- yok. Fakat ben onu, 'liklcrime kadar Berlinde Palu Salu diye bir mevzii 
derdi. Öyledir efendim, perşembenin Bu tiir böyle doğdu: Dün Gülh:ıne sabakalar yapılıyor. . dikkat kesilerek tam on ravund seyret- hakkında yazı yazsam, birçok kimse .. '" 
gelişi çarşambadan bellidir. parkında! Bu şerait içinde, koca Şmeling'i ıs- tim. Ve yumruğa değil, fiskeye bile da- ler Bcrlinden ve yahud Olimpi~ad ko .. 
Adamcağız, kendi şive ve lehçesile Adam kahkahayı salıverirken bu se- tan bula getirseniz, altı ay sonra dör- yanamıyacak kadar zayıf taraflarını yünden bahsedeceğimi sanırlar, bir.'" 

bizi biraz daha pohpohladıktan sonra fer ben atıldım: düncü sınıf bir Avrupa boksöri'ın<len gördüm. çokları yenir mi, yenmez mi diye biJI 
lafı tuttu, kendi genç oğlun·a getirdi: - İlk parçalar ne ise amma, son par- dayak yer. Oralarına, yumruğumu indirebilir- takım düşüncelere bile saplanıp kala• 

- Sizden iyi olmasın, bizim mahdum ça biraz dediğiniz gibi' Halbuki, Te0 ctoreski, profesyonel 6em, Romanyalı alacağı paralan dok- bilirler. Halbuki Palu Salu Estonyn '" 
bendeniz de dedi edebiyata, şiire pek İhtiyar, bu mevzu iizennde bir hay- bir boksi)rdür. Tecr.ıbesi, ve mi.isabaka torlara yedirecek demektir. lıların Bertin olimpiyadında serbest ..., .. 
meraklı; hatta arasıra edibane, şaira _ li sö~lendikten ve eski ~rz şiirleri bir kabiliyeti, buradaki amatör boksörler- * Grekorumcn güreşlerde ağır sıklet 
ne bazı şeyler de karalıyor. Fakat o - haylı medh ve sen:ı ettıkten sonra ~u le mukayese bile edilemez. Romanyalı boksör de: dünya birinciliğini kazanan yegfı.nd 
nunkisi pek yeni usul, yeni tarz; şeyler ... defa da ~n son olarak v: ar~z v~znıle Binaenaleyh, Melihi de, halı silker - Ta, diyor, Romanyadan buraya sporcularıdır. 
Bunları ben beğenmiyorum amma, (I) Kendı yazını.~ oldugu bır §ıır (!) gibi dövmekte hiç güçlük çekmiye- kadar bittabi dayak yemeğe gelmedim. Olimpiyadlarda bu kabil şampiyon• 
kendisi ve arkadaşları çok beğeniyorlar. çıkarıp_ bana uzatt!: .. cektir. _ Ya burada yenilirseniz? luk kazanmış nekadar çok sporcu val"' 
Belki de siz kendisini tanımazsanız da ~ - Bır de şuna hır goz at ba~alı!11 ~v- Maamafi spor mcrakhları arasında, _ Hiç zannetmiyorum. Vakıa, kar- dır ki onların isimlerini yarın unutmıt1' 
adını işitmişsinizdir. lat, bunu nasıl bulacaksın? Vakıa hız- bunun tamamile aksini iddia edenler sılaşacağım boksörün dövüşünü gör- işten bile değildir. • 

- Beliti ... Acaba yazılan bir yerde de ~~aye kalmadı amma, !1e de o~sa de var. Onlar bilakis, Melih'e çok gü- ~edim. Fakat kendi sikletimde birisi- Bir zamanlar Finlandiyalı Ni.iımiylt 
intişar ediyor mu? yenı~erın bu çocukça :~çma•arına bı(!- veniyorlar, ve: ne yenilmiyeceğime kaniim. Amerikalı Padoku tanıtan olimpiyad '" 

- Bir yerde intişar edip etmediğini de hır ~eyler vardı_r h~a!.._ . c - Göreceksiniz, diyorlar, :!.\tc)ih - Fakat rakibiniz sizi dikkatle &ey- lar, bugün de Amerikalı zenci Ovensl 
pek bilmem amma, arkadaşları arasında .. ~a~di bakalım, ~ımdı de ihtıyarın son Romanyalıyı, romanı yazılarak hale retmiş, ve göziine iyice kestiriyor? dillerde en çok do~aşan bir isim olaraM 
ııevile sevile ağızdan ağıza dolaşıyor - şıınnı okuya~: sokacaktır.» Nefsinden hayli emin görünen Ro- ortaya atıverdi 
muş ... Hatta isterseniz en son yazmış ol- Deruni dilde bitmez, tükenmcı Ben dün Romanyalı bok..,örle de, Me- manyalı gülüyor: Ovens sürat ~~~~annın _kendi_n• 
duğu şiirlerden birisi yanımdadır. Size ızh'rabım var, lihle de güriistüm. _ Olabilir ... Fakat unutmasın ki, pa- mahsus olan butun nazanyelerııÜ 
göstereyim de bir bakın, nasıl bula - Ezelden nuşedilnıiş aşkanvari şara • Melih: -.: zar günü karşısına çıkacak olan bok-. altüst eden yegane atlettir. Göğüs g&o 
caksınız? Doğrusu fakiriniz bu tarzda bun var, - Ben, diyor, on .iki senelik boksö- sör, geçen gün seyrettiği boksör değil- ğüse yarış, yarım göğüs farkile müsB'" 
feylerden pek bir şey anlamıyor, onları Caialoğlunda, Taksimde apartıman- rüm. On iki senedir, armut devşirmiyo- dir. baka kazandı, hakemler neticeyi hal '" 
Adeta ve serapa saçma buluyorum. dan nasibim yok. rum, yumruk sallıyorum. Ciğerlerim, Çünkü ben, Yunanlının karşısında !edemedikleri için fotoğraf ve film• 

- Estağfurullah! Ve likin Aksaray semtinde hanei ha- bir insana bir hafta yetecek kadar ha- kendimi göstermiş değilimdir. müracaat ettiler, şeklindeki seneleı· '" 
- Cidden öyle! (Cebinden çıkardığı rabıın var. vayı içine alabilecek kadar geniştir. Onu kolaylıkla yenebileceğimi, da- denberi kökleşmiş olan bütün tnbirlef 

bir kağıdı uzatarak): Ne pişende cülüm kaldı, ne tez • Bu itibarla, benim için ringde kesil- ha ilk yumrukta anlamıştım. Ondan onun akılları durduran sürati karşı -
Bakınız, şuna bir de siz göz gezdi - gahta mülüm kaldı, mek, yorulmak ihtimali mevzuu brıhs sonra, işi on ravund sürdiirdüysem, bu, sında kardan daha çabuk eridi. 

riniz! Yegane bir tesellim se muhabbette11 değildir. idmanımı artırmak içindi. Norveç takımının soliçi kimdır vd 
Adamcağızın uzattığı kağıdı aldım. serabını var, Eğer benim yenileceğimi söyleyen- Canlı ve mükemmel bir punçingbol nasıl oynar bilmiyorum. Olimpiyacld; 

Şimdi isterseniz ey okuyucularım, ona Ne bülbiilde ıöziim vardır., ne bıl • ler, yumruklarımın kuvvetinden şi.ip- bulmuşken, budala gibi elimden çabu- futbol birinciliğini kazanan İtalyan ta• 
hep birlikte gözgezdirelim: dırcında bir arzum, heleniyorlarsn, gelirler, kendilerine bil- cak bırakacak değildim ya? kımının en meşhur oyuncusunu Bel' '" 

Bu şiir böyle doğdu! Fakat §Ükreylerim şimdi hoşnvaz bir fiil aksini ispat ederim. Fakat eğer isteseydim, onu ilk ra- line giden futbolcularımız tanırlar 1)11 

İçim, dışımdan uzak; dışım içimden gurnbım var, Söylediklerine göre, Romanyalı pro- vundda nakavut edebilirdim. bilemem. 
•yn; Çorapsızlar tlüşünstin nabcmevsim fesyonelmiş, ve boksu meslek haline Bunu yapabilecek kabiliyette oldu- Olimpiyad köyünde müsabakalardaJI 

İkisinin de bana zerre kadar yok lıutmm kışı, getirmişmiş: Olabilir. Bok!ıu, o meslek ğumu da, pazar günü bilfiil ispat ede- evvel yapılan idmarilarda futbolcufa ~ 
Geçen kı§tan müdevver tastamam on haline getirmişse ben de san'at haline ceğim.• ~ımızın hiçbiri Amerika atletleriniJİ 

Kendime başka benlik ara.!:;;;:; çift çorabını var! geti~dim. ceğim. ~~a.n~a~ kaç_ırmıyor, fırsat bul~ 
gayri! Adam gene bir kahkaha atarak sor- üstelik, unutmayın ki, 0 para için Bakalım, pazar gfınkü müsabakanın ışı bıçımıne getıren mutlaka ya O 

* İhtiyar adama döndüm: 
- Galiba, dedim, sizin bay mahdum 

bu ilk parçanın ilhamını Ağaoğlu üs -
tadımızın son yazdığı (Ben neyim?) 
isimli yazılardan almış olmalı! 

Adam boynunu büktü: 
- Vallahi bilmem, nereden ilham al

dığını! 

Şiirin alt tarafma göz gezdirelim: 
Cismim ruhuma dargın, nıhum cis

mime düşman, 
Beynim kalbimden zayıf, kalbim bey-

nimden ıişman. .. 

du: dövüşür, ben şeref için. neticesi, hemen hemen aynı iddialarda vensle ve y~ud Co~sonla resi~ çı : 
- Nasıl evlat, şu bizim oğlanın ciddi Milli bir şeref kazanmak imanile bulunan iki rakipten hangisinin yüzü- k_armak suret~e atletızme karşı ıç~.e 

olarak yazdığı şiirde mi mana var, sallanan bir yumruk para kazanmak mi kızartacak? Selim Tevfik rınde uyanmaga başlıyan ateşı mute-
yoksa benim şu yan mizahi şiirde mi? ' madiyen körükleyip duruyorlard•. 

Biraz düşündUkten sonra: Sporcularımız dün Sovyet Rusyaya gittiler Futbolcularımızın pek haklı olar~ 
- Vallahi dedim, bay babacığım, siz gösterdikleri bu alaka karşısında ha)'' 

bunların ikisini de götürüp Nurullah ret etmemek lazımdır. 
Ataca gösterin, hükmü o versin! Çünkü Amerikalı atletlerin Berlin olin pi ' 
bugünün edebiyat münekkidi odur. yadının kasıp kavuran muvaffaki) et ~ 

- Ben kendisini tanımıyorum ki! leri, her zaman görülebilen miisabal<3' 
- Öyle ise bana ver, ikisini de ben lardan ibaret değildir. 

(Son Posta) da neşredeyim, sonra ten- Her müsabakası 100 bin insanın n~ 
kitlerini de ayni gazetede gene 0 yaz _ fesini kesecek kadar ortalığı süküP• 
sın! boğan, stadı dolduran insanları heye Q 

Osman Cemal Kaygılı candan heyecana sokan Ovcnc; 1 O ==========================;. metrodaki büyük muvaffakiyetten sorl' 
ra 200 metroyu da ayni kolaylıkln kıl' 

CÖNÜL~ İSLERİ . 
Güreş 
Meraklısı 
B ir adam ..• 
İki ihtimalden biri: Ya Bayan Şe

fika alaycı bir kadmdır, yahut ta 
kocası pek garip bir adam .. 

Filhakika bu okuyucuuıwı bana 
anlattıklarına bakınız: 

«Yeni evlendik, kocam müthiş 

güreş meraklısı bir adam çıldL Zen-
gin olsak antı-eman için klübe de-

Yam edecek, yahut ta eve her gün 
bir antrenör, getirtecek. Halbuki 
ızengin değiliz. Benden yardım iste-
di. Şimdi ona antremanlannı tıp -
kı bir güreşçi gibi betr yaptırtıyo -
rum. Fakat artık tahammül kuvve • 
tim kalmadı, ne yapayım?• diyor. 

Ne yapacak, cayet basit, kocasına 
artık güreş öğrendiğini ve aleni mü-
snbakalar yapmak istediğini, Cim 
Londos ile rüreşeceğini söyliyebilir. 
Kocası tabii buna razı ohnıyacak ve 
kansında yeni başhyan ıüreş me • 
rakını tadile çabpcaktır. TEYZE 

zandı. 
Ovens ne sürat itibarile ve ne d' 

stil itibarile bizi şaşırtmadı. O 11e1 J<e5' 
le beraber hareket hattını terkedıyorı 
herkes gibi muntazam koşuyor, hafi? " 
ket hattını nasıl terkediyorsı:ı, ipe dB 
o kadar tabii olarak göğüs ver·yordU ~ 

Ovenste fevkalade olan bir fnzlalır> 
vardı. Müsabaka başladıktan pek aı 

Kafile nhtımda vapma bmmeden evvel sonra bütün rakibleri geride onu 1'0"' 
. . valarken, o büyük bir kolaylıkln ıP6 

Sovyet Ruayanın muhtelif tehirle- Cenap, eakrım ışlerine de Fuat Balkan herkesten evvel varıyordu. 
rfnde futbol, eskrim, güreş ve bisiklet bakmaktadırlar. İnsanı şaşırtan onun sürati de<!ıl, ,lf' 

müsa~kaları yapacak o!an sporcuları- Sporcularımız Moskova, Lenfngrat, kasında gelenlerin çırpınmaları idi. /,.: 
mız dun Sovyet vapurıyle Odesaya K' f Od d .. b k k sıl hayret edilen ve hala da hallC'dılC 
ı k . 1 d. ıye ve esa a musa a a yapaca _ 
nare et etmı~ er ır. l dı F bol . • . miyen cihette budur. . 

0
,,. 

Sporcularımıza Sinop Saylavı Cev- ar r. ut maçlan ıçın hakemlık Kim ne derse desin 1936 Bcrlın 
det Kerim lncedayı riyaset etmekte • yapmak üzere Galataaaraydan Suphi, limpiyadı daima Ovensi mevzuu ~~: 
dir. Futbol itlerini Kemal Halim, gü- Beykozdan Şazi de kafile ile be1aber setti, onun ismi etrafında heyecan gar .. 

ret itlerine Ahmet Fet.aeıi Y• SeJfi Ru~&)'• (litmitlenlir, :: hatta Ovensin tcsiri~~d~:Jl 
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ıs Eylul 

Her sevdiği erkeği felakete 
• 

sürükleyen Rus güzeli ltalyada öldü 
"' "' * Nihayet mahkemeye verilmifti. Müddeiumumi idamını istiyordu. 

Jüri Azasından biri ayağa kalkarak bağırdı : " Ben _ vazüemi 
yapamıyacağım. Bu kadına çıldırasıya Aşık oldum. " Azadan iki 

kiti daha kendUiine iltihak ettiler . . 

f 

Franmlarm Femme Fatale uğur-. 
IU.Z kadın dedikleri btr tip kadın var· 
dır.. Bunlar fÖZ}erinhı sihri, seslerinin 
cazibesile arkalarına her taktıklan in-

-

lanı felakete sürüklerler. Şimdi size J kıza Hindin esrarından Amerik•tru 
anlatacağımız hikaye dünyada, böyle garabetlerinden, Madag~skann ~ay-
olınakla maruf bir kadının hayatldır. munlanndan, Kutbü şimalinin 6 ay sü-

lf ren gündüzlerinden bahsetti Kont otu-
Bir ay evvel Floransada kenar ma- zunda geniş omuzlu iri yapılı bir er

hallelerin fakir bir evinde bir kadınca- kek güzeliydi. 
iız öldü, bir kaç gün öldüğünün farkı- Kont ziyaretini sıklaştırdı, bu ziya
na bile varmadılar. Nihayet belediye retlerle beraber, at gezintileıi de ço
cenazeyi evden çıkarttı ve gömdürdü, ğaldı ve neticede Marya Tarnowsky'yi 
cenazeyi tek bir insan dahi takip etme- Kont da Maryayı sevdi. 
eli. Evleniyorlar 

Bu kadın bir zamanlar yani 1919 se- Bunlanıı ilerleyen münasebetleri-
nesinde dünyayı birbirine katmış, beş ne kızın babası iyi nazarla bakmıyor
kıt'anın bütün gazetelerinde tenkit ve du, Kont hakkında iyi şeyler duyma
bavadis mevzuu olmuştu. mıştı. Fakat aşkın gözü kördür. Kız 

Aşkın insan karakterleri üzerinde babasını dinlemedi ve Tarnowsky ile 
tesiri büyüktür. Kimisini çılgına çevi- beraber kaçtı .... Evlendiler, küçük Mar
tir, ltimisine de sönmek bilmeyen bir ya Kontes Tarnçwska oldu. 
ihtiras verir. 

Floransanın münzevt bir köşesinde 
Ölen bu kadın da aşk yüzünden birden
bire şaytanlaşmıştı. 

Rustu, meşhur Kont Purick"in ye
gane kızıydı, Senpetresburg'un asil 
kızlara mahsus mekteplerinde tahsili
ni yaptı. Ingilizceyi, f:'ramazc~yı. ede
biyatı, musikiyi öğrendi 

Bir müddet çok iyi anlaştılar ... Gir
dikleri muhteşem otellerde bütiin na
zarlar Kontesin üzerinde toplanıyor
du, gençti, zarifti, fevkalade giizeldi. 
Ve çok şık giyiniyordu. 

Zengin erkekler, ko<'asmın arkadaş
ları Kontesin etrafında perı.i ane gibi 
dönüyorlar, gü el Maryanm gözleri ö
nünde Kig'dcki köylülerden daha bü
yük bir teslimiyet ile eğiliyor]ardı. 

Leon Blum 

Fransanın Başvekili ve sos ya listlo:: • 
rin de lideridir. Dünyanın en jyi sö.z 
söyliyen insanlarından maduddm:. 

Blum komünistlerle mü§tereken te.j
kiJ ettiği hükfunette, son zamanlarda 
müşkül bir vaziyete düşmüştür. Ken -
disinin takib ettiği siyasetten komü -
nistler memnun olmamı.slar ve Hraları 
açılmıştır. · 

Leon Blwn 1872 de Pariste doğmuş
tur. Çok güzel bir tahsil yaptıktan 
sonra Şurayı Devlette raportörlül: et
miş, sonra edebiyata meylederek mü
nekkidlik etmiş, içtimai meseleler ü -
zerinde tetli.ikler yapmış ve nikah hak
kında eserler yazmıştır. Evvela liberal 
olarak siyasete atılan Blum 1919 da 
Paristen meb'us olmuş ve sosyafüt fır
kasının liderliğine yükselmiştir. Kn -
naatlerine samimi surette bağh, karar
lanndan inhiraf etmez mütecdlid bir 
adamdır. __ ......................................................... . 

Güzel bir kıyafet 
Resimde aör -

düğünüz elbise 
ve ca ket in ce 
yünlü kumaştan 
yapılmıştır. Da .. 
ha fazla gençle • 
re yakışacak bi -
çimdedir. 
G~ğüs1erin al

tından başlıyan j. 

ki pens eteğin u -
cuna kadar de • 
vam etmiştir. Bu 
pensin iki yanma 

müselles şeklin
de çift kattan iki 

cep takılmıştır. 
Caket bolero 

biçimindedir. Bel 
sıkı, yukarısı bol-

dur. Kolları dn 
keza yukarısı bol 
hatta pensli, aşa .. 
ğısı ise dardır. 

Kravat ayrı renkte bir parçadan ya
pılmıştır. Elbisenin kolları üzerine ca
ket giyildiği için kısadır, fakat biçim 
itibarile caketin kolun un aynidir. .............................................................. Marya serazat bir hayat sürüyordu. 

!l'ahsilini yaptığı leyll mektcbjn yek
llasak ve disiplinli hayatı onu sıkıyor, 
kaçmak, gezmek ve dolaşmak jstiyor
du. O pansiyonun ağaçlıklı bahçesinde 
§ehıjn gürültüleri, akşamlan can çeki
lirken, hayalinde kurduğu hayatı öz
ler, göklere dalar, yıldızların teker te

Genç Tarnowska1nın başını döndü- Bizi mütemadiyen yalnız bırakı:or
recek bütün sebepler vaı dı. !1,akat o sun ... 

ker doğmasını beklerdi. 
Nihayet doğduğu memlekete dön

dü, orada babasının geniş çiftlikleri 
\'~dı. Marya çiftlikte ata biniyor, 
~O~lülerin arasında dolaşıyor. Topr<ığa 
aglı köylülerin önünden geçerken on
~rın yerlere kadar eğiJcrek selam alış
arını istihfafla seyrediyordu. 
. Marya seyahat etmek istiyordu. Ga-
~p diyarların esrarengizliğini tatmak ... 

h ne güzel şeydi bu. 
Bir gün şatoya KC\nt Tarnowsky 

~di. Çaydan sonra beral>erce çıktık
at gezintilerinde Tamowsky genç 

kendisini kocasına vakfetmiş, etı-afm Kocası güldü: 
cazibeli vaadlerine ku1nk1armı tıka- - Onlara karşı fazla g.ıd<iar olma 
mııjtı. · dedi... Ve yürüdii ... 

Kont Tanıowsky maymun iştihah Marya hiç ses çıkann~dı. Üzerine 
çıktı, güzel ve sadık karısına rağmen titrediği kocası kendisini başkalarına 
başka dallarda uçmak, başka çiçekler- pişkeş çekiyordu. O gün ak~nma kadar 
d.en bal aramak sevdasına duştll. Hisset- ağladı, hıçkırdı. Nihayet: 
tırmeden kaçamakları çoğalttı, bir kaç _ Erkeklerin hepsi alçak dedi. On-
kere yakalandı fakat Marya: lardan intikam alayım da görsünler!... 

- Kocacığım dedi. Bir daha böyle Artık rahat etmişti, göz yaşlan din-
şeyler yapma.... di. Ve gitti kendisini genç bir zabitin 

Kocası güzel Maryanın bu yumuşak kucağına attı. Bu zabit, ömründe Hk 
ihtarlarına kulak asmıyordu. Karısın- defa aşık oluyordu, ismi Tolstoy'du ve 
dan daha bir sene geçmeden bıkmıştı, hakiki Tolstoy'un da yeğeni idi. 

Bir akşam Marya kocasına: Zabit Maryaya bütün ihtirasile bağ-
- 'rarnowsky dedi, senin samimi landı. Fakat Marya a§klarınm en hara

dostların Boris ile Nicolas bana kur ya- retli bir zamanında 7.abiti yiizüstü bı-
pıyorlar, sen de hiç ses çıkarmıyorsun.. (Devmm 9 uneu sayfada) 

511vf"I 7 

* .. lf. 
~Addan 2000 yıl önce - Antakya dünyanın en büyük ve en 1 
muhtqcm tchri iken - Korkunç bir zelzele - Türk ölülerini ı 

yiyen Haçlılar - Son ayrıhı -Yazan: Turan Can 

Antakyadan bir manzara 
Tarihin A'ntakyaya dair olan en eski. Türklerin ellerine geçmişti ve {Mu -

kayıtları milattan iki bin sene Öncesi- sul) u kendilerine merkez yapmışlnı·
ne vanr. O zaman bütün Anadoluyu dı. 
ellerinde tutan EtilPr büyük bir impa- 1098 de ikinci Haçlılar ordusu ~edi 
ratorluk kurmuşlardı. Merkezini Kı - yüz bin kişiden ibaret olduğu halde 
zılırmağın kıvrımı içinde ve şimdiki Avrupadan yola çıkmış, kırıla kırıla 
Boğazköy civannda Hatusas namile Antakye önüne kadar gelmişti. Orant 
kmmuş olan bu imparatorluğun hu - nehri ile sarp bir dağın eteğmde ol.m 
dutları cenupta şimdiki Şam şehrinin Antakye o zaman da zengin bir tica -
cenuplarma kndar uzanıyordu. ret şehriydi. Üzerinden dört atlı ara-

Eti hakanının şimdiki Şam civarın- ba ile geçilecek kadar kalın bir duvarı 
da Kadeşdc Mısır Firavunu büyük ve bu duvar boyunca '450 kule i var • 
Ramscsle yaptığı muharebe pek meş- dı. 
hurdur. HaçWar ordugfilılarını ova) a kuı du-

Orant nehri üzerinde ve denizden o- lar. Fakat muhasara aletlerini yapma
tuz be:j mil uzakta bulunan Antakya o yı bilmediklerinden hiç bir iş becere -
zaman küçük bir kasaba idi. miyorlardı. Bazı yerli korsanlar ve hay-

Nlıtattan üç yüz yıl kadar önce İs- dutların da yardımile muhasar~ya dc
kenderin generallerinden Selefkos Ni- vam edildi. 
kator şehri büyüttü ve hazı tarihçile- Muhasara bir yıl ~ürdü. 
re, onun tarafından kurulduğu zannı- Haçlılar yılgın bir halde kaçmak ti -
nı verdirdi. zcreydiler. Selçuk hükümdarı da Mu • 

Hıristiyanlık çıktığı sıralarda Antak- sul Emiri Karaboğa ile yardım gön -
ye dlinyanın en büyük şehirlerinden deriyordu. Fakat bu sırada bir Ermeni 
biri idi. Beş yüz bin kadar nüfusu var- dönmesinin hlyaneti büyük bir fcla -
dı. Bütün Anadolu, Suı;ye, Mısır, Yu- kete sebep oldu. Kulelerden birinin 
nanistan ve İranın en iyi malları oraya muhafazasına memur olan bu zabit 
gelerek pazar buluyordu. Şehrin ihti- Haçlılar ordusunun kumandanlnrından 
şamı, zenginliği dillere destan olmuştu. Boemondla anl~ınış ve 2 haziran 1098 
Mermer mabetler, ~aray1nr, tiyatrolar, gecesi sabah olmadan önce Ermeni za
sirkler, yarış yerleri, p. zarlar, çarşılar bitin kumandasındaki kule dibine ge
yapıljnıştı. Şarktan ve yakın şarktan len Haçlı askerler merdivenlerle yu -
oraya akın akııı insanlar geli) or, ge- kan çıkmışlar, kapıları açmışlardı. 
ziyor. eğleniyorlardı. (Anatol Frans) m Haçlılar ordusu şehirde korkunç bir 
bir romanında ebedileştirdiği meşhur ölüm ve yağma yarışına başlamıştı, bü
aktris ve fahişe (Tais) tc senelerce bu- tün Türk ve islam ahali en küçüğün -
rada kendisini alkışlatmış, muhteşem den en büyüğüne kadar kılıctan geçi-
bir aşk ve sefahat hayatı ya~mıştı. riliyor, boğuluyordu. 

Antfıkyanın serveti ve ihtişamı, bir Haçlılar burada Türklerin öhıkrini 
çok ordulan oraya çekti. Ermeni kralı kızartarak etlerini yiyecek kadar vah
Tiğran, Romalı Sezar, Pompe, Antu - şet göstermişlerdi. 
van bunlar arasındadır. Bununla beraber Antiıkya çok geçme-

Hıristiyanlığın ilk zamanlarında bu den gene Türkler tarafından geri alındı. 
dini yayanların merkezi oldu. Bir müddet Konyadaki Selçuki hüküm-

115 senesinde müthiş bir zelzele şeh- darının idaresinde, daha sonrn Mısır
n bir harabeye çevirdi. Romalıların e- daki Türk hükümdarlarının hakimi -
!inde iken ve imparator Trayan zama- yetleri altında kaldı. Ya~ Sultan Se
nında İrnn hükümdan Şaporun istila- limin Mısır seferinden sonra dört yüz 
sına uğradı. Daha sonra Roma şark im- yıl gene Türk devletinin aziz ve> de -
paratorluğunun elinde kaldı. En sonra ğerli bir sancağı oldu. 
Abbasilerin, son zamanlarında asıl sa- Büyük harpten sonra Surjye man -
hipleri olan Türkler onu geri aldılar. dasını alan Fransızlar, oranın öz Türk 

(Ata Bey) ler zamnnında Antaky:ı - olduğunu inkar kabil olmadığından, 
dan başka bütün Suriye ve Elcezi~e de muhtariyctle idare ettiler. 'fman Can 

DEGlRMENDERELILER 
KASABALARININ KAZA 
MERKEZi OLMASINI 
iSTiYOR AR 
Değınncnderede oturnn okuyucul:ın

mızdan Ahmet yazıyo ·: 

Gölcükte kaza teşkilüU yapılmaktadır. 

Gölcük ye111 tesis edilmeh.--ıe olem bir ka

saba olduğu için orada hukiımetin yer1eşc
blleceği müsait bir bln:ı buluıınmam1ş ve 
Değirmendcro kaza merkezi olnrak lnt.l
hap edilmişti. Halk bunn çok sevindi. Kn-
6(1.banın en gü el binrısı hflL"\ımete tnhsis 

edildi. Kira da istenllmedl. Fakat ı;onra 
kaza merkezinin Değınnen~eredc bulunu
§u muvafık gönilmedi, merk"Z gene Golcü 
ce nakledlldl ve De~lıınencıercnin s:ıhil 

mahallesi de Gölcüğe ba~landı. Şimdi ilk 
sevincin yerine teessür kaım oldu 

Gölcük bat.aklık mıntnknınd:r. Aynı za
mwıda orada ıersane btılunduğu için as-

SUSUZ KALAN 
BiR MAHALLE: 

Cahlt isimli bir okuyucumuz y;\ZJlOr 
- Ben KumkaRıda Saraç İshak ·c:şme 1 

sokağında 3 numarada otunıyorum. Evi
me yakın ayni isimde bir çeşm~ var J;I, 
uzun müddcttenberl n1'.mıyor. 200-300 ev
den mürekkep olan muhalle ;imdı su uz 
kalmış bulunuyor. Sucular bile artık tene
ke başıııa fazla para almıya başladılar. 

Bittabi bu vnzlyet su yolculurınm l:ıkay
dilerine en canlı mlsaldır. Bu 611 uzlu•· an 
kurtaracak ulfıkadarlnrm nazarı dıkkaıınl 
celbcdeıiz . 
.................................. ~ 
keri bir merkez sayılır. Bu bakıınd:ın h:ıl-

kın Gölcüğe gidip gelmesi, ornd :ı f!I takip 
etmesi biraz g\iç olacal:.llr. Ka?.a mrrkezl 
olarak Değlnnenderenin intihabı içın halk 

alfıkadar makamlara müracnat etınıştır. 

Hallan bu dileğinin kahul.ı Değırıncnderc
lllerl çok sevindirecektir. 
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Alman - Sovyet ger
ginliği artıyor ! 
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fngiltere Kralını 
Öldürmek 
• 

isteyen adam 
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Adliyeye yapılan çok 
mühim bir ihbar 

(~ 1 inci •yfada) Alyanak krom madenleri üzerind' 
Nurenberg 14 ~Hususi) - Nasyo-ıkadar herhangi bir h~t a~~ı ta: guI olmaktadırlar. İsveç şirketinin İs- ça1şın bir İsveç şirketinin ~ 

nal Sosyalist Partisinin 4 üncü kon rafuı~an ~?vyet Rusya ıle buyükl~n tanbul mümessili olan Leon Alyana- mümessilidir. Bay Alyanak, Bay ıı: 
· · k 1 • d H'tl ·· aleyhıne soylenen nutukların en şıd- ğın defterleri Siıltanahnıet ikinci sulh nü isminde birini müdürü mes'~~ o gresının apanış ce sesın e ı er mu- . . . k im tı F ı. t bil'L .. ~ 

h · b · k d h ·· 1 · r M detlisıydi .. > ceza mahkemesi tarafından tetkik e- ra yanına a ış r. BAa anoo~ ı~ ır n~tu ; ~ so; cmıfd u. .. .. . Diyor .. ve devam ediyor: dilmek üzere, yazıhanede yapılan bir Bay Hüsnünün hizmetinden menın 
Hıtler 8 gun zar ın a ongre e goru· cBolşevikliği caniyane bir felsefe di- araştırmadan sonra alınmış ve ikinci olmıyarak kendisini bu vazüesindd' 
len işlerin ehem~iyetine i~ar~t ederek ye tavsif eden doktor Göbels, Avru- şubeye getirilmiştir. azletmiştir. _ 
Nasyonaıl Sosyalızmden sıtayışle bah- panın karşılaştığı en büyük tehlike o- İhbann esası Alyanağın, şirke- Bunun üzerine Bay Hüsnü mugbel 
setmiş ve demiştir ki; larak bunu görüyor ve tehlikenin kar- tin merkezinden cTürkiyede işlerimizi olmuş, ve şirket namına Leon Al~ 

«Nasyonal Sosyalizm halis Alman şısında Almanyanın susamıyacağına i- yürütmek için, bazı nüfuzlu kimselere nak hakkında bir dava i~ame e~ 
malıdır. Bol?Cvizm gibi ihraç maddeai nanıyor. rüşvet vermek Iazımgeliyor> diyerek bunu müteakıp hukuku funme namın' 
değildir. Berlin Berlinclir. Moekova İki saat konuşan Dr. Göbels, Avru- bir çok paralar alması ve bu suretle da b~ ihba.rda. bulunmuştur. .. I 
Moskovadır. Kendi kanaatlerimizi pa tekrar canlanmak, iyileşmek ıster- muhayyel rüşvet yerleri göstererek bu Dıger bır nvayete nazaran H~ 
Rusyaya veya başka memleketlere a- se Bolşevikliği imha etmelidir. Kızıl- paraları kendi kasasına koymasıdır. bu müessesenin bir memuru değil~· 
ftlamayı aklımızdan bile aeçirmiyo • ıar. artık vakitlennınlı· ·birtarzgelddaiğiniil~~~dik= Bu yolda yapılan ihbar üzerine ad- Ve Alyanaktan evvel şirketin Türki1' 

1 . ı .. d ı · · lerınden, humma s i:Ullanı liye meseleye vaz'ıyed etmiş, ve Alya- mümessilliğ~ yapmıştır. beruz.lB~ şb~:1b~ .~ ~~~ e~- ." • yarlar. Ve biliyorlar ki Almanya onlar nağın defterlerinin tetkik edilme- Alyanak, Isveç şirketile temasa gr 
P erı us utlun :--'h .ır. ~7 için büyük bir tehlikedir.> diye hay- sine karar vermiştir. lerek bu işi Hüsnünün elinden aınııl 

le ilk mücade emız ançte s;;gu, ız-~ sonra, şunları haber ver- Dnn memleketine dönen Majeste Kral Bir kaç gün evvel ikinci şube me- ve kendi bildiği gibi çalışmıştır. . 
zat kendi memleket~~de. cer~ et· miştir: Edvard Av.usturyada bir av murlan müddeiumumiliğin emrile ya- Leon Alyanak t.eYkif edilmemiştitr 
ti ve tam muzafferıyetımızle netice • cUmumi bir seferberlik olunca Sov- partisinden sonra zıhaneye giderek 45 parça kadar defte- garez ve iftiraya uğradığını iddia et-
lendi. yet Rusya on bir milyon, ve gayet kLı;a (Bqtarafı ı iaci sayfada) ri almışlar ve müdüriyete getirmişler- mektedir. 

Bolşevizm Almanyada muvaffak ol- bir zamanda cia 14 milyon asker çıka- honun bugün muhakemesi yapılmış dir. Bir maharririmDin Lema A.17m· İ§in mahiyeti detter.lerin tıetki}dıı-
aaydı netice ne olacaktı) Dünyanın en rabilir. . ve karar vcrihniftir. ğın muhitinde yaptığı t.abJrikata naza- den ve tahkibtm. :neticelmmesindeO 
iyi asker milleti olduğu şüphesiz bu- Rusların 600~ t.ayyaresı v~d~. Mak Mahon muhakeme esnasında ran hadise şu tekilde cereyan etmiştir: sonra meydana çıkacaktır. 
lunaıı Almanyayı elepçiren Bofeviz- Bunlardan 3100 u bomba tayyaresıdır. . . . .. l _ 1_ • temediw. b. d I t 

. . Tanklan ut miktardan . . bı>ea ıımını soy emell ıs gı u eve laıaffakt"yetle -...a:ceıenen Avrunsavsa ....... f! ••• as·s•a• ~in elin~ Alman ~u kuvvetli bır kere daha~ala , tır. yırım -'$ namına Krala suikast yapmıya memur uau r-ı- .~.lııi·:~C:::? I uP' 
sılih teş~ıl edecektı. ~ kuvvet~ or- Hulasa deruz!iıı~ı kruvazörleri edildiğini, hatta bunun için kendisine llir flşebbUStlmlz --•~ 
du sayesurde Bolşevıkler Avrupada · ·1 d" 'b .. "k fil para teklif edildigwini bu paradan bir Mezarlıklarda ~beke kuran ıskat- Maarif VeL~L....! A-·..-- staJ' '/f' • . . . 1 vesaıre ı e unyanın en uyu osuna , ..- &AllCQ ...... .....,._ 

ıstedıklerını yapacaklardı. A manyanın maliktirler. kısmını aldığını, buna rağmen Kralı çıların halkı soyduklarını yazmış ve bu ya tetkikat yap .. L üzere edecek dO" 
Bolşevizme kaili mücadelesi Avru • Çekoslovak.yada kendi neı.aretleri öldürmek teşebbüsünde bulunmadığı- ıstırap komisyoncularmm tahammül çent ve asistanlar için bir talimatna ' 
payı büyük bir tehlikeden kurtarın~~ altında yapılan 36 askeri hava meyda- nı, sadece nümayiş yaptığını söylemif- edilmez bir hal aldıklarını misallerle me hazırJanu, ve Rektödiğe göndel" 
tır. Avrup~da ve A!m~nyada .~ulhu nı sırf Avrupayı .ateşe boğmak için tir. tesbit etmiştik. . miftir. Ba taliınatnameye ıöre her fır' 
korumak :içın kuvvetlı bır ordu vucuda meydana getirilmiştir. Bu ~eydanla:- Mahkeme suçlunun bu beyanatını Bu hususta te~t-yapılmış ve ~ külteclen ancak birer döçent ve ikifd 
aetirdik. Bu ordu mevcut oldukça Av· dan, Rus bomba tayyar~len 20 daki- nazarı dikkate almamıf, kendisini 12 ka~ mezar donuşu para ~leri- Miltan gidebiJecebjr. yalnız Tıp f r 
rupada Boltevizm olamaz. ~ Dresden'e, 42 dakikach da Ber- ay ağır hapse mahkum ;tmittir. ~-·biraz da. ballnmızın sebe~:;!_~- kiilteainden 2 döçem ile 4 aaistanıO 

h h · b' lek liı:ie ulaşırlar Kral Ed d ---" k . D"~ digı neticesıne varılmışt1r. ~ara ~-ı• Avrupanın er angı ır mem e- B · . hı:ı. 1• il eksa tın k var .wM11111e etuae e- .. 1 d b . dağıtmak Adet oldu- &itmesine m=nde edilecektir. Etu• Bol . ffak 1 na ko udapeşteyı UA e y n e e Lo ek 14 (Hususi) Halkın bü o e en en para el 
tinde feVIZin muva o u • . - için yalnız ve yalnız altı dakika yeti- .. n ~. - .. . - ğundan halkımızın bir çoğu cson biz- 'Yey& ltaj deneei clöçentler için bir 
laylıkla diğer Avrupa memleketlerıne şir.> yük tezahuratı arasında bugun Vıy~- met» kaidesine riayet ederek liz:mı o- •Rebınlw içia de 1.5 .. edir. 
de sirayet edecektir. fşt~ ~ndan dola- .Almaalar FaPzmi Yaymak İçiD n.a~an aynlmış olan Kral Edvard Zu- lan her şeyi yaparken ıakatçılan da u- • • -. 
yıdır ki, bütün kuvvetımızle Bolşe • incilblere Güveniyorlarsa rih e varmış~. _ nutmamaktachr. K"'1s lllisi geldı 

· k ·da l ·· d le diyo • Kral, Parıa yolu ile doğru Londraya F b Iedi -..z--• bir ...ı. ......... _ vızme arşı şı et e muca e . ~ Aldanıyorlar• • ıelecektir. akat e Y• mcu~ .~·?-- Kuma adası umum valisi Palmetı 
ruz ve bundan sonra da a:~ı tıddetle Londra, 14 (AA) - Nurembergde İn&iliz Kralı M.emleketiae Döndü ~ı~an bu~ usul~~ Atinaya uğradıktan sonra evvelki pıt 
mücadelemize devam ed~egız. . . a~lunan Nasy~~ Sosy~t. ~ Londra, 14 - Kral bu akşam Fairey tı kat ıye~e ~ e karar vermiştir. ~- şehrimize gelmiştir. 

Biz diğer memJeketlerın dahilt ıf • sıne Alman haricıye nezaretinın resmı tayy danına dö. iio+iöw- Kr 1 hassa velılen tarafından da sıkı takip 1 .
1
. f t• Lıı._ ta f da .İl' 

- L_ kalar bi · .. . · · . · "k tın · :are mey nm""l~-.u.. a edil . fakir --~1r1 .. - tecrübeli ngı ız se are ı er.ıuuıı ra ın n 
lerine karıtmayız. Fakat IMlf ının ç ~ır mumessilinin ~a .. e . em.ış Londraya gelmeden önce dört hafta .emıyen ~..._.- tikbal eclilm. olan Palmer, dün, öiı. 
da bizim dahiü iflerimize müdahale - oldugunu ve hatta ecnebi müşahitlenn kalmak üzere İskoçyadaki lrnc.oküne gı' eski ıskatçılar tarafından kandırılıp bu ... • ' .. M il 
· .. · bu De'Laretin Almanyanın harici fale- . lfWii - dilencilikt.e 8Jet edilmemeleri için yemegını seıaret must~arı organ ııne musaade edemeyız. ~ decektir. w _ • ka L:_l'kt · k diaine tab-

ı . . rindeki mes'uliyet derecesinin ne oldu- ıskatçılıgın kökiinden. kaldırılması - uu ı c yemı9 ve sonra en 
M. Hitler bunda~ sonra ngılız gaze- tunu suale şayan görmekte oldukları- 8 e y n e ) m İ ) e 1 S p o r rar altına alınmıştır. sis edilen sefaret otomobiliyle tehıi • 

telerinin bazı neşr1yatından bahsede • m nazarı dikkate alan Times gazetesi On güne kadar tatbik edilecek olan mizi aerni.ftir. 
rek bir İngiliz gazetesinin dainıt tes • diyor ki: Federasyonu bizi boykot belediyenin yeni tecbiz v. tekfin işleri PaLuer. buaün. Köetenceye had 
lihatı ile Almanyanın Avrupayı ikiye cŞayed Alınan liderleri, Avrupada mu ediyor? talimatnamesi de ıskatçılara mani ola- ket edecektir. 
ayırdığına. dair yap.tı~ı n~triyata ce • Faşizmi hakim kılmak için .komünizmi <Battarafı 1 iaci •yfada) cak. şekilde~~-~·. _ -------------
vap vermı~ ve demıftır kı: yıkmak hususunda Almanyaya yar- tarafı dan bo k t dil ,_ _ Ihtarlara ragmen gizli gizli ıskat.çı lla~ı~ .. t cürümler kal-

• b . _ yon n y o e mea uzere lı w de .-..1:--1- •• "lü ~le --t"" «Avrupa esasen ikiye ayrılmıt u- dıın etmeğe Ingilterenin hazır oldugu- bul d .. h kk ela haberi k ga vam ~ gonı t"9e ~............ kOIRİSJORU 
h:ınmaktadır. Bunu bilmiyen yalnız nu zannediyorlarsa çok aldanıyorlar. un uau a ın er sızma • cezalandırıl~. . . . • . , " 
R b 'b' k eli adasına çekilmit Nurembergde söylenilmiş olan nutuk- tadır. . Esasen dilencilik yasaktır. Iskatçı- Bir tctrımevvelden itibaren merı 0 

ensont gı .1
1 

ed~ ıann başlıca mevzuunun ewelce dü- Mevzuubahs harıci temaalann han- 1ara da dilenciler hakktndak::f. muame- yet mevkiine girecek olan 17 meddr 
bulunan ngı tere ır.» .. .. . . . . - · ----lar ld w b'lm kl L- le tatbik ...ı:ı--ı.. ı...-1-- da ~:-- ı·L &A--h c- .. ,_ K ~"' . le • şunülerek ıntihap edilmış oldugu ve il L""4UCUI o ugumı ı eme e ~ ~ve uuıwu- ıı.muı.ı& 111: "n>f ut urumııer anununun ~ 

M. Hıtler ~~nd~n. 8~~; ~ngre aza- Alınan siyasetinin tim.diki hücumunun raber bu haber bir kmm sporcula • zabıt.ai belediyenin memurları tarafın- bikatını gösterir talimatnameyi bazı!" 
larına teşekkurlerım 1 ~1' v~ on Fransız - Sovyet ittifakı aleyhine mü- rımızın Sovyet Rueyaya gitmelerin - dan takip edilecektir. Belediye bu ka- lamakta olan komisyon dün Ad1i1' 
iki a~ sonra Nure~b~rge te rar I ~ teveccih bulunduğu muhakkaktır. Fa- den doğuyor ise, hemen ilave edelim rarile çok yerinde bir iş yapDllf olmak- Vekaleti Müsteşarı Ha~an SafettiJıİO 
vermıye geleceklerını unutm~ma ar kat Almanyarun komşularından her- ki Sovyet Rusyaya giden sporcular, tadır. riyaseti altında toplanarak. mesaialio• 
tavsiye ederek «Ya_şası~ ~ ~a?~a» hangi birisinin evvelce akdetmiş oldu- Halkevlerinin spor kollanna bağlı kim- • • • • devam etmi tir. 
diye bağırmak. suretıle eozlerını bitir • ğu bir ittifakı fimdiki ahval ve şerait selerclir. Ve Sovyet Rusyada Türk Fe- l.Asükçılarll, ÇlkolilaCIJinl __ ş_. ____ _ 

miştir. altında feshedeceğini farmtmeğe :imkfuı derasyonu namına değil. Halkevleri toplanhtan Bizans eserleri de let . • • 1 ·m yoktur > k 
Ahr-n T re19llllll 1111 Al. da y-..ı e•- ... _ ... namına müaaba a yapacaklardır. Muamele vergisinin tadilini iateyen Kong7esi . A . L-. b manya ,.... ır .ucyumı B J ·ı l F d b' .. ıamma an;y&na YapdacalmnJ! ey~e ~ı e .~ ~~yonun ır z~ • sanayi erbabı muayyen aünlerde top- 20 EylUlda Romada Bizans &-" 

Londra, 14 (A.A.) -Röyter ajan- Paris l.of (Hususi) - Bugün, Nu- hul netıcesı. b~ turlu ~.kar~ vermıye lantılarına devam etmektedirler. Dün mütehassısları kongresi aktedilecektit• 
ımın Nurenberg muhabiri, HeM Rib- rembergdeki Nazi kongresinin kapanı- kalkışması ıhtımal dahılınde ıae de he- de Ticaret ve Sanayi odaaında liatik.· Bu kongreye Bizans eserleriyle u~ 
bentrop ve Roeenberin de hazır bu • sı münasebetile Harbiye Nazın Fon nüz bu hususta şehrimize bildirilmif çiler t0 ...ll--arak dileklerini tesnit et - b .. ·· k ı '"I · t' "k d cek' 

· .. . ..-ı1 r· tn utun ar eo og ar ış ıra e e lunduğu husuıi bir öjle yemejinde ~!om~rg ord~ya hitaben bir nutuk bır karar yoktur. miflerclir. Bugün de çik.olataalar top- lerdir. Şehrimizde de Bizans eaerıoı' 
Hitler ile yaptığı konufmayı Defrd • M>ylemış ve kıtalara bayrak vermeme- İ lanacaklaıdır. "t-'L___ 1 tanbul asarı at.ika ear 

· · · t t · t ' T•• k •ı• t• ti• mu CWU1111s1 ve s mek hususunda kendisinden müsaade rasınuntn . ~ nyase e mış ır. . ur - ngı iZ ıcare Bütün koınisyoahıc kami 10 rün titüsü izaaından Dr. Şnayder, Aya " 
] t Al şefi clemiftir ki. gılızce cNews Chronıcle> gazete- :fıada : .. ı-· . b'tirmif oiacaklaıdır .. eeindeki .kle . --

a mış ıBr.'ttab~ıanbız' Alman•ada ..;_._ - sine göre, memleketin ikttsadi veChe- Londrada imzalanan yeni Türk. İn- zar ~:uu ı . ~'-~~Am ·L~ozProa•E._ ~ı ~:...... 
-

1 
J ~ • • ta · · · akında Alınan da na ÇllUlnl erı11:- n:SOI' w ıu-

'kl'kten korkmayız. Fakat tek bir ko~ ~ . yın. ~çın y ya ye- giliz ticaret anlaşması neticesinde mu· v - .. ,. 6:W d" h -Let ._.i.l dir Enca1 vı 
1 

nı bır reyıam yapılacaktır l . k'ld la w hak • -..._.. ., more un ar~ e .. --T er · 
kum var bunu açıkça söylüyorum. O . ame enuı ne şe ı .. e yapı cag.. . • 11.dı giin ele pne bu koagreye davet ediletl 
d Al a in tarafında bulunup ~ d kında Ankara Turkofis merkezınce Hır$U ga/Uzla 8i rl . _ L____ "'-'- , 

a many n Q ın . . . ı , , zana ese en mütena&ANSI Ve ~ B l 'k z hirinin tahribat yapmakta hazırlanmakta olan talımatnameıwı Eıani.yet k.iııcı Şube :memurlan L' . 
11

• I.......! _1_ Med"' 
o şevı e • • b .. I d 'k • ed'l k .. d ·ı . . k .. h . taany ısesı mua ımıennoen nn ~lduğu memleketlerin biribiri arkasın- Tayyarecımzz .ugu~ e.r e ı ~aı ı.e.~e gon erı me- çöpçü kıyai~Wıe gır~ FE apeuıe bourie Romaya gitmiftir. Kongre -;;v 

d Bolşevikliğe sürüklenmesidir. sıne ıntızar edılmekteau. almak auretM azılı bir hının ele ıe- E l~ k d d decektir 
Böan l b' · t ;seyirci kalamayız Eskişehir (Hususi) - Bir müddet- Mukavele Heyeti Vekilece tasdik. ri•meğe munüak o!mUf)ardır. Ada Y 8 a ar evam e · y e ır vazıye e · . . - · k .. · r-

Çünkü biz Alma.nlar nihayet bir Av • t~~ben burada staJ ?~rm~te olan il edildikten sonra meriyet. ~evkııne ~- lsmail olan bu sabıkalı muhtelif za • Kazalar 
.11 . · Türk kadın tayyarecısı Sabıha bu haf- recektir. Mukavele mucıbınce tatbık ma.nlarda Fatihtıe İmam sokağında ıupa mı etıyız. ta Bre esini almıştır Sabiha Bre be l k L:_ A · 1 kızı Ftl' 

Hitler heyecanlı bir lisanla bunları uçuş v . · . . . - eclilmeai için arada on Ş aün Ü ou hinbatı Hilminin, Kocamustafa Pafada Kurtuluşta oturan ?1'" ur-
.. ı d.kt n sonra demiştiT lti:<cBiz ve ve alınası ~":fınez·°:.'!'1 Evınemlde bekır ~ı- fasıla konmuştur. Mukavelenin metni Ali Fıkıh mahallesinde lsmailin, UI& Büyükadadan vapura bmerken ~iilı ıoy e ı e yafet vermıştir. ıycu.ette m etin h . . h .. _,,_ _ · tir' • 1 .

1
. v __ 

1 
k w d Şe la · k lenin arasından denize d~ 

't 1 d'~ er memleketlerin Nasyonalist t b" ı ·· · lan L--- b 1 _ şe rımıze enuz ac:mıelD.lf · hele nnnaı ın, n..ızı taş so agın a m- ıs e . . t 
aya ıg anmmış u un sıma lkUU" u un yasad bilh .. .. . . f d r ·ı w ahal etraftan yeü.şilerek kurtarılmış ır. • f rini severiz. Bunun da sebebi gayet muşlardır Pi a uea uzum, ıncır, ın- aettinin, Akearay a smaı aga m • .. t N imanJD 

bae ' t t ' Ç"nku" biz ancak milti bir e- · dık ve tiftik tacirleri ih:acat için ha • lesinde Ahmet Refikin, Horhor cad • * Gö~te~ 0E~ .Bae~ d cadd' s ı . u . bi bu l ~·..lardır . w Hakk yaşındaki çocugu nune 6""a sasa d~yannn memleketlerle müna - Lık maçları r çuk ay zırlıldara b~ 8ı~. • desinde ~ efilt~kke so~agında 1 • sinden geçerken Saffet isminde biri ı>'" 
sebatta bulunabiliriz. l ) sonra baştayacak ŞDpheh DIUm nın evlen.ne gırerek bır ~ok eşya çal • sikletle çarpmış, yaralı çocuk NüıDuo' 

Doktor Göbels'i_n s_utku . . Rusyada yapılacak futbol maçları Nişantaşında, Meştutiyet mahalle • m1<1 Ye nıhayet Fener .cı~nh.da. dola- ha.stanesine kaldırılmıştır. . -
Deı lı Meyil'in sıyası muhabırı dolayıs iyle fstanbul lik. şampiyonası sinde bir çocuk ölmüş, defin ruhsati- şırken yaka~. el~ vermıştır. lsmaıl Sul- * Toll.oparanda oturan Sara ~~ 

Ward Price Almanya propaganda nazı· b' b k ba l aktı yesı' vermek üzere muayenesini ya • tanahmet Bırıncı Sulh Ceza mahkeme- Tünel tramvayından Galatasar8.Y~ 
.. ,. N 1 Sos ır uçu ay sonra ş ıyac r . •w• •faı.....ı_ • · f 

1
,...,...,,.,.,., b---~~ rı Doktor Göbels ın, asyona ya- B .. ddet 1 1.ı. '-- pan belediye doktoru ölümü şüpheli sinde verdıgı ı acae suçunu ıtıra et· inerken yere yuvarAa&AAU.&-Jı ~-J, ~ 

. k . d .. 1 miş oldu u mu ten evve ı~ maçıan ya- ·ı ed'l L ak Al 1 ehlikeli tte alan ak s.ıı ow 
list parti ı ongresın c soy e - l F bol A. 1 w . it" .. Üf ve ceıedi morga naklettirmit- mit. tevkı ı ere& evr ı tıncı • t . sure yar ar 
ğu şiddetli nutku parça pa~ ~la- P~. ~ı, ut. )611 l&•Rca nn ansız gorın tintak Hakimliğine aönderilmiJtir. hastaneafne kaJdırılımpr. 
rak tahlil ediyor, ve, cntıtuk. şimdi.ye pulracktecliı. tir. 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera [_Hı_~_a_y•_._l ___ , _______ F_A __ L ________ J 
Yazan: Karcl Capck ÇeYiren: Nurullah Ataç 
Polis müfettişi Mac Leary bir akşam I çaresi bulunur. Buraya Scotlanc Yard ORSANIN KIZI 

Yazan : Kadircan Kafi& karısına: ( 1) memurlarından bir ço~ru gelip bana 

Son Posta'nın tarllıi tefrikası Numara: 72 
- Gebermiş!.. - Bu da geçer ..• 

_Doğrusu, dedi, şu madame Myers.'in danışırlar. Onu da bana göndeı in. Söy
nasıl para kazandığmı merak edı - leyin, kendisini muhakkak beklerim ..• 

ledi. Gittikçe hızlanan bir lodos esme- yorum. Şubat ayın<.la ku.ııkonmaz a~~p Güle, güle, miss Joncs. 
Küçük Ali bu vak'ayı seyrederken Diyvrmuş. ğe başladı. yemek herkesin karı değil.·· !fer g~.n "f. 

vücudunun her tarafı diken diken ol · Bu sefer de kurtulacakmış amma Jan Portondo hem sevindi, hem de evine yirmiden fazla kadın gelıyor, du- Mac Leary ensesini kaşıyarak: 
muştu. tavşan yürekli Jan Portondonun ça - r::-nı sık:Jdı. Çünkü neredeyse rüzgar sesinden tut da hizmetçLc;ine kadar... - Bu iş bana hiç de iyi gözükmüyoı-. 

Uzun Veli ile arkadaşları ise dişleri· Jbuk bçışı buna engel olmu,. Bunun
ni ve yumruklarını sıkmışlar, kurtul- ia beraber ümidi kırılmam~. Şu arka-

altına düşüyorlardı. Böyle bir vaziyet Gerçi onun bir falcı olduğunu söylüyor- dedi. Kocakarı eniştemle !azla alaka .. 
ise eskisiııden o kadar farklı değildi. lar ama bana öyle geliyor ki onun bun- dar olmuş. Hem onun asıl arlı Myers 

Sonra düşündü: dan başka bir gizli işi daha var. Merak değil, Meierhofier imış, burnha Lüb~ mak ve saldırmak istemişlerdi. dan gelen Türk kadirgası her halde ye-
- Henüz yarıyoldayız. Valansiya: ediyorum, öğrenmek isterdim. ..• len gelmiş. Ben bu işi amirlerime bu Fakat buna imkan var mıydı} tişirmiş. 

ya gitmektense Barselonaya gideriz. _Sen o işi bana bırak, Bob; ben og- kere söylcyim de onlar ne yaparı.a yal>' . Küçük Alinin külahı denize düşer- Acaba yetişecek miydi} Yoksa an-
ken kaybolmuştu, şimdi de cepkenini lar da biraz önce ölen Türk fo:rsası ai- Bu düşüncesini hemen kaptana aöy- renirim. sın. 

ledi. Ertesi sabah madame Mac Leary, * çrkardı lar. bi denize mi atılacaklardı. 
. . parmağından nişan yüzüğünil çıkardı, Davaya bakan hakinı: 

Gardiyan: İki gemi arasındaki kovalamaca u- İspanyol gemisi provasını ~ımali. arkasına gayet sade bir elbise giydi ve - Madamc Myers, dedi, şu iskambil 
- Haydi r zadıkçc: uzuyordu. şarkiye çevirdi. 
Diye bağırınca Küçük Ali kocaman Sabahleyin yıldızdan esen rüz - Yelkenler bol bol \!işiyor ve 

gidip madame Myers'in ka. pısını çaldı. falı meselesinin ne olduğunu bir anla• 

küreğin tutamağına yapıştı ve asıldı. gar, öğleden sonra gittikçe yavaşla - misli hızla gidiyordu. 
iki üç Bekleme odasında bir haylı oturduktan tır mısınız? 

iki asker, ölüyü ayaklarından ve o- nıış, hava durulmuştu. llyas Reis kıç kasanın üstünde kü-
sonra kocaka'rının yanına girebildi. - Ne yapayım, Bfendimiz? dedi, g .. 
Kocakarı bu çekinğen ziyaretçiyi tepe- çinmek için bir iş görmek }azını. Ben 

muz.larından tutarak denize atarken U- Bu hal İspanyolları telaşa düşür - peşteye dayanarak ileri bakarken: 
Zun Veli. ı"Ie Mehmet, hntta bir kolu m""ı:ıt·· Çu""nku·· rüzgaArs h I d 

den tırnağa kadar süzdükten sonra: de bu yaşta kantoculuk edemem ya! 
_ Buyurun, kızım, dedi. Bir emriniz Hakim Kelley: 

UT u. ız ava ar a - Artık elimizden kurtulamaz.sın, 
yaralı olan Çopur lsmail de birer kü • Türk gemileri İspanyol gemilerinden 

ı · J d dah h zl çelebi ... 
mi vardı? - Ama, dedi, \'erilen istidada sizin is. 

Madame Mac Leary kekeliyerek: kambil falından iyi anlamadığınızı söy• rek başına zincir enıyor ar ı. her zaman a ı ı giderlerdi. 
Küçük Ali onlardan uzak düşmüş- Sahiden Türk kadirgası ufuk çizgi • Demişti. _Yarın yirmi yaşıma giriyorum da .. lüyorlar. Sizden çukulatalı pasta iştt• 

dedi; istikbalimin ne olacağını bilmek yene macun vermek ne ise falcılığı bil· Seviniyordu. tü. sind~n daha ileri~e geliyor, yavaş ya -
Bir taraftan zayıf kollarile kürek - va? büyüyordu. Üç saat sonra ikisinin Lakin rüzgar çıkınca, hele İspanyol . te a·m meden fala bakmak da odur. Çok nara ısrı... r-

lere aarılıyor, bir taraftan da ondan arasındaki uzaklık üç mile kadar düş- gemisi rotasını değiştirince canı sıkıl-
eonra başına gelecek olanları düşü - .nüştü. dı. 

Madame Myers iskambil kağıtlarını alıyormuşsunuz, bari doğruyu söyle • 
aldı ve onları şiddetle karıştırarak: yin. 

nüyordu. ispnnyol gemisindeki telaş artmış - Onun yanı başında duran Mansur 
İlyas Reisin ne düşündüğünü hemen 
sezdi: 

_Adınız? diye sordu. - Herkes dava açmıyor. Ben onlara 
_ Jones. arzu ettiklerini söylerim de onun için.-

Gemide kaldıkça kendisinin bir genç tı. Zabitler bile, yorulan askerlerin 
kız olduğunun meydana çıkmaması • yerlerine geçiyorlar, kürek çekiyorlar-

- Miss Jones ... Yanılmı!?Sınız, Miss İnsanın istediği gibi şeyler dinlemesi 
Jones: Ben falcı değilim. Bütün ihtiyar bir altın etmez mi, Efendimiz? 

na imkan yoktu. dı. 
Bu sır anlaşılınca acaba lspanyol - Yelkenler direklerde ve seren1crde 

- Bu benim işime daha çok gelir. 

iyi oldu. 

kadınlar gibi ben de hazan, sevdiğim - Aleyhinizde bir şahit var. Ma • 
bir kimsenin batın kırılmasın diye fala dame Leary, bildiklerillizi söyleyin, 
bakanın ama işte o kadar. Sol elinizle mahkeme sizi dinliyor. lar onu ne yapacaklardı} Bir İspan - .sarkıp duruyordu. Dedi. 
kesin, beşe ayırın. Tamam. Bazan da - Madame Myers bana bu sene için• 
kendimi eğlendirmek için bir fal açtı- de kocaya varacağımı söyledi; beni ala• 

yolun eline mi düşecekti} Bir pazarda Fakat akşama doğru ortalık serin • (Arkası var) 

satılacak mıydı} ======================-ıı:::::::====--
g~ ı cak adam çok zenginmiş, beni deniz Q.• ım o ur .... Fena fena düşünüyordu. 

Be yüzden sağına soluna bile bak ~ 
mıyordu, 

Dalgınlıkla yavaşlamış olacak ki 
gardiyan onun omuzlarına bir kırbaç 
daha jndirmiş: 

- Ne duruyorsun, barbar Türk? .. 
Diye homurdanmıştı. 
Küçük Ali küreğe daha sıkı asılır -

ten can acısilc: 
- Allahr .. 
Demekten kendini alamadı. 
O zaman onun yanıbaşında oturan 

iriyarı bir forsa başını çevirmeden 
dineğile yavaşça dürttü: 

- Aldırma hcmşerim ... Bu da ge -

Madarne I\'Iac Lcary kesip beşe ayır- şırı yerlere götürecekmiş ... 
dığı kağıtların birinci destesine bakıp: Hakim sordu: 

_ Orya, dedi, para demektir. Kupa - Deniz aşınyı da nereden çıkar • 

1 bacağı da var; falınız güzel. mış? 
(Baştarafı 7 inci sayfada) · 1 an ~el~i ki, Maryadan yüz bu amayınca Madame Mac Leary: - İkinci destede bir maça dokuzla.• 

rakarak gitti.... Genç Tolstoy da kenrlı- delirdı. .. . . _ Ya? dedi; daha ne görüyorsunuz? su vardı da onun için. 
sini içkiye verdi, ve bir gün verem o- BunWl uzerme Marya, çok . zengın Madame Myers ikinci de<>teye baka- Haklın homurdanarak: 
1 ··ıd·· bir Rus aristokratile tanışt!. Anstokra- _ Yanlıc: decii-, maça dokuzlusu a. up o u. N"h .. 1d.. d rak· ..., 

Marya herkesin diline d~tü. O bu tın karısı hastaydı. 1 ayet 0 u ve a- ~ o b ğı Maça onlusu: Bir mit demektir. Seyahati maça bacağı gös-
rezaletten Utanmıyor, bilakis iftihaı ha ölünün naaşı soğumadan ihtiyar Rus rya aca ···. . ~ . ı· • . d b" -.J·li . . . anlı .. k 

11 
f b' . yolculuk var. Ama ıspatı ae var; ıspa ı .. erır; on an sonra ır orya )"L-ul sı gea 

duyuyordu. Erkeklerden ilk intikamını yenı nıAş ksıhna kmu ~ e ~fm~a:un daima sıkmtı gösterir ama Üzerlerinde lirse hayırlı bir deniz yolculuğu oldu-
almı ... tı. Kafi degı··ıdi.... O erkeklerin yaptı. rtı er es arya ıs ıra a e- k d · · h. d" gu· o zaman anlaşılır. Beni kandıra • ... . . ~. 1 h t ·upa uruyor ıyı ava ıs. 

karşı°sında zelil olduğunu görecek ve decek, geçırdıgı f.ırtına 1 ayat an y~- Madame M~c Leary iri m~'"Uffi göz- mazsımz, madame Myers, siz bu geng 
nice nicelerile alay edecekti.... rularak, zen~ hır adamın sadık bır !erini açarak sordu: kadına bu yıl içinde zengin biri ile cı.ıııı 

Aradan kısa bir müddet geçtikten kansı olacak dıyorlardı. M ? leneceğini söylemişsiniz, amı:ı madama 
sonra bu sefer de Baron Stahl isminde Bir gün ihtiyar Aristokrat Maryaya· Koca::s~::~- __ Mac Le::ıry üç yılıa 

Uğursuz kadın 

bl·rıs· ı·ru· buldu. Baron ancak mücevher- genç bir delikanlı takdim etti: ı danberi evli""-
y w • N d d" a e cevap vanne- y k. h d ~ 

çer... !erle dolu parmakları öpüyor, fakat - 1.k.i egen1:111 aum1oy, b~ "bı.. . den üçüncü des - arm l nus amız a : kocası polis mü • 
Küçük Ali kendisini yapayalnız sa- Kontese fazla sokulamıyordu. Marya g~ncın nazar an ın ırbıneldçar- teyi kaldırdı ve fettişi Mac Le • 

nnken böyle yanıbaşında bir Türkün ayni zamanda Kont Bergowsky ile de pışınca, ılk anlaşma da husul . utiku. düsünmeğe baş - Altın ararken... ary'dir, çok i~ 
bulunduğunu anlayınca sevindi. düşüp kalkıyordu. Baron Sta11 gitti Marya hıncını alamamıştı, ın amı 1 a"' . bir delikanlı. ~ 

k B k k b ld kalbinde yürüyordu. .İhtiyarlan zebun 1 a ı · y· latın bakalım, bll 
Başını çevirip ba tı. u saçı sa a - Maryanın ocasını u u: k k l dı . d" k daki - ıne orya . Nakilı:·· ı::ıaik B•rcmen 

K b tak dasına etme o ay , şırn ı arşısın gen- G.. ı· . k r ~ .. hatay1 nasıl yap '4 

hna kan!tmııt, yanık yüzlü, yanık vü • - arınız u gece ya o uze ım sıze ço ~ 
T T K t Bergowsky'yi alacak dedi. ci de mahvedecekti. Nihayet rnaksa- ' n· d tınız? 

cutlu otuz beş, kırk yaşlarında bir a • on dm • d ihf para var. ır e 
Kont Tarnowsky eg· er efkarı umu- a muvaffak oldu, onurua a ıya- ·· ·· ·· · · ·d - Herkes yanılabilir. Bu madamd damdı. b d . til Fak t b f volculuk gozukuyor ama sız mı gı e-

ç k miyenin kendisini namussuzluk tohme- rm gılyatamın a ~levışt edr:. d .. av uMse er ~cnksı·nı·z yoksa sevdigın·· iz biri mi gı'de- bana geldiği zaman kocaya vaımak is-
Daha çok bakamadı. ün Ü yanın- mese e amı e ers on u e nrya ~ • 

ti altında bırakmıyacağını bilseydi, ge- •
1 

ld . d" M · .. '.. cek orası pek anl!lc:ılmıyor. ter gibi gözüküyordu. Yani bana evli 
clakı. forsa gene onun koluna dirsegw ile ? og anı çı ıı·asıye sev ı arya <.Jmrun- ' ~ 

ne aldırmıyacaktı. Fakat ne yapsın· d .k. . d f A k 
1 

· t Madame Mac Leary: olmadığını zannettirdL Ben de kantları. 
dürtmüş: b. b k d" e 1 ıncı e a ası o muşu. ' . b " d..... .. k tt 

Kalktı o gece ır as ın ver ı. D lik 
1 

b"" .. . d" , t kl"f t- _ Ben yakında Southampton a tey- zengın ır ugun gostcrece sure e 
- Önüne bak ..• Kırbaç geliyor! Odaya girdiği 7.aman ... Kansım sap- . 

1
,/ a.n ı ır gun ız ı\aÇ e ı e zemi görmeğe gideceğim, dedi; beliti karıştırdım. 

DemHi. sarı gördü. Bergowsh"Y ayaklarının al- tı. arya.. . d b d odur... - Birtakım da engellerden, yaşlı biJ 
ık .. d b be k"" ki ı d d y lı d s d .•. ka- - Çok ısterdım fakat sen e, en e .. .. .. k b h . . . ısı e era rce ure ere ası ı - tın a yatıyor u. ara y ı. ev ıgı f k' . d d" N 

1
1 Madame Myers dorduncu desteye adamdan, yolculu tan a setmışsıni3J 

ı d d k 
.. _ . a ırız c ı. ası yaşarız. 1 ? 

yor ar ı. ının ocasını gorunce. S b" .. dd el"" •. d"". bakıp: on ar ne. 
d k l l d J. t b . -ıd·· . . dedi onra ır mu et uşun u. . .. d d" B" lt Id b" b" .. Ter için e a ıyor ar ı. - s ersen em o ur azızım · B . . . . .. . _ işte büyük seyahat gözuktu, e ı; - ır a ın a ım, ıraz ır şey SOY.• 

. . 1 11 k · t - en ıhtıyarın servetınt uzerıme . . 1 k 1• d ~.1 "? Küçük Ali mırıldandı: Ben kendımı yara ama { a aş ımı ıspa . . . ..1d.. ama yaşlıca bir erkek var, sıze manı eme azım egı mı. 
-- Bunun geçeceğini hiç ummuyo· ettim. Bahtiyarım, çünkü sevgilimin ~e;rteyım, sonra sen gıt, onu o ur, olmak istiyecek. .. Hclk"im: 

arzusunu yerine getirdim. e ı. Madame Mac Leary: - Yeter! dedi. Madame Myers, siziıı 
Naurnoy kabul etti. • ı 

k )A Baron Bergowsky güldü: lııı( _Muhakkak eniştemdir! dedi. fala bakmanız dogru değil, an am1yor-pe te aşta... d d" T . 
- Çok budalaymışsın arkada§ e ı Kocakarı beşı·nci desteyı· alarak: sunuz: buna hilekarlık derler. lskam • 

rum. 
- Niçin) Kaptanlar 

Görmiiyor musun? 
- Sebep) 

Mahkeme salonundan müddeiumu-
ve yürüdü, gittL • . . ..k 

1
. d . _ Bakalım bunda neler göreceğiz? bil kağıtlarının bir manası vardır. Elll 

U.. .. h" . t k tları mmın sesı vu se ıyor u. M .. "d ı· ek . . H . . hafi ç gun sonra, şe ır arıs o ra - Uw ~ k d k" . 1 d- _ dedi. Muhakkak bir şey vardır... UJ e ıra ceza vcrec sınız. em sızın • 
nın birinin evinde bir süvare vardı. k lkm gurfselu:k at. ın, b ımınlme İudşup Miss Joncs! Bir seneye kadar size bir yelik ettiğiniz de zannolunuyor. 
K k • k .. .. d d b lu .a ışsa a e ıne se ep o uş. am G . b. d 1. K k 

arı, oca ve aşı· uçu e ora a u - a·ı . kısmet çıkacak. .. ayet zengın ır e ı- oca arı: 

- Bizimkiler kovalıyorlar ..• 
- Bu gemiyi mi? 
- Evet. .. 
Geminin güverte!'li kıç k~saraya gö

ıe alçakta olduğundan forsalar gerisi
ni 11öremiyorlard1. Fakat e~ki forsa bu
nu, g")rme<len anlamıştı. 

nuyorlardı, yemekten sonra, Marya c ıl.skı~. . 
1 

d ... . .. d b" . kanlı, belki bir milyoner, bir büyük is - Yemin ederim h."i •.• di~ e söze baş-
B k , . k 1 . d" h ke ıncı ce se e )Un azasın an ın a- ~ 1 dı h.kim t d ergows y nın o una gır ı ve er - a ~ k lk . k b" 

1 
. adamı... Çok seyahat edıyor... Fakat a ama a sus ur u: 

. h ti b k 1 o··nu··nde y ga a ıyor, titre ır ses e. h l .. .. .. k y t ı . -ı.~....:.-. ka WlUD 
sın ayrc e a an nazar arı B b d ... Tk siz ona varmadan ay ı uzunlu çe e- - c er. sız ecneım>ıı1ız, n 
onu balkona sürüJdedi ve gene herke- • - Kend ura ~ l1~rı :. k yapama ıyacd~- ceksiniz, yaşlıca bir adam size engel kabul edebileceği bir maişet v.~sıla:sı da 
. .. .. .. .. d .. ··şı··l gım... a ına gon umu aptır ım, ı- . . ·· t · ml k tt 

sın gozu onun e opu u er. olmak istiyecek ama siz onun s<>zünc gos cremıyorsunuz, me e e en çı • 
Bu manzarayı kadının kocasile be- yorB. k .. 

1
.. d .. . .. . A-- bakmayın sebat edin. Düğünden sonra kacaksınız ... Kiiçiik Aliye sordu: 

- Adın ne} b d .• d tı·ı d .. .. 1 d" u açı soz u a amı uç Jun tu.etsı 1 . ' . . . .. h . d . ra er, ıger ave ı er e gormu~ er ı. d h tak· di 1 yola gıdeceksınız, hıç şup esız enız 
T k ··a f t a a ıp e yor ar. b" 

Kiidik Ali az daha Ay~e diyecektL. arnows y namusunu mu a aa e - derya aşırı ır yere. 
mek mecburiyeti elimesinde kaldı, iste- • «Hediyesi bir altın liradır-, benim için f allat kendisini tuttu ve: "' • meye istemeye, tabancasını çekti ve marya sekiz sene hapse mahkfun o- sanmayın! ben de faldan aldığım para-

- Ali.·· Bcrgowsky'yi öldürdü. luyor. Gene kendisi gibi hapse ınah- yı Fukara Zencilere Yardım Cemiyetine 
Diye cevap verdi. * kfun edilen Naumoy'dan onu zorla a- gönderirim.> 
;: orsa, onun sorma5ına vakit bı .. · . , . yınrlarken: Madame Mac Leary çantasından pa-

lkı ay sonra. Bergowsky yı kocasına - Artık kimseyi felakete sürükle- k . 6kmadan sÖ'-·ledi: M rayı çı anp 
J ihbar eden Stahl aryanın yatağında miyeceğim senin hAtıranla ölünceye B · : tta ıı· · "dd · 

" - Benimki de Durmuş?.. k lb kt . d ··ı ·· b 1 d rr 1 
- enı mınne re ınız, cı en mın-

a se esın en o u u un u.. - arno- kadar yaşayacağım diyor. Sonra ilave ta t · · d di 
yedi yıldanberi Cezayirde leventlik k d h . h . d" net r e tınız, e . 

\VS y e apıs aneye gır ı. ediyor: Kocakarı sordu: 
t-diyormuş. Bu iiçüncü defa oluyor ki lıııf. 

T - Kocam o alçaklığı yapmasaydı, 
esir düc:müş. Birinci defasıncia yedi, T k h · h d kt • . b" . k 1 arnows y apıs ane en çı ıgı za- olmaz mıydı? 
ıkinci defasında da on ır ay esır : • man, artık boşanmağa karar verdiler. Marya mahkfım.iyetini bitirdi. Nau-
rnış. Her ikisinde ~e ~nun bulundug~ Marya Petresburg'un en meşhur avu- moy hapishanede verem olup ölmüş
~emiler Türk gemılerı tarafınrl<'n esır katı Prilukow·u tuttu. Muhakeme saf- tü. Muhteris kadın Floransaya çekil
~dilmiş ve kurtarılmış. Bunun için hiç halan ilerledikçe, Petresburg'un en miş ve eski hatıralann hayalile yaşa-
lurgm değilmit ve: meşhur avukatı .Maryaya tutuldu ve bir mağa başlamıştı. Nihayet orada öldü. 

- Enişteniz ne iş görür? 
Genç kadın masum bir tavırla: 
- Polistedir, dedi. 
- Zavallı adamcağız!... Kendisine 

söyleyin, başında bir felaket dolaşıyor, 
kendini kollasın. O da gelip lV>ni görse 
iyi olur, belki işi daha iyi :ınhınz da bir 

* Bir yıl sonra M. Kelley bir sokakta 
müfettiş Mac Leary'ye rasgeldi. Hoş 
beşten sonra ona karısını sordu. Mao 
Leary'nin çok mahzun bir hali vardı. 

- Hiç sormayın! dedi ... Beni bırakıP, 
gitti. 

Hak.im hayretle: 
- Acayip! dedi, ne kadar da iyi biı 

kadına benzerdi; güzeldi de. 
- Felaket orada ya!.. Delikanllflll 

biri ona tutulmuş, ben işi önliycmedi~ 
Melbourne 'da ticaretle meşgul bir geng. 
Gitmesine m5.ni olmak istedim ama ..• 

Mac Leary eli ile bir işaret yaptı. 
- Bir hafta oluyor, vapura binip A ... 

\'Ustralya'ya gittiler. 

.( ı) İngilterc'ninbüyük polis teşkilatı 



10 Sayfa SON POST~ Eylul ıs 

Gavur 
M•hmfldin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
ittihatçılar Devrinde 

rilUHALEFET Or Na1.ı doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? Son Posta 'nm zabıta romanı: 70 
Gavur Mehmet, kadının hırvatça 

bildiğine çok sevinmişti. Çünkü; o • 
rıunla, şimdi d aha çabuk anlaşabile -
cekti. O sevinçle cevap verdi : 

- Madam!.. Şimdi, size ~ahslım 
·hakkında uzun uzadıya malumat ve
recek zaman değil... Ben. sizi kurtar
mıya memurum. Onun için beni bir 
dost bilin .. Ve şu andan itibaren de. 
artık kendinizi tamamile kurtulmuş 
addedin ... Yalnız, benim işlerimi ko • 
laylaştırmak için size soracağım bir 
kaç suale cevap verin. 

raber getirdiğim elmas ve paraları ka
milen aldı. Beni, bir desise ile getirdi, 
buraya kapadı. Ve sonra, zevcimden 
para çekmek maksadile, yazdığı bir 
kağıdı imza ettirmek için beni tehdide 
başladı. 

Son Posta'nın siyasi tefrikaaı 1 - 55 - Yazan: Ziya Şakir •• 

Prens Sabahattin, gün geçtikçe kendisini, bira: daha aciz, biraz daha kuvvetsiz 
görüyordu. Hertaraftan yükselen haşin ve sert sesler, prensi fena halde ürkütüyordu 

Demesine; ver Türkler), bütün reylerİJlİ ona ve-r yinini düşüne dursunlar, ittihatçılar da, 
recekler .. Altı yüz elli yedi senelik kendilerine engel olmak istiyen ph • 
(hanedanı saltanatı Osmaniye) arasın· siyetlerle birer birer mücadeleye ıir • 
da ilk defa zuhur eden bu {siyasi mekten çekinmemektelerdi. 

- Sözlerinize tamamen emniyet ve 
itaat ediyorum. Ne öğrenmek istiyor-
11anız, sorunuz efendi. 

- Sizi buraya kim hapsetti~ .. 
Kadın, derin bir teessürle içini çek

ti. Önüne bakarak cevap verdi: 

- O alçak.. O namussuz 
Fernandez. 

asıkım. 
' 

- Ala... Fakat, F ernandez, bu işi 
yalnız yapamaz. Çünkü memleketin 
yabancısıdır. Buraları bulması ve sizi 
buraya kadar getirip hapsedebilmesi 
için mutlaka başka yardımcıları olmak 
lazım. 

- Oo .. Şüphesiz ... Onun etra .. 
fında kaç kiş i gördüm. 

- - Bunlar kim, madam?. 
- Maalesef, size hiç b irinin hüvi -

yetini hakiki bir suret te söyliyemiye -
ceğim . 

- İsimleri~ . 
- Karma karışık. Bana, tamamile 

yabancı olan , bir çok isim 1er ... Yalnız, 
bunların içindeki bir Hırvatın ismini 
iyi biliyorum. Kaptan ... 

- Mihaloviç .. değil m i? .• 

- Evet ... Çok iyi biliyorsunuz ..• 
Bir de, beni burada muhafaza eden ge
ne bir Hırvat vardı. Yarı akıllı, yarı de
li bir adam. Bunun adı da Petri idi. 
Faka t b u adam, b ir kaç gündür, orta
dan kayboldu. 

- Evet Madam. Onu da biliyorum .. 
~imdi size başka bir şey soracağım. 
Size, bir kadmm öldürüleceğinden .. . 
Ve ya hut öldürüldüğ~nden bahsetmiş~ 
ler. H atta, onun ba~ını kesip buraya 
getirerek , sizi onunla tehdit etmek ıs

tem işler. 

- A .. Siz, her şey i b iliyorsunuz. 
- Fakat, bilmediğ;m ş~yler de var. 

İş t e, onları da sizden öğrenmek isti -
yorum ... Bu kadını k :min öldürdüğü· 
JlÜ b iliyor musunuz? 

- Onu, bilmiyorum ... Hatta ben, 
bunu sadece bir tehd it zannediyor • 
dum. Demek ki, o zavallı kadm öldü
rüldü, öyle mi? .. 

- Maalesef öyle madam. 
Prenses Simanın bütün sinirleri ge

rildi. Çehr;sinde, büyük korku eser
leri belirdi. Titri yen bir sesle: 

- • Ah, Alla hım!. . Beni aldatan, bü
tün eaadetimden ve temiz hayatımdan 
ayıran o alçak; günün birinde mutlaı
ka beni de öldürecektir. 

Diye, söylendi. 

Gavur Mehmet, derhal teminat ver
di: 

- Müsterih oı1unuz, madam. Ha -
yatınız, tamamile emniyet altındadır. 
Hatta; isterseniz, sizi şu anda bile bu
radan çıkarıp götürebil irim. Fakat... 

- Bakınız. . Fakat; diyorsunuz. 
Demek ki, sizin de yapamıyacağınız 

bir tnkım şeyler var. 
- Bilakis m ada m l.. Y apamıyaca • 

ğım değil.. Y apmak i::tediğim bazı şey

ler var. 
- Ne gibi? .. 
- Simdi vaktimiz p r k az madam .. 

V akit, 
0

gece,yarısı olmekla beraber, bu 
adümların birdenbire gelmeleri ihti -
mali de mevcut. . . O n u n için, en esas
İı şeyler üzerinde, en kısa bir şekilde 
konuşmalıyız ... 
• - 1asrl ister!'leniz, övle olsun. 

- Bir sual d aha sorncü;-.,ım ... Fer ~ 
nandez. size cebren bir kağıt imza et-

d. d ~ ·ı . ) cirmek iste ı, egı mı · ·· 

- Bu kağıdı imza ettiniz mi, ma -
dam~ 

- Hayır. Etmedim. 
- Demek ki, ellerinizi ayaklarınızı 

onun için bağladılar~ .. 
- Hayır... Bana muhafızlık eden 

Petri ortadan kaybolduktan sonra, be
ni bağlamıya başladılar. 

- Size imza ettirmek istedikleri ka-

Ve. . (Şurayi Ümmet) gazetesinin 
de: 

prens) i, Osmanlı meclisi meb'usanı- İsmi az çok tanınan şahsiyetlerden; 
nın riy.aset kürsüsüne geçireceklerdi. Ali Kemal Bey, Murat Bey, mirala~ 

[İttihat - Terakki cemıyeti ile bir
leşen (Usulü meşrutiyet - Ademi mer
keziyet - ve Teşebbüsü şahsi) fırka -
sının (1) amal ve matalibatı da, 
(reis) (2) in verdiği konferanstım is
tinbat olunduğu veçhile taşra hayatı• 
na (revnak ve faaliyet verecek) ma -

ğıtta ne yazıyor madam?. kul ve mantıki bir (tevsii mezuniyet) 
Pren~~s .. Şim_a; ~lleri~i yüzüne ka • den başka bir şey değildir ki; (bunu 

Geçireceklerdi amma, prenı Saba • Sadık Bey, prens Sabahaddin Bey_ 
haddin Beyin de biraz .klll\ıldanması, sadrazam Sait Paşa ve saireden ıon • 
biraz hareket etmesi.. Sahnei siyaset- ra; şimdi çarpışma sırası • sadaret 
te şöylece sağa sola bir iki atlayıp sıç- mevkiinde bulunan • Kamil Paşaya 
raması elzemdi. Halbuki şu anda prens gelmişti. 

padı. Buyuk bır hıcap ıle: kabulde tereddüt edecek kimse ola -
- Fena .. Çok fena bir şey ... Bunu, ) 

Sabahaddin Bey; mukadderatını tama· Kamil Paşanın yaradılı~ı, aldıiı ter• 
men ittihatçıların eline ter.ketmişti.. biye, tahsil ve irfan derecesi, ve bil 4 

adeta, mahalle mektebine giderken hassa mesleği; Sait Paşaı;ıınkilerden 
kalfasının pamuklu hırkasına sımsıkı farklı idi. Sait Paşa, tam manaaile ka
yapışan bir ( tıfh ebcet hana) benze • palı bir kutuya benzerdi. Onun halcik' 

1 maz. 
nasıl. ağzıma a mm?.. Diye, Sabahaddin Beyin programı· 
D~e mırıldandı. . na karşı tasvipkar bir fikir beyan et • 
Gavur Mehmet, ısrar ettı: · ~ prens Sabahaddin mekte idi. meslek ve meşrebini; • onu en ziyad• .. mesıne ragmen; 
-. -. Zarar yo~ ma~~m f.. ~~ha~mul Bey, vaziyete kat'iyyen itimat etmi • 

~~ınız. Bana, so:leyınız ... Çunku ~mu yor .. Birinci sınıf ittihatçıların kendi -
* tanıyan - (ikinci Abdülhamit) bile öğ 

ogrenmem çok lazımdır. . d' b'l d'kl · · k ı'yı· hissedi -D d . sıne ış ı e ı erını ço -
e ı. yor .. Fakat kuvvetinin pek zayıf ol • 

Prens Sabahaddin Bey ile havvari - renememişti. 
leri; kendilerine bir hattı hareket ta • (Arkası ftl') 

O zaman prenses Şima, başını bir duğunu takqir ederek bir müsademe- B A D y O 11 
kat daha önüne eğdi: ye girismekten çekiniyordu. · 

- Zevcimi, çok fed bir te~dit ~ar- İttih~tçılar; prens Sabahaddin Be· Bu Akşamki Program 
şısmda bulunduruyorlar . ., Eger, ıste- i adeta manevi bir tazyik altına al - İSTı\NRUL 
nilen parayı gönderme2".se, benim bu - ::slardı. Elierinde, prens Sabahaddin Öğle neşriyata - 12,30: Plakla Türk mu -ı 
rada umumhanelere _scv~edil:_r_e~ i~.mi- Be~i daima tehdit edebilecek bir silah sik.isi; 12,50: Havadis; 13,05: Pllkla hafif mü

min her tarafta teşhır edılecegını soy - vardı. O da, (cehil ve taassub) u tem- zik;13,25: Muhtelif plak neşriyatı. 
lüyorlar. sil eden ve memlekette ekseriyeti teş· Akşam neşriyatı - 18,30: Çay matı; 19,30: I 

Diye cevap verdi . V e bu sözlerin ar- kil eden (avam) dı. Konferans (Dr. Sellin Ahmet tarafından .. >. ı 
k d · h k k · · 'ld. . ·ı k 20 · Rifat ve arkadaşları tarafından Turk asın an da hır ıç ırı ışıtı ı. Prens Sabahaddın Bey vaktı e ço · 

musikisi; 20,30: Mahir ve arkadatları tara -
Gavur Mehmedin vücudu Ürperdi. büyük hata etmiş; memleketin - 0 ta- fından halk şarkıları; 21: Sololar: Adolf Boş, 

Dişlerini sıkarak: rihteki - ruh ve zihniyeti ile telifi im· Krayzler ve Aleksandr Kipnis'ln plak.lan; 
- Ne alçaklık?.. kan olmıyan bir programla işe giriş • 21,30: stüdyo orkestrası: 1 - Morene: Die 

mişti. Öyle bir program ki; onu bir Schönen von valencia CValzer); ı - Ra -
tek sözle: chmannınoff : Elegie; S - Rachmannoff: Se

Diye söylendi ... Bir kaç dakika; o 
teessür içinde kaldıktan sonra, ilave 
etti: 

- Ah, madam) .. Bütün kabahat 
sizde. O alçak herifin tuzağına düş -
memeliydiniz. 

Prenses Şima, hıçkırarak söylendi: 

- Hakkınız var ... Fakat siz, bu a -
damın ne dessas bir şeytan olduğunu 
bilemezsiniz ... Size en son misalini 
söyleyim ... Beni, bu zindana düşür • 
mek için; sana, eski Bizans eserlerini 
gezdireyim; diye aldattı.. Buraya ge
tirdi .. Ve sonra ... 

(Arkası var) 
_ ,..,.,, • ...----. ı ı ,, .... _.....,. ı ı • " ınıl!ll•-•ıtı•..,~r· •"' '' ı ~• •-

- Ey üm,meti muhammet!.. Görü- renade; 4 - Rubinstein: BaJaderen - Fans 

yor musunuz. Prens Sabahaddin Bey lans - Feramorsl ; 5 - Lehar i'Agennerllbe 
bu programile memleketi parçalıyor. (parçalar); 6 - Mendelsohn: Lied ohne 

Sizi, hıristiyanların ayaklarının altına vorte; 7 - Mendelsohn: Fruhllngslied; 8 -
Bizet: Ellnleitung zum acet arken.22,30: Ana-

atıyor. 

Demekle, onu bir anda halkın husu- dolu Ajansı haberleri. 
BÜ KREŞ 

metine çiğnetmek.. Ve prens Saba • 6,30: Sabah neşriyat1 ; 13,40 ·15: Orkestra. 
haddin Beyi de sırtüstü devirebilmek, ve haber servisleri; 19: Pl§.k; 20: Konferans; 
işden bile değildi. . 20,20: Çift piyano konseri; 20,50: Konferans; ~ ' 

Prens Sabahaddin Bey arasıra It • 2l,05: şarkılar; 21 ,25: Akti.iallte; 21,30: Sen-
tihat - Terakki merkezi umumisine gi- fonik konser; 22,30: Haberler; 2.2,45: Konse- Ademi iktidara, zafiyeti umumi-
diyor; müzakerata iştirak eyliyordu. rin devamı; 23,20: Plak konseri; 23,45: Fran- yeye ve asabi buhranlara karşı, 

GlANDOKRATiN 
Fakat burada; bir zümrenin, ellerini sızca haberler. meşhur Prof. Brown Sequard ve 

k b·1 BUDAPEŞTE Şteinahın keşfidil'. sıkarak yüzüne gülmelerine mu a ı • Eczanelerde kutusu 200 kura.ş. 
diğer bir zümrenin de, arkasından diş 19,40: Çigan musikisi; 20,10: Ekonoml; ...._ . · ·-w•••••••••••ır 

d d 20,50: Tarihi sahneler ; 22: Haberler; 22,20 ~· 
gıcırdattıklarını hisse iyor .u. •-------·--------, Trio konser; 23,10: Radyo salon orkestrası; Artık; bütün orduya, zabıta kuv -

k 24,20: Çigan musikisi. 
vetlerine, hükumet memurlarına a BELGRAT 

milen (sadakat yemini) ettiren (ce • 20: Milli neşriyat ; 21,20: Pllk konseri; 23: 
miyeti muhtereme ) nin mağrur, mü - Haberler; 23,20 Halk şarkıları. 
tehakkim ve pervasız erkanile; her biri PRAG 

birer (Zaloğlu Rüstem) kesilen ef - 18,30: Halk bandosu; 19: Musl.klll Almanr:ı 
radının arasında, gün geçtikc;e prens neşriyat; 19,45 : Almanca haberler; 20,10: Ka
Sabahaddin kendisini biraz daha aciz, rışık şen program şarkı, enstruman, orkestra: 
biraz daha kuvvetsiz görüyordu. Hele 21,15: Radyo piyesi; 22: Orkestra.; 23,15: Piya

vakit vakit Rumeliden .. Mesela; (Ma• no konseri; 23,45: İ~gillzce haberler. 
nastır) ın (neyyiri hakikat) inden.. VIYANA . 

(Selanik) in silahından .. Bilemem ne· (49,4 m. kısa dalga) 18,30: Oda musıkl~ 
··f lı..) • d Max Reger; 19: Konuşmalar; 20: Haberler, 

renin (top) undan, ( tu e ın ~n, 20 10: Röportaj ; 21 : (Ein valze.r muss es sein) 
(süngü) sünden, (bomba) sınd~n yuk- adıı musiki geçidl; 22,35: Haftanın haber ic
selen haşin, sert sesl~r ve nasıhatler; mali; 23 : Haberler ; 23 ;10: Keman muslkisl; 
gözleri saray köşelerınde açılmış; ve 24.05: Dans. 
hiç kimse ile yüksek sesle konuşmamış 
olan bu çelebi ruhlu ve nazik duygulu 
prensi fena halde ürkütüyordu. 

- Pekala, amma .. Bu hal, ne kadar 
devam edecek.. Ve ne şekilde netice

VARŞOVA 

18: Şumanın eserlerinden pllklar: 18,50: 
Konuşmalar; 19: Çocuk neşriyatı; 19,10: 
Konferans: 20: Senfonik konser; 21: Verdi
nin Faust operası; 24: Dans plüları. 

Son Posta 
iLAN FIA TLARI 

1 - Gazetenin eaas yazııilo bir aii· 
tunun iki satırı bir (Mnlim) 

sayılır. 

.ı - Sahifesine göre bir aantim ilin 
fia tı şunlardır: 

Sahife 1 - 400 k\U1lf 

11 2 - 251 11 

11 3 - 200 • 
• 4 - 100 11 

Diğer yerler : 60 • 
Son sahile - 38 • 

3 Bir santimde vasati (6) keli· 
me vardır. 

4 İnce ve kalın yazılar tutacakla· 
rı yere göre santimle ölçülür. 

lenecek? 
Bu sual; prens Sabahaddin beyden 

ziyade, onun (havvarileri) ni sinir -
lendiriyordu. Çünkü, meb'usan inti -
habı günleri, artık yaklaşıyordu ... Bü
tün emeller ve ümitler, yalnız ~ntihap 
üzerinde temerküz etmişti. Hiç şüp • 
hesiz ki - başta Rumlar ve Ermeniler 
olmak üzere - (Osmanlı) camiasına 
mensup olan (millet) ler; ve, prens 
Sabahaddin Beyin (akidei siyasiye) 
sinin lezzetini takdir eden (münev • 

Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 

(1) Sabahaddin Bey, o tarihte he • 
nüz fırka teşkil etmemişti. 

(2) Fırkası olmıyan Sabahaddin Be· 
ye bu ünvanı vermek, ince bir istih -

Bolu ilinin Merkez bçeainde hudutları f<lrlnamede yazılı dimbilt devlet 
ormanından « bir yıl içinde imal ve ihraç olunmak üz~re» nu~~lanmlf 

··ı ··1m·· gayri mamw 3641 metre mik'ap ve 208 desımetre mile ap denk 
ve o çu uş d · "k' d nk ~ d t 
7877adet devrik çam ve 7 metre milc'ap 079 esımetre mı ap e -> a e 
devrik köknar ağacı bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile arttırmaya ko-

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

3-Beher gayri mamUI metre mik'ap çamın muhammen bedeli 210 kuru• 
ve köknarın 170 kuruftur. 

4 - Muvakkat teminat 575 liradır. •. 
5 _ Şartname ve mukavelename projesin~.g~~me~ istiyenler bu °!uddet,.. 

içinde her gün Bolu' da lıtanbulda orman müdurluklerıne ve Ankara da O 
man Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. «970» 

- Evet ... Zevcimden kaçarken be- zadan ibaretti. 
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O Gv A z le ç ı• L ı• s E L E R ı• Çorlu Belediye Reisliğinden: 

. Yatısız 

Kızler ve erkekler için ayrı bölUklerdeı Ana, ilk, Orta ve Li•e aınıflar1 

Rayıdl::ır başlamıştır. Kayıd ve tafsilAt için herglln mektebe Ye yalnız tufsilllt almak için Yeni postane arkasında 
Ba ıret haııııuta Özyol idarehanesine mOrn<'ant edilebilir. lsteyenlere mektep taritnamesi gönderilir. 

Arnavutköy, Tramvay caddesi Çlfleaaraylar. Telefonı 36.210 

Nişan taşında 

1 Ş 1 K Eski " F eyziye " L İ S E S 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. 

Ana, llk, Ortn, ve Lise kısımlan vHrdır. ratılı ve yatısız talebe kaydı için her gnn müracaat edilebilir. 
h,toyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon : 44039 

-~:t'; . . .: - .. . , ' ... · . ·~' 1 • . . ~ i . . 

(_inhisarlar U. Müdürl~_ün_d_e_n_:_.I j 
1 - Şartnamesi mucibince cc15.000» lira muhammen bedelli, beheri 

«13500» Litre hacminde «4» adet kaynak imbiği kapalı zarfla eksiltmeye 
ltonulmt:ştur. • 

2 - Eksiltme, 29/IX /936 tarihine rastlayan pazartesi günü s.aat 11 de 
kabata{lta Levazım ve mübayaat tübesinde alım satım komisyonunda ya -
Pılac.ak"tır. 

3 - Şartnameler paraaız sözü geçen şubeden alınacaktır. 
4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin asgari bir hafta evvel fiabız tek -

liflerini Müakirnt fabrikalar tubemize vermeleri ve eksiltmeden evvel tek
liflerinin kabulüne dair behemehal ve~ika almaları lazımdır. 

5 - Muvakkat teminat parası «1.125» liradır. 
6 - isteklilerin yukarda tayin olunan günde tam saat 10 a kadar ek -

tiltmcye girebilmesi için lazım gelen vesikalarla birlikte kapalı zarflan 
'Özü geçen komisyon reisine teslim etmeleri lazımdır. «283>> 

* * 1 - Şartname ve plAnlan mucib~nce «22500» lira muhammen bedelli 
Leheri 200 tonluk 8 adet Tank pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29/9/1936 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kaba -
t~da Levazım ve mübaycat tubcsi binasındaki alım ve sabm komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Şartname ve planlar 120 lnıru' mukabilinde ıözü geçen tubeden alı
llacaktır. 

4 - Muvakkakt teminat 687,50 liradır. 

5 - Fiatsız teklif, imalat resimleri ve montajdan sonraki vaziyet plan
ları münakasaya eksiltginnek üzere me gününden on gün evveline kadar 
llıiiakirat fabrikalar tübesine verilmesi lazımdır. 
6-latekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatle % 7,5 muvakkat gü • 
~enıne parası ile birlikte eksiltmeye iştirak edebilmesi için oradan alınacak 
"'~ikadan mada eksiltme kanununun. üçüncü maddesinde yazılı vesaikle ·l 
birlikte yukarda sözü geçen komisyona müracatları. <C297H 

MUbaUiGab sözler ve 
rakamlar hot glSrD· 

leblllr, ancak 

Mukayese terazisini elden 
bırakmamalıdır. 

KREM PERTBV 

i~·in buna ınzum yoktur. 
O şöhretine dnıma sadık 

kalmış \'e iyi bır kremden 
beklenen fevaide daima 
mOsbet CC\'llJl vcrmi~ Ur. 

Ademi iktidar, 
Bel Gev şekliğine 
En tesirli bir ilaç SERVOIN'dir, 
İhtiyarlara gençlik, yorgunlara 
dinçlik verir. Taıraya posta ile 
185 kuruşa gönderilir. Sirkeci 
Merkez Eczanesi Ali Rıza. --
BAYLARA TEKSAYT 

EC%ANl!DE. 

SATILllS1 ' 

KAYIP ı Tatbik mnhnromn kay
bettim. Yenisini çıırnrtacağımdan es
kısınin hllkmUyoktur ve kımseye bor~ 
lu değllım. (724) Fatma LUHlye 

Siz de 

iı 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 

bir çok 
paranız olur. 

,,. . 
KUMBARA DE STEKTIR 

Çorlu Sonbahar Panayırı 
1 - T rakyanın en büyük panayırı olan Çorlu Panayırı bu yıl 

da eskisi gibi 25 Eylul 936 Cuma günü açılacaktır. 

25, 26, 27 ve 28 EylQI 
Günleri olmak üzere panayır 4 gün sürecektir. Panayırda büyük ve 
küçük her türlü damızlık ve kasaplık hayvanlarla çeşit ticaret ~ 
yalan aablacağından yerleri ona göre hazırlanmış ve geçen yılda· 
kinden daha itinalı yaptırılllllf ve ayrıca elektrikle ışıklandınlmışbr. 

2 - Görmeye değer aynca kasabamızda 25 Eylwde açılması 
kararlaştırılan damızlık yerli hayvanlar sergisinde beyenilenlere sı· 
rasile Vekaletce para mük4.fab verilecektir. 

3 - Hayvan getireceklerin mutlaka geldikleri yerden getirdik· 
leri hayvanın kendi malı olduğuna dair vesika ile ayrıca hastalık 
olmadığını bildirir Menşe şahadetnamesini almayı ve yanlarında bu
lundurmayı unutmamalıdırlar. 

4 - Hayvan alımı için Ülkemizin her tarafından alıcılar bulu· 
nacaktır. Panayıra geleceklerin her türlü esbabı istirahatları temin 
edilmiştir. Teşrif edeceklerin gç,çen yıldakinden daha ziyade mem• 

nun kalacaklan ve kendilerine her türlü kolaylıkların gösterileceği 
ilan olunur. (J 255) 

1stanbul Defterdarlığından: 
Adet Cinsi· 

l Yanık altın saat maa kordon. 
1 Yanık altın saat iç kapağı maden. 
1 Ortası yakut, etrafı elmas taşlı gül yüzük. 
1 Elmas büyük taşlı ve kolu elmas taşlı yüzük. 
1 Elmas küçük taşlı ve kolu elmas taşlı yüzük. 
1 Ortası yakut kolu elmas taşlı yüzük. 
l Elmas tektaş alhn yüzük. 
1 Kilo gram ve alhyüz gram ağırlığında yanık gfimüş par

çalan yanık gümüş ve nikel meskükat. 

Yukarıda cins ve adedi yazılı mücevherat ve madeni paralar 
18/9/936 Cuma günü saat 14 de Büyükçarşının Sandalbedesteninde 
peşin para ve açık arttırma ile sahla cağı ve 10/9/936 tarihinden 
itibaren de aynı mahalde teşhir edilmeğe başlanacağı ilan olunur. 

(B.) (922) 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden : 
Adalar • Anadolu • Yalova hattında 16 /Eylül I 936 Çarşnmba 

gününden itibaren sonbahar tarifesi tatbik olunacaktır. 
Yeni tarife iskelelere asılmışbr. "1270,, 

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

o E • • 

Merhemini kullanan l<'rengi ve Belsoğukluğuna tutulmaz. Her eczwıede bu.Lıırnr. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Ulviyenin tasarrufunda bulunan ve Emniyet Sandığına birinci 

derecede ipotek olup tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından (l .:43) 
lira kıymet takdir edilen Eskialipaşa Dıbağzade mahallesi Değirmen 
ıokağı eski 31 yeni 43 numaralı sağ tarah Ali ağa hemşiresi Zehranm 
hanesi sol tarafı tarikiam. Bir tarafı Necmiyenin hanesile Şevki 
Mehmet ağa bahçesi ön tarafı tarikiam ile mahdut. 

Zemin katı: Kapıdan girilince kara.simen bir antre camlı kapı 
tulumbalı kuyu bir oda bir helA zemini kısmen kırmızı çini bir matbah 
bir miktar bahçe. 

Birinci kat : Bir sofa üzerine 3 oda bir hela binanın iki cephe· 
sinde ve içinde elektrik ve çıkma vardır. Ahşaptır. Umum me!:-hası 
81 m2 olup bundan 51 m2 bina olan ev açık arttırmaya vazediln iştir. 
16-11-936 tarihine miisadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci artbrması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu· 

hammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakı
lacakbr. Aksi takdirde en son artbranın taahhüdü baki kı>lmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 1/12/936 tarihine 
müsadif Salı günü saat 14 ten 16ya kadar keza dairemizde yapıla· 

cak ikinci açık artbrmasında artbrma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ni bulmadığı takdirde sabş 2280 No. Ju kanun ahkamına te\ fikan 
geri bırakılır. Satış peşindir. Arthrmaya iştirak etmek isteyenierin 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya mılli bir 

bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları 
Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakada. anın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ırasa· 
rife dair olan iddialannı evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden 

itibaren nihayet 20 gün zirfmda birlikte dairemize bildirmeleri lazım_dı_r. 
Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış be elının 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye-

den mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. ~O senelik valnf icaresi tavizi müşteriye aittir. 
Daha fazla maliımat almak isteyenler 31110/936 tarihinden itibaren 

berkesin görebilmesi için dairede açılc bulundurulacak arttırma şartnar 
mcsi ile 34n266 No. hi dosyaya müracaatla mezkür dosyada mevcut 
vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (1~' 5) 
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KASE 

NEDKALMiNA 
BRONZ DiŞ FIRÇALARI ., 

KANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva 
usarelerile hazırlanmıştır. Hazmi 
kolaylaştınr. lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizliyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGlLtz KANZUK ECZANE.si 
Beyo~fu - İ•lanbul 

TEKBiRVAZO 
A'IK BEYAZ vEYU"USAK 

·a c·l.D TEMiN 1 
I ETMELfo{R 

IUŞAYANI 

MAYIRIT TEIC· 
• UFOlN HlMbl 

•• • 
IUGUNOEN IS· 

• • • 
TIFADI lllNll 

YOzOıı U.ttltjı<ı s ..•. ı •• utmlerden, açık 
mesamelerden vesaır gayrisaf madde
lerden kurtulmak isterseniz; cildinize 
yeni ve esas bır gOzellık veriniz. Hemen 
bugtlnden ıtibaren bir vazo beyaz renk

, -AKSI TAKDiRDE 

DO.oyanın en mtıkemmel 'e sıhbt dış fırçasıdır. Elyafı diğer fırçalar gibi 
muzır ve pis bayvanlann kıllarile olmayıp tamamile ve husust surette 
Amerikada yetiştirilen bir nevi OTTAN yapılmıştır. Diş etlerini kat'iyyen 
t hriş etmez. BOtOn dQnya diş mntebassıs ve profesörleri (Bronz dit fır
çalan) nın fennr ve sıbhf oldutunda mQttefiktirler. İstanbul ve civan için: 

Beyoğlunda Galatasaray Eczanesi AHMET CEVAT 
teki (yağsız) Tokalon kremi satın alınız. Terkibinde taze kaymak ve mautfa 

,. ____________ , zeytinyağı ile cidden mukavvi ve beyazlatıcı sair birçok cevherler mevcaddar. 
-- •.•. ·- · · · · · ~ ·- · · • ·----- Bunlar, sıyab benleri erıtirler. Açık meswnelerl kapatırlar ve en sert n IOl· 

eczanesinde toptan ve perakende satılmaktadır. Tanınmış bOyOk eczanelerle 
parfOmOri mağa= alannda da bulunur. Taklitlerinden sakınınız. 

&on Posta 11.etbaası muş cildleri yumuşabp gençleştirirler. Yalnız bir veya iki gQn za.rfuıda J•P-
Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ tığı şayanı hıtyret te&ir ve gösterdiği bOyQk farka şaşacaksınıı. Bir ,batta 

Diflerinizi daima BRONZ DiŞ FIRÇASI ile temizleyiniz •.• 
sonra teniniz açık, nermin ve yumuşak olacak ve bntnn dostlannızın1=: SAHiPLERi [ A. Ekrem UŞ~LIGlL takdir nazarlannı celbedecektir. Her vazo gardtilldir. Memnun t 1 

S. Ragıp EMEÇ nız takdirde, aldığınız vazoyu İstanbul 62ı numaralı posta kutusu adreltn• 

----------------------------------------------------------------------
BUtmam Mektepler, Hastaneler 
Sanatoryumlar ve otellere Merinos yOnQnden, Ankara Urtiğinden ve sair yünlerden sureti 
mahsusada imal ettirdiğim battaniyeleri matazahırımda ucuz fiyatlarla satmakta oldutumu 
muhterem halka bildiririm. 

Sipahi oğlu Hasan Hüsnü Eursa Pazan 
Sultan Hamam 4/24 Beyoğlu lstildil cadJeai 378 

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

KUPONLU · VADELi • MEVDUAT ,. 

IŞLETiLEN PARA 

ADAPAZARI 

TURK · TiC.AR~-T · BANKASI 

ademi memnuniyetin.zin ,abebini de zikrederek iade ediniz. Verdıatnıa pua
nın iki misli geri vsrilecektir. 

Hamiş: Vaki kOlliyeW taleb karşısında mevcud nomunelikler bftmlldr· 
Y enlleri hazırlanmakta olduğundan henQz nQmunellklerinl almllllllf olanlanll 
birkaç gQn daha sabretmeJeri rica olunur. 

Yüksek Mektepler Alım Sabm 
Komisyonundan: 

1 - Adana, Diyarbekir, Konya, Erzurum, Trabzcm •• &ime 
illerinde açılacak olan 6 Akfalll Kız San'at Okulu için Aba ........ k 
olan 6 kesme ayna, 14 endam dıvar aynası, 8 pnavana ... .,...., 
24 kliçlik dıvar aynuı, 10 paravana endam aynam, 6 kapı 11 .... ile 
muhtelif endamda manken kapalı zarf umlile ebiltmeye koaulmllflm'. 

2 - ihale 24 / Eylül / 936 Pertembe ıtbıll · akpmı aat 11 da 
lstanbulda Cumhuriyet matbauı karpmıdaki Ynk.U Mektepler 
Mubuiplik binasında toplanacak olan Alım Sabia Komiayoaa tarafm. 
dan yapılacakhr. • 

3 - Tahmin olum bedel 2530 muvvakkat teminat llO linds. 
4 - Teklif zarftan ihale için tayin edilen aatten bir aat enel 

Komi8yona verilmit olacaktır. 
S - Nevilerini; vuaflanm, kabul, teaellGm •• tediye ......... 

anlamak için Okul ldaraine mllracaat edilme.ti. •1111 • 
...-- --- ..,_...--... 

POKER-PLAY 

BANZOPiRiN k:ııe~cri ·-'··~- 40 
. .... ~ . .... '. 


