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HabeŞ~; Çeteleri Dessie'yi bastılar 
-----------------------~-----------·-----..-..-~-~------~------~~------~----~----~----- - ~~~~~~~~~~~~~~ 

Cenevrede beynelmilel siyasi Habeşistanda şiddetli 
f 1. k b ) çete muharebeleri 
aa ıyet yarın te rar aş ıyor gün geçtikçe artıyor 

Asamblede Negüs söz alamıgacak 
Eden Litvinofla görüştükten sonra lngiltere ile Rusya arasında yakınlaşma oldu 

Dessie'ye giren kuvvetli bir Habeş çetesini 
ita/yanlar tayyare hücumigle şehirden çıkardılar 

Londra, 28 (Hususi) - Habefistanın Londra sefiri Doktor Marte11> 
memleketinden mühim bir mektup almıftır. Hangi tarikle geldiği he
nüz anla!ılamayan bu mektupta ltalyan işgali altında bulunan Haı. 
beş topraklarında şiddetli çete muharebeleri cereyan etmekte olduğa 
bildirilmektedir. 

Milletler Cemiyeti toplanh halinde 
Paris, 29 (Hususi) - Cenevreden bildiriliyor. Dün pazar olmasına rağ

men burada siyasi faaliyetler devam etmiştir. Delegelerden bazıları istİra• 
hat için dağa çıkmışlarsa da ak§am tekrar avdet etmişlerdir. 

Cenevrede tebellür eden kanaat, Paristeki son temaslardan sonra F ran .. 
sız - İngiliz iş birliğinin daha ziyade kuvvet bulduğu merkezindedir. Salı 
günü Asamble toplantısında İtalyanın yeni bir hareketinin önüne geçilmesi 
için Negüsün söz almasına müsaade edilmiyeceği bildirilmektedir. 

Zecri tedbirlerin ilgasından sonra nihayet İtalyanın beynelmilel siyaset iş-
lerinde faal bir rol alacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. · 

lngiliz -Rus yakmlaşması 
Londra, 28 (A.A.) - Observer gazetesinin Cenevre muhabirinin intibai 

fU merkezdedir: Fransayı İngiltereye bağlıyan rabıtalar M. Blum ile M. E
aen ve M. Delbos arasında Paris'de yapılan görüşmelerden sonra, her za
mankinden daha ziyade kuvvet bulmuştur. 
' Eden .. Litvinof ı görüşmesinden sonra Rusya ile de bir yakınlaşma hasıl 
olmuş olduğu da kaydedilmektedir, M. Eden.in Fransız başvekili M. Blum'
un siyasi akide.ye saplanıp kalmıyan ve realist olan hattıhareketini takdir et
miş olduğu da ilave olunmaktadır. 

Lehistan zecri tedbirleri kaldırdı 
Roma, 28 (A.A.) - İstefani ajansı bildiriyor:· 
Polonya büyük elçisi İtalyan dış bakanı Kont Ciano'yu ziyaret ederek 

(Devamı 4 üncü sayfada) ............................................................... 

Güreşçilerimiz dün gece 
de rakiplerini yendiler 

Şimdiye kadar Almanlarla yapılan 20 müsabakada 
güreşçilerimiz 18 galibiyet kazandılar 

} ______________ ......;;_----------~------- - -
HOseyin rakibiyle gllreşirken 

[Yazısı spor sütunumuzda] 
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Givur Mehmedin 
yeni maceraları 

PE·K VAKINDA 

r-
T ürk iyen in 
müdafaası 

Bir f n g i Ii z gazete si: 
Türkiye lüzumlu gördüğü 
tedbirleri alacaktır, diyor 

Londra 28 (A.A.) - Royter ajan
sı bildiriyor: 

Bugün çıkan Sun<lay Times de 
Sorutator, uzun bir makalede diyor ki: 

« Türkiye kendi müdafaası için bu
günkü teşkilatiyle Milletler Cemiyetine 
güvenemiyeceğini ileri sürmekte pek 
alil haklıdır ve bir tecavüze karıı oaa 
müessir garantiler bulamazsak Türlci· 
yeye kendi müdafaası için lüzumlu gÖ• 

receği tedbirleri almasını reddedeme· 
yiz. 

Ancak şurası var ki Türkiyeye ha· 
kiki emniyet garantileri temin edecek 
ve ayni zaman<la Boğıızları beynelmiw 
lel adaletin hizmetinde açık tutacak su· 
rette Akdeniz ve Karadeniz devletleri 
arasında bir mıntakavi pakt tasavvur 
olunamaz mı)» 

Tempa Gazetesinin Bir Makalesi 
Paris 2 7 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

Filistine giden 
6 Yahudi 
Ailesi döndü 
Şehrimize dün de Polonia isimli va

purla elli Yahudi göçmeni gelmiştir. 
Bunlar iki saat kadar şehirde gez -

mişler ve doğruca K.östenceye hareket 
etmişlerdir. 

Bu Yahudiler son Arap - Yahudi 
gürültüleri yüzünden Filistin toprak
larını terk ettiklerini ve geldikleri yere 
döndüklerini söylemişlerdir. 

Söylediklerine göre bu suretle Filis· 
tini terkeden daha bir çok Yahudi kafi
leleri de yolda bulunmaktadırlar. Ve
yahut kendilerini kabul edecek diğer 
bir memlekete yerleşeceklerdir. 

Kadın taggarecimiz 
Dün lstanbul iizerinde 
Uçuşlar yaptı 
Atatürk, refakatlerinde basvekil İs-

' met İnönü olduğu halde dün saat 17.~0 
da Y eşilköy Tay yare meydanına terşrif 
buyurmuşlar ve Eskişehir tayyare mek
tebi birinci bölüğünden olup hafta ta
tilini geçirmek üzere evvelsi gün lstan
bula gelmiş olan Bayan S. Gökçen.in 
tayyaresiyle yaptığı uçuşları temaşa et
mişlerdir. 

Ayni mektuba göre Habeıistanın bir çok yerler.inde iğtiıaılar b"f 
göstermif, mitralyö~lerle mücehhez kuvvetli bir Habeş çetesi amı.zın 
Dessie'yi basmıfltr. Çete ıehirde bir müddet kalmıştır. ltalyanlar Ha-

beşlere tayyarelerle taarruz etmeğe mecbur kalmışlar ve boğucu ga» 
lar kullanmıılardır. Çete fiddetli hava bombardımanı üzerine nihtı• 

yet ıehri terkederek tekrar civar dağlara çıkmıflır. 

Diğer bir habere göre de ltalyanlar tarafından askere alınan bir çoJt 
Habeıler silahlariyle beraber çetelere iltihak etmektedirler. 

Doktor Marten ltalyanlara karıı yapılan çete muharebelerinin gif.. 
tikçe kuvvet bulacağını beyan etmiftir. 

·····························~~····························· ... 

Murahhaslar konferans binasından çıkarlarken) 

Gizli toplantıdan çıkan 
diplomatların peşinde 

Her diplomat, itiyat edindiği, bir yolu takip eder: T. Rüş~ 
Aras parka, Lort Stanhop da asansöre ilerler ve 
gazeteciler arasında da bir koşuşmadır başlar .... 

Montrö 24 (Hususi surette giden ar - rürler. Türk gazetecilerinin nöbet yeri Pa·' 

kadaşıınız\dan) - Aruk anla~ıldı, adet lasın methal kapısıdır. 
hükmüne girdi: Diplomatların gizli konuı- Lord Stanhop aksi istikamette asan• 
ma salonundan çıkınca ihtiyar ettikleri her söre doğru çıkar. İngiliz gazetecilerinin 
birine mahsus bir yol vardır. bekleme yeri asansörün kapısıdır. Lltvinof 

Tevfik Rüştü Aras ile Menemencioğlu onu takip eder. Tas ajansının nöbet yeri 
biraz hava almak üzere parka doğru yü - merdiven başıdır. <Devamı 3 üncü sayfada) 

Fena teşkil edilen 
takımımız O - 3 yenildi •.. 

Bayan Gökçen, ilk uçuşta, Bayan 
Cevad Abbas Gürer·i tayyaresine ala
rak Haliç üstünde bir cevelan yapmış
tır. Bayan Cevad Abbas Gürer, ilk de
fa olarak tayyareye biniyordu. Bayan 
Gökçen, ikinci uçuşta, tayyare meyda
nında hazır bulunanlardan Bayan Peri- • 
han"ı fstanbul üzerinde uçurmuştur. DUnkU maçtan hewecanll bir g&rUnUf 

Yazısı (10) nuncu sayfamızda (Denm.ı ' üncü ıaJf ada).' 



SON POSTA 

' Resimli Makale .. 
r 

Balkanlı ••• 

t•-----iYnıan: Falih Rıfkı Atw.y -

B ükreıte, Balkan Basın Birliğinin 

esaslannı kurmak ıüç olmamıştır. 
Konferansı açan Romanya Hariciye Nazm 
Mösyö Titülesko, beylik nutuk edebiya
bnı pek az seven bir ııahsiyettir. Bize va • 
zifemizi hatırlabrken, yalnız misafiri ol • 
dajuınuz memleketin liderlerinden biri de
ğil, asil ruhlu bir Balkanlı olarak konuştu. 

Büyük bir İqilU: muharririnin dediii 
&zere, bi7 inlrıl&h, müesseseleri değil, an
cak inaan'ı değiıtirmekle hakiki bir eser 
ricuda eetirmit olabilir. Biz aramızda bir 
çok politika ve ekonomi anlaşmal-1'1 ya
pabiliriz. Fakat bunların hepsinin temeli 
Tuna' dan Kafkaslara kadar devam eden 
milletler yığını içinde Balkanlılık şuurunun 
uyanmasındadır. Buna fikir adamlarının 
elbirliği ve devamla kültür temasları ile 
muvaffak olacaiız. Hepimiz, biribirimizin 
zaferinden veya kayıbından Balkanlı gu

runı veya ıstırabı duymağa alışacağız. 

Kabiliyet ve kuvvetleri, aralarındaki his 
ve menfaat ayrılmazlığı ile yoğrularak in· 
kipf eden memleketlerimiz, böylelikle, 
milli hürriyetlerimizi her türlü tehlikeye 
hrp müdafaa edebilir bir kudret alacak

hr. 

1913 de dahiliye nazın Talat Beyle bir
likte ilk Bükreie gittiğimi hatırlıyorum. 
Osmanlı • İslim emperyalizmln:in rüyası 
ile beslenen, ve Tüı'k nasyonalizminin, 
kendini, eski saltanatı iade etmek imka
nından mahrum edeceğini zanneden 1908 
meırutiyetçisi ile, 1936 Kemalisti arasın· 

da ne kadar derin bir fark olduğunu ben 
bilrim. Oıhnanh imparatorluğu, toprak 
olarak, mağlubiyetlerle parçalanmııtır • 
Fakat onu manen tasfiye eden Kemalism'. 
dir. Biz, yeni ve garblı Türk devletini kur
mak ve milli hürriyetimize kavuşmak için, 
Osmanlı • lalam emperyalizmine karıı mü· 
cadele etmit olanlar kadar savaştık. Bu 
hürriyetin kan ve ıstırap fiatı ne olduğunu 
biliriz. Onun iç.in bütün milli hürriyetlere 
laürmet etmek. Kemalizm'in bat vasıfla· 

nndandır. 1936 da genç Rumen medeni-

yetinin al.f>ildiPne inkfşafıru seyrettiğim 
nkit, bir Omıanh • Jslim emperyalistinin 
eaefini değil. bir balkaah bahtiyarlığını 

lüuettim. 
J.lam 'Yeya lairiatiyan, Osmanlı impara• 

torlaiundan kopup &iden bütün milletle· 
rin ancak bürrİ)'et ve saadetlerini istiyoruz. 
Osmanh imparatorluğu, kendi çağının saJ. 
tanatlarından bir aümune idi. O tarihi mu· 

kadderine göre doğdu, büyüdü ve dağıldı. 
Oamanlı imparatorluğunun tarihini ve ha
braauu. onu kuran ve medeniyetini vücuda 
getirmiı olanlara karşı kin ve intikam vcsi
lui addetmek. o yaprken ve henüz o:ıun
)a hesabı olanlar için bir politika vasıtası 
olabilirdi. Mektep tarihlerinde maziden 
t.baetmemek. imklnı yoktur. Balkan mil· 
Jetleri, Oamanb imparatoTluiu ile istiklal 
•••nnm datanlannı çocuklanna oku
tacaklardır. Buna da itiraz etmek kimsenin 
aklından geçmez. Fakat, tarihi hakikatlerin 
muhakemesini bir tarafa atarak, bunu yal
nız. devamlı bir Türk dipnanhiı mayan 
olarak kullanan eski &detten vazgeçmek 
Jlnmgem. Kemalillt Türkiye dahi, Osmanlı 
imparatorluğunun bir tezadmdan başka 
bir ıey değildir. Bu Türkiyenin mektep ta• 

riblerinde dahi, yeni devletin teşekkül hi
kayesi, imparatorluk hakkında acı tenkit· 
ler ve ıikayetlerle ba~lamaktadır. 

Bazı &lkanh arkadaşlar Jöntürk tabi
rini bize teşmil etmektedirler. Jöntürklük, 
19 uncu asar Osmanlı inkılapçılanna ve
rilmit olan addır. Bu inkilipçılar Osmanlı 
• l.l&m karekterinden asla uzaklasrnı~ de
ğillerdir. Hattl Jöntürk tabirindeki Türk 
k.elimeai ecnebiler tarafından .ltullanılmış

br: 19 uncu un Türk inkılipçılan, kendi
lerine T"urk deiil. OsmanL derlerdi. 1908 
inLltıha da yeni IMr ideoloji getimıit de
iiJdir. Türk mi~rliii bu inkıliptan 
ıonra n Oamanh meputiyetçililtlerinin bir 
reaksiyonu olar.it batlamııttr. O dahi. bü
yük barba kadar, İmparatorluk ttJımını 

tasfiye edecek esaslı ~İr fikir inkılabı ol-
Türk milletine politik. :sosyal ve kültürel 

kat'i iatikametini veren Kemalizmin Lusu-
8iyetlerini tetkik etmek. Balk-anlı fikir 
ademlarına pek yeni 1Cyle.r öiretebilfr. 

ilk mektupda bu esas noktadan bahse
diıimizin sebebi, diğer dostlanmı.zın. bi
ıiın yanımızda bulunurken, bazı bahislerde 
nezeketen susmak külfetine katlandıkları· j 
m hisaeditimizdendir. Kendıleri ile. maziyi 
~aha. bugunibaUz ve yannımız kadar açık 

Bel · ih tetkiıde-

il Vücutlarını•a bakınız a 

Yanan filosolıı Eflibm der ki, iyi bir devlet lmra'bilınek için 
bütün iyi yurddqlara ibt:İyaç vardır. iyi yurddaılar ancak on
lan iyi yetiftirmelde mümkiindir. Bunun da birinci pırtı ka
dm erkek her yurddap •em 't'Ücutça, hem dİmağca ahenktar 
bir kemale erdirmektir. Ne yalnız münkqif bir dimağ, ne de 
yalnız iyi yetipniı bir vücut kimil bir inaan yaratmağa kifi ıe· 
lem ez. 

na!ılmasmı tavsiye eder. N"ıtelrim eeld y.,.nimncb kadınlarla 
erkeklerin ricut pzelliği bugün hislerin hile hayretin; celbe • 
decek kadar ilerdedir. 

Bunun İçin Yunan filozofu çocuklara 10 yaıına kadar mek
tepte yalnız bedeni laareln!t, jimms:tik yapbrıhnasını, oyun oy-

Yunan filozofunun bu nasihatini hüa bugünkü milletler ye
ni nesilleri zinde ve dinç yetittiriyorlar. Onlara her türlü id • 
manlar, bedeni hareketler, sporlar ,.apbnyorlar. Biz kızlarımı
za henüz bunu öğretemedik. Vücut.1.rma itina etmesini hilen 
Türk kızı yok gibidir. 

Yeni nesil gençleri vücutlanmza halanayı öfreniniz. 

Dünyada yalanı 
Kaldırmalc istegen bir 
Cemiyet teıekkiil etti 

(~S_Ö_Z_A_ RAS 1 N DA 
Japonların en I* "'j 

) 
Ziyade sevdikleri - HERGÜN BiR f IKRA 
Kuş eti: Kırlangıç 
Japonlar av 

hayvanlarına çok 
meraklıdırlar. Bil
hassa av ku{Şları
nın çorbalarına 
bayılırlar, bu me
yanda en fazla 
$Cvdilderi kuş eti 

...-:6",r 

de kırlangıç ku • ~~;fi~.:.~-....c::::._;!.J 
fUn un eti imiş. 

Senenin mu· 
ayyen mevsimin-

Döne, döne .. 
Edci Thbbiye mektebinin, ınetbm 

bir (Ali, Kandiye) si varda. Mektebin 
dört yıllık tahsil miiddetini 7irmi se -
Dede sar, zor ikmal etmipi. 

T emia yürekli, &arif bir senç oldu
iu için, mektep nımn Maırko P&fll 

bnılisine mert.aınet etmit, alaya gön • 
amdi. istedikleri zaman: 

- Bırakın, zavallı çocuğu .. _, 
~ mini oJmuıtu. 

Oku· 

Bir ıün, Neyzen Tevfik, Ali Kan • 
diyeye köprü üzerinde rasgeldi. Ba • 
tmda sikke, suı~ında bir aba, elinde de 
kocaman bir tesbih vardı. Tevfik, hay
retle: 

bir kadın: 

F ransada (sa • 
mimi insanlar) 
namile bir cemi • 
yet teşekkül et • 
miştir. Azası 250 
ye varan bu ce -
nıiyetin gayesi, 
dünyadan yalanı 
kaldırmaktır. Ge -
çenlerde yapılan 
bir koµgrede ce -
miyetin reisi olan 

- Çocuklarımız özü sözü bir ola
rak doğarlar, ebeveyinlerinin yalanını 
göre göre onlar da istemiyerek yalan
cı olurlar demif. Kadın iddiasını isbat 

de Japonyadaki bütün kırlangıç yu -
vaları avcılar tarahndan hücuma ma -
ruz kaldığını, Avrupa gazeteleri bil -
diriyorlar. Kırlangıç etine karşı gös -
terilen rağbeti göz önünde tutan bazı 
açıkgözler de brlan11Ç ticaretine haf· 
lamışlardır. 

- Bu ne bal, Ali? diye aordu. için kırmızı kalemle çizilmif bir gaze-

Ali Kandi,e de süliiımiyerek: teyi gösterm~ ve dem ittir ki: 

- Ne yapayım, Te.f~? dedi; - Sağ cenah fırkalarına mensup 
Makalm Gorklnl• evllthll mddepte döne döne, sonunda böyle b 

• • • 
u gazetenin içindeki yalanları kınnı-

Ölümile sanat aleminde mühim bir mevlevi çıktım. zı ile çizdik. Gazete baştan başa utan-
bo~luk bırakan Maksim Corki, F ran - •-------------* cından kızaroı. 
sanın müstemleke ordusunu teşkil e • Robesplyer aaı olu~dı 
den zabitlerden bir tancsile son da.ki • T ardieu F ransadaki idare şeklinden 
kaya kadar rabatasmı kesmemiftir. kat'iyyen memnun değildir. Parla -

Gorkinin emperyalist bir ordunun mentonun iyi işlemediğinden şikayet 
bir zabitle nasıl olup ta ahbap olduğu- eder ve bilhassa sol cenah fırkalarının 
nu Entransijan gazeteli ~yle yazmak- davayı kazanmış olmalarından çok 
tadır: müteessirdir. 

y· . ı..- l G k. bir Geçenlerde T ardieu bir gece rahat-
ırmı ~ eene eV:C or 1

• • po- sızlanır, ve sayıklarnağa baslar. Ken-
lis karakolunda siyası enak getırıp gö- d' · bak lar ··zı· · ·· 1 

ısıne an onun şu so era soy e-

Toplantıda bulunan sağ cenaha men
sup diğer bir aza da sol fırkaların ıa • 
zetelerinden bir tanesini ortaya çık.ar
ınış, o da: 

- Biz de ayni tecrübeyi yaptık ve 
sol fırkaların gazetesi kıpkırmızı oldu, 

1 • 
oemıs. . 

• • • 
Ast••dletl geçlreB nlklh 

türen bir gencin istintakına tplhit olur. d .• · · klet kt d. 1 k . . ıgını na me e ır er: A d' . l' I k 
G
1 

enbç esrarı ~le 1ve~e ıçı~, yadpl- _ Blum 1 Robespiyer sağ olsaydı, l dpandaısbı~en ı..~~eahıyat o ma - bnlüzere 
an ütün izıyet ere ~en agzın an bö' l d d V ... on ra ır D&11t aneye ya an . eı· _ ,_ setı ye peren e atamaz ın ya... e M· L d' ba . b. •-• bir şey kaçırma%, iıst ık te evra&ı yu· ~ d.. _ ıs un un f)na . garı~ ır va&. a 

le al ı sonra sagına onmus: 1 · M. L d l k ·ı tar. Gorki bu genç akadar o ur ve ' :ge mış ve ıs un ev enme suretı e 
kendisini evlat ediniT, o da Pechkoff Robespiyer, senin de sonun k:i- bu dertten lrurtulmuştuT. 
namile bir müddet sonra Fransız leE- yotin oldu idi ,demiş. 
yonlarma girerek Fasa gider. * * * 
-----·--······ .... ----··-···--·········· 
rimizde birbirlerimize yardım eden, ve mü
nasebetlerimize vuzuh veren vesikaları 
birlikte ararken. biribirimizden gizlenecek 
pek az şeylerimiz olduğunu daha iyi anla-

yacağız. 

Osmanlılar olarak. kendi hürriyet 'Ve p.lı· 
siyetlerimizi aradık; bu ujurda hepimizin 

bapndan bin facia geçti. Şimdi Bal.Jc.anldar 
olarak, o kadar ıstırap brphğı elde etti
ğimiz. hürriyet ve ~lerimizi birlikte 
müdafaa edeceğiz. Dün ayıncı olan, bu-

L~ll:.R iNAN 

'Haziran 29 

r 

Muhterem Saylav 
Bayanlarımıza 
Hitap ediyorum! 

Er mel Talu 

leyoruml 
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Siyonistlerde İngiltereden 
şikiyete başladı 

Kudüste beyanname üzerine beyanname çıkarılıyor 
Yahudiler mes'uliyeti İngilt~reye yükletiyorlar 

Kudüs, 28 (A.A.) - Yüksek arap masının memleketi anarşiye sevketmiş 
olduğunu bildirmektedir. HükUınetin 
zaafı, kıyam erbabını teşci etmiştir. Be

yannamede deniliyor ki: 

Bununla beraber hükumetin bazı 

r 
lngilterenin yeniden 
Silahlanması isteniyor 

Londra, 28 ( A.A.) - M. Gorvin, 
Observer gazetesinde İngilterenin ye
niden ıili.hlanmak için yeni dünyaya 
müracaat etmesini iltizam etmekte ve 
İngilterenin bütün milli fabrikalarını 

Birleıik Amerikan ve Kanadadan mu
ayyen ve kat'i bir program dahilinde 
harp malzemesi sabn almak suretiyle 
takviye etmesini taleb etmektedir. 

Muharrir, İngilterenin ihtiyat akçesini 
ıilih ve makineler idhalitında kullan
masmı istemektedir. 

ı 

' komitesi, bir beyanname neşretmiş -
tir. Bu beyannamede İngiltere hüku -
meti yahudi muhaceretini durdurma
Clıkça ve bir arap hükumeti vücude ge
tirmedikçe normal şeraitin tesis etme
sine imkan mutasavver olmadığı be • 

yan edilmektedir. 

icraatını takdir ediyoruz. Mesela Ya- •---------------

Siyonist icra komitesi de bir beyan
name neşrederek İngiltere hükumeti • 
)lin sarih bir hattıhareket sahibi olma -

hudi muhaceretinin himayesi gibi, bu 

himaye, araplara hükumetin cehrüşid

det karşısında boyun eğmiyece~ini ıs-

bat etmiştir. ' 

Fransız ordusu 
süratle makineleştiriliyor 

Milli Müdafaa Nazın Daladiye dün sosyal 
demokratların ziyafetinde bir nutuk söyledi 

Yunan - Yugoslav 
ticareti 

Be1gratta cereyan eden mü• 
zakereler akim kaldı 

Atina 28 (Hususi) - Yugoslavya 
ile Yunanistan arasında yeni bir tica
ret mukavelenamesi imzalanması için 
Be(grat'da cereyan etmekte bulunan 
müzakereler simdliik akim kal-• 
mıştır. Gazeteler buna sebep Yu-: 
goslavyanın Yunanistandan ala-

Paris, 28 (Hususi) - Milli müda
faa nazırı bugün radikal sosyalistler 
tarafından verilen bir ziyafette milli 

1~üdafaa nazırı M. Daladie umumi va~ 
rıiyetten bahsettikten sonra milli mü -
<Jafaa isleri hakkında izahat vermiş -

rnz. Hava ve deniz kuvvetlerimiz 
günden güne kuvvet bulmaktadır. 

de cağı olan kırk milyonu mü .. 

ltir. ' 
M. Daladie Fransız ordusunun gün

den güne kuvvet bulmakta olduğunu, 
cumhuriyet ordusunun her an vatani 
müdafaaya hazır bir vaziyette bulun -
Cluğunu söyledikten sonra demiştir ki: 

«Ordunun makineleştirilmesi ıçm 
~ükunetle, fakat durmadan çahşıyo -

Her hangi bir taarruz karşısında 
Fransız ordusunun cumhuriyet top -
raklarını muvaffakiyetle müdafaa ede
bileceğine emin olabilirsiniz, 
Almanyanın silahlanması meselesi 
Londra, 28 (Hususi) - Avam ka

marası yarınki toplantısında Alman -
yanın silahlanması meselesini görü -
şecektir. Toplantıda Baldvin'in bir 
nutuk söylemesi muhtemeldir. Kabi
ne yarınki toplantısında dahili işleri 
görüşecektir. 

tecaviz drahminin döviz suretile 
ödenmesinde israr etmesidir iki tica .. 
ret mukavelesinin müddeti bir ay daha 
uzatılmıştır. 

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

Kral Atinaya döndü 
Atina 28 (Hususi) - Kral bu sa -

hah Selanikten buraya gelmiş ve Pi .. 
rede başbakan ile diğer bakanlar t~ra
fından karşılanmıştır. 

Kral Yugoslavya kral naibi prens 
Pol ile mülakat ettiği hakkında çıkan 
şayianın tekzip edilmesi üzerine Sela
nik gazeteleri şu malumatı vermekte • 
<lirler. Çekoslovakyada 

akalliyetler işi 
Suikastçı 

dolandırıcı 
değil 
• • Kral, Yugoslavya· Yunan hududu
IIDIŞ ••• na yaptığı ziyaret esnasında Yugos • 

Bir Macar gazetesi son 
kabul edilen kanundan 

şikayet ediyor 

Gizli toplantıdan çıkan 
diplomatlann peşinde 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 
Pol Bonkur ile Tituleskunun ve Poli • 

tisin muayyen bir istikamet tutturdukları 

yoktur. Fransız, Rumen ve Yunan gaze · 
tecileri ayrı ayrı birer köşebaşını tutarlar. 
Bu vatandaşların teması üç beş dakika sü
rer, sonra gazeteciler kendi diplomatları • 
nı bırakarak yabancıların peşine düşerler. 
Koridorda, mel'divend-e, asansörde veya 
parkta bir koşuşmadır, başlar. Bu, bir ha
ber avlamadır ki ekseriyetle kartoş boşa 
yanar, söylenen cümle yüzde doksan do • 
kuz: 

E 
Amerika cumhurreisi Roo .. 
sevelt ve Amerikan halkı -B undan bir kaç gün evvelki bir 

yazımı, Amerikada fi'len başla
m~ olan riyaseti cumhur seçim mü -
cadelesine tahsis etmiştim. Elyevm bu 
mevkii işgal eden demokrat partinin 
namzedi Roosevelt ile Roosevelt' e kar

- Şimdi Kommunike çıkacak okursu• şı cumhuriyetçi partinin mümessili o· 
nuzdan ibarettir. 

larak ileri sürülen Kansas valisi Lan-

* fyj diplomatla, iyi pokercide aranan don'un vaziyetlerini gözden geçirmiş-
vasıflar yekdiğerinin tamamen aynidir, tim. Mevzuun ehemmiyeti, beni, bu
ikisinden de sinirlere hakim olmakla iç gün dahi, bu meseleye avdet etmiye 
hisleri yüzden belli etmemek kabiliyeti is- mecbur ediyor. Çünkü dava, bir parça 
tenir. Vaktile işitmiştim, Fransada mı, A- da yeni ile eskinin kavgastdır, ve bu 
merikada mı bilmem bir kumarhane var· iki kuvvetten hangisinin galebe çala -
mış, oyuncular masa başında yer almadan cağt, merakla beklenecek bir hadise .. 
evvel yüzlerine siyah birer maske geçirir· dir. 
}ermiş. Diplomatlar bu usulü henüz kabul Landon çok mühim bir sahsiyet de
etmediler. Müzakerede ve gazeteci kar - ğildir. Cumhuriyetperver' partının 
şısında yüzleri açıktır, hislerini gizlenıeğe muvaffak olmuş ileri gelen idarecile -
çalışırlar. Dudaklarında her zaman için gü-
lümseme vardır. Bizim de gayretimiz bu rindendir. Fakat Roosevelt gibi ne fi • 

kirlerinde, ne de s, ahsiyetinde sihri f ügülümsemenin zoraki olup olmadığını an· 
Jamıya masruftur. sun taşıyan bir kimse değildir. Halbuki 

* Mesela bugün çarşamba, konferansın 

dördüncü celsesinden çıktıkları zaman ben 
diplomatlarda düşünceli bir hal sezer gi -
bi oldum. Filhakika proje!1in en mühim 
maddesini konuşmuşlardı, ve derhal birisi 
Sovyet, diğeri İngiliz jki tezin karşılaştı • 
ğını uörmüşlerdi. Sovyetler Karadenizin 
husu:.~ vaziyetine mebni, yalnız sahipleri 
arasında kullanılabilecek, kapalı bir deniz 
olarak kalmasını istiyorlardı, İngilizler ise 
Karadenizin diğer denizlerden farksız ol • 
duğunu iddia ediyorlar. Bu denize de u• 
mumi kaidelerin tatbik edilmesi lazım gele
ceğini söylüyorlardı. Mesele sulh zamcl • 
nında Akdenizden Karadenize geçecek, 
Karadenizle alakasız devletlerin harp ge• 

milerinin miktarı ile Karadenizden Akde-
nize çıkacak Karadenizle alakalı devletle • 
rin harp gemilerinin Jıiç bir takyide tabi ol· 
mamasındaydı. 

Lord Stanhop bu mesele münasebetile 
Londradan talimat istediğini söyledi. Mad
denin müzakeresi de talik edilerek işin alt 
tarafına geçildi. işin bu alt tarafı o kadar 
ehemmiyetsiz şeylerdir ki okunmaları, bi-
rer birer komisyonlara gönderilmeleri çok 
sürmedi ve toplantıya nihayet verildi. 

* 

Roosevelt, bambaşka bir alemdir. Bir 
defa, iş başına geldiği zaman, aldığı şu 
veya hu tedbir ile memleketini, mu -
hakkak görünen bir felaketten kurtar
mıştır. Her ne kadar cumhuriyetçi kurt 
ile mücadeleye girişmiş ve onu, 
kendi iktısadi prensiplerine boyun eğ
dirmeye çalışmasına rağmen bu te .. 
şebbüsünde muvaffak olamamışsa da, 
Amerikanın bugün geri gelen refahl
nın bu gelişinde bir amil olmuştur. Her 
ne kadar Amerikan cumhuriyetçileri, 
onun bu işte, bir hissesi olamıyacağını, 
tabii iktısat kuvvetlerinin inkişah sa
yesinde bu refahın yeniden elde edil -
diğini söylüyorlarsa, bu sözleri, her 
halde kıskançlık eseri addedilmek ge· 
rektir. Hasımlarının, bu adama, bil • 
hassa hücum vesilesi olarak ileri sür
dükleri şeyler şunlardır: 

1 - Amerikan prensiplerine aykırı 
olarak hariçle fazla alakadar olmak. 

2 - Şahsi hayata devletin fazla mü
dahalede bulunmasını teşvik etmek. 

3 - Bir Amerikan mataı olmıyan 
sosyalizm ve komünizm seslerine ku • 
lak kabartmak ilh .. 

Peşte, 28 (A.A.) - Pesti Hirlap 
gazetesi, Çekoslovakyada son kabul o
lunan devleti himaye kanunundan 
bahsederek bu kanunun Çekoslovak -
yada yaşayan bütün akalliyetlerin im
;hasını istihdaf eylediğini yazmakta ve 
hükumetten akailiyetler hakkında 
1920 de aktedilen muahedelerin bu ih
laline karşı Lahey adalet divanına mü
racaat etmesini istemektedir. 

Yunanistanda yakalananın 
bir hapishane firarisi 

olduğu anlaşıldı 

lavya arazisine girmiştir. Yugoslavya 
hudut muhafız kıt'aları subaylarından 
bir yüzbaşının ricası üzerino kral ya • 
verleri ile birlikte Yugoslavya hudu • 
dundan iki yüz metre İçeriye girerek 
Yugoslavya hudut kıt' alarını teftiş et- Yemeğe oturuyorlardı, karşıma Politis 

Atina, 28 (Hususi} - Makedonya miş ve gördüğü intizamdan dolayı ku- çıktı: 
Orta tip Amerikalı, bilhassa muha • 

fazakar fikirlere fazla bağlı olduğu 
için Roosevelt'in bu defa fazlaca müş
külata maruz kalması beklenilirse de 
onu en çok tutan gençlerle emekçi 
halktır. Binaenaleyh onların kesafe -
tinden kuvvet alıp hasmını yenmesi hiç 
te uzak bir ihtima] değildir. 

Başbakanımız 
Tayyare İle Geldi 

Ba,bakan İsmet lnönü dün tayyare ile 
'.Ankaradan şehrimize gelmiş, Y eşiJköy 
hava meydanında Vali Muhiddin Üstündağ 
ile İstanbul kumandanı ve saylavlar tara· 
fından karşılanmıştır. 

Ba,bakan otomobille doğruca Floryaya 
gitmiş, Cumur reis Atatürk tarafından 

kabul edilmiş ve Atatürkün misafiri olarak 
Floryada kalmıştır. 

lzmirde resim sergisi 
lzmir, 28 (A.A.) - Çocuk Esirge-

111e Kurumu himayesinde olarak İz -
Il)irpalas salonlarında bir res;m sergisi 
açılmıştır. c--

l ·ı·~· Fi · d t k'f d' - Mülakat istiyorsanız hay hay. Fakat umum va 1 ıgı, orına a ev · ı e ı • mandanlarınt tebrik etmi!'ltir. 
ı Y 1 b d R ıf L T bir kaç gün sonra, laf atacaksan yemekten 
en ugos avya te asın an oto a- Yunan ordusunda 
ders'in Yugoslavya kralı Aleksandr'ı sonra hemen buyurunuz, hazmi ko]aylaştı-
öldüren tedhişçi çete teşkilatına men - Atina 28 (Hususi) - Askeri şahsi- rır. 

ti · kt · l ı ı k b l tt ' - Hayır ekselans, ne biri. ne de öteki. sup odug~ u hakkında çıkarılan s,ayiayı ye erm no aı nazar ar n a u e ır-
k · · f ı· tt b } d ki h k Sadece, perdeler inmiş, bahçeyi göremi • 

tekzip etmis,tir. me ıçm aa ıye e u un u arı a -
k d b 1 · d 'kl • h yorum. Siz dışarıdan geliyorsunuz, hava -

Tevkif edilen Rotolf bir takım do- m a azl gazete erın ver ı erı a • nın nasıl olduğunu soracaktım. 
I d 1 k 1 l . d d l . herler üzerine beyanatta bulunan baş- Gu"ldu" .. an ırıcı ı mese e erın en o ayı mev· . 
k f b l d w z h · h · bakan Metaksas orduda tam btr itaat 

u u un ugu agrep apıs anesın - .. .. .. .. w •• .. •• • • 

d k k A ti ~ k k t hukum surdugunu soylenuştır. 
en açara rnavu uga açma e- Gr b. • 
bb.. ·· d b ı t ev ıttı 

şe usun e u unmuş ur. 
Gazetelerin aldığı haberlere göre Ro- Atina 28 (Hususi) - Tütün ve si-

tolf tutulduğu zaman sarhoş bulunu- gara fabrikalarile işçiler arasında hü .. 
yormuş ve «kralı öldürmek benim için sule gelen itilaf üzerine Piredeki tü -
ehemmiyetsiz bir şeydim demiştir. tün işçileri grevine nihayet verilmiş • 

Her halde ilk defa işaa edildiği gibi or- tir. 
tada bir suikast meselesi olduğuna ina

lzmir - lstanbul nılmaktadır. 

Leh hükılmetine salahiyet 
Varşova, 28 (A.A.) - Leh diyeti 

ile ayan meclisinin içtima devreleri so~ 
na ermiştir. Bu devrede de hükumete 
tatil müddeti için fevkalade selahiyet
ler verilmiştir. Yeni meclisler, adi 
içtimalarını teşrinisani veya kanunu -
evvelde aktedeceklerdir. 

iki ahbap çavuşlar 
... 

Hava &•f~rleri başlıyor 
İzmir, 28 (A.A.) - ilk posta tay

yaresi dün akşam geç vakit Gaziemir 
istasyonuna inmiştir. Bu tayyare An
kara hava istasyonundan kalkmıs ve 
istanbula uğradıktan sonra fzmire. gel
miştir. Tayyare ile gelen üç pilot is
tasyon yapılmak üzere münasip bir a
lan arayacaklardır. 

.. .. . 
I I •• 

- Dün güneş vardı, bugün gök biraz 
bulutlu, fa1'at eminim yarın tekrar berrak 
olacak. 

* ismini yazmıya mezun değilim: Derin 
görüşlü bir diplomatın sözünü kaydede -
yim: 

- Yeni boğazlar mukavelesi hakikatte 
yalmz iki maddeden ibarettir. Birincisi 
Türkiyenin bu iki geçidi dilediği şekilde 

tahkim edebileceğini anlatır. Bu madde iti
razsız olarak, kabul edilmiş şayılabilir. 

İkinci madde ise harp ve sulh halinde 
boğazlardan geçecek ecnebi harp gemile
rinin tabi olacakJarı vaziyeti anlatır ki, her 
delege tarafından başka başka yazılmak -
tadır. 

* lstanbullu bir meslekdaşım: 
- Birinci madde kabul edildikten ve 

emri vaki hale geldikten sonra ikincisi vız 

gelir, diyordu. 
- Acaba hakikaten öyle mi~ 
- Bahse girişelim, ne sen kaybeder • 

sin, ne de bent 
- Sebep! 
- Tevfik Rüştü Arasa, yahut ta Me -

nemencioğluna sorsak cevap alamayız da 
or.danl 

* 

Selim Ragıp 

Rusyada yeni 
kanunlar 

Boşanma takdirinde her 
baba bir çocuğuna kazan
cının dörtte birini verecek 

Moskova, 28 (A.A. )- Çocuk dü
şürmeği meneden kanun intişar etrni~
tir. Bu kanuna göre, ebeveynin sıhhati 
icabı olanlar müstesna olmak üzere ço
cuk düsürmek ağır cezaları müstelzem
dir. Al~ı ve daha yukarı çocuğu olan 
ailelere devletce tahsisat verilmektedir. 
Boşanma takdirinde her baba bir ço -
cuğa ücretinin dörtte birini, iki çocu
ea üçte birini ve üç ve daha yukarı 
mikdarda çocuğa da yarısını nafaka o

larak verecektir. 

Hitler Şmeling'i ve karısım 
kabul etti 

Bcrlin, 28 (A.A.) - Hitler Alınan 
boks şampiyonu Schmeling ve karısı · 
m kabul ederek yemeğe alıkomuştur. 
.... 1 • ' • • • • ........... 1 ı ::oaı ' 1 '. 1 ... 

Yemek bitti, baş murahhaslar bir bakı- Yalnız teknik komi eler toplandılar, ça -

.... . :. ,,. 

ma göre kulis arasında çalışmıya, bir ba -
kıma göre de dinlenmiye çıktılar. O kadar 
yorgun götünüyoılardı ki, ben bu !kinci 
şıkkın doğru olması ihtimalini daha kuv· 
vetli buldum 

* 

lıst ılar. Bu çalı swanın n~den ibareL ol -
d~ğunu sorar~ıınız söyli} e:ıniyccc.ğ iın. Or· 
tada henüz elle tut ulup st>lde korıu!nbı!r ~ 
cek lıir mıtdde rrıevC'ul olmııılı~ır. .• r,'ı rr. 

j 

ı;al~~nııya k...ı~~ılıklı hıı.sLilıııl dcml'k J1ıl a 
doı;ıu olacc..k 

Öğied-:n soma umumi torlantı yok. Ekrem Utaklııll 



24 saat içinde 
olup bitenler 

l 8 inci Yerli 
Mallar sergisi 
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Hayri yenin 
tarifesi 

Haziran 29 

MEKTUPLARI 

Şehirde dayak atmak ve 
dayak yemek moda oldu 

3 Temmuzda açılacak sergi Yaz tarif esinde bilhassa ak-
F a~ılılar. postalardan şikayet ediyorlar 
Fak~lı dan adreslen bizde mahfuz beş im- !arını getirdiği halde, maalesef ara istasyon~ 

için büyük hazırlıklar tarmasız seferler çoğalbld1 
yapılıyor 

ulı bır mektup aldık. Deniyor .ki: Jarda bulunan yerlere gazete ve mecmua gel-
- Hazirandan ıtibaren tatbık edilmeğe miyar. Bazen bırakılan mecmua ve gazete • 

başlanılan Devlet Demiryolları yeni tarifesi ıer de ortndnn kayboluyor bundan başka 

muclblnce b~ Adana ve bir de Samsun pos- çok zaman akşam postrudle gelen mektup 
tası olmak uzere 1ld yeni posta ihdas edildi. ve gazeteler tn Samsuna kadar seyahat edl
Esklden Ankaradan kalkan ve İstanbul pos- yor, iş işten geçtikten sonra ancak bu ara Js• 
tasını muntazaman d~vam etttrcn tren, yine tasyonlara doneblliyor. 

T ahtakalede Y enihanda oturan sey
yar yoğurtçu Hüseyin oğlu Osman ge· 
çen akşam üstü T ahtakaledeki Cukur· Sekizinci yerli mallar sergisi 3 temmuz 
çeşme civarından evine giderke~ eski- cuma günü akşamı saat beıte açılacak, 1 9 
denberi arafarı açık olan Mehmet ve temmuz pazar günü gecesi ıaat on jkide 

Ali tarafından dövüldüğünü iddia et - kapanacaktır. 
· Serginin açılacağı Taksim bahçesinde 

mış. Suç1ular yakalanmıqtır. ·· '\'" bütün hazırlıklar hararetle devam etmek-* Usküdarda Selami Ali mahalle _ tedir. 
Bu güne kadar seqpye iııtirak etmek Ü· 

zere müracaat eden müesseselerin sayısı 
geçen seneki sayıyı geçmiştir. 

Bahçede pavyonların inşa ı büyük bir 
süratle ilerlemektedir. 

Hatta bazı müesseseler, bütün hazırlık-

sinde Külhan sokağında :i sayıda otu
ran Zeynel oğlu 36 yaşında Sırrı ) ine 
ayni mahallede Sepetçi sokağında otu
ran 60 yaşında Ahmet kızı Zehra tara
fından dövüldüğünü iddia ederek po
Jıse baş vurmuş, Zehra yakalanmış -
tır. ların serginin açılmasından iki gün önceye * Dün Buzgazadasında 29 sayılı kadar kat"i surette bitirilmesi mecburiycti
evde oturan Niko oğlu Andon ile ham· ni nazarı dikkate almışlar ve pavyonlarını 
mal Ali oğlu Hüseyin arasında bir es· hariçte bir müddet önceden hazırlamağa 
ya götürmek meselesinden kavga çık- başlamışlardır. Bunlar pavyonlarını hariçten parça ha· 
mı~. Andon Hüseyin tarafından dövül- linde kamyonlarla sergi yerine getirmekte 
düğünü iddia ederek polise müracaat ve sergi komitesince k.enclilerine tahsis e• 
etmiştir. dilen mahallere yerleştirmektedirler. 

* Unkapanında Atlama caddesin • Pavyonlar san'at ıubelerine ıöre ayn 
de kuru kahveci dükkanında yatıp kal- ayrı sıralanacaktır. Her müessese ancak 
kan Sadullah Mecidiye köylü Şevket, kendi san'at şubesini alakadar eden kı
Ni~antaşı Me~rutiyet mahallesinde Sa- ıımda yer almağa mecbur tutulacaktır. 
lim, Muzaffer ve Salim isminde dört Malları san"at şubeleri bakımından bir· 

kafadar tarafından bir çocuk meselesi 
yüzünden dövüldüğünü ve bu sırada 
cebinden 850 kuruşunun dü~tüğünü 
iddia ederek zabıtaya baş vurmuştur. 

Kazalar 
Ortaköyde Köy ağzı sokağında 4 

sayılı evde oturan tütün amelesinden 
Alinin 11 yaşındaki oğlu Şeref dün e· 
vinin civarındaki manolya ağacından 
çiçek koparırken ayağı kayarak yere 
dü~müş ve kolu kırılmıştır. Şeref Şişli 
Çocuk Hastahancsi'ne kaldırılmıştır. 

* Balatta Köprü çeşmesi caddesin -
de 16 sayılı evde oturan Esadın bir bu
çuk yaşındaki kız çocuğu dün odanın 
içerisinde otururken odanın penceresi
nin kenarından geçen bir kedinin aya
ğile içeriye düşürdüğü bir taşla lıafif 
surette alnından yaralanmıştır. Küçük 
yaralı Musevi hastahanesine kaldırıl -
m11tır. 

birine benzemeyenlerin müşterek pavyon
lar yapmasının ve bir araya toplanmasının 
önüne geçilecektir. 

Sümer Bank, h Bankası, inhisarlar gi· 
bi bir tek firmaya ve yahut tek bir şirkete 
aid muhtelif fabrika mamulatı diğer pav
yonlardan müstakil bir yerde teşhir edile
cektir. 

Sergide yalnız yeYli malları ııatılabllı:

cektir. Sergiye girecek müesseselerin malla
rının yerli olduğu katı surette tesbit edil· 
miş olacaktır. 

Ayrıca sergide bağırarak, gürültü yapa
rak mal ııatılması da yasak edilmiştir. Bu 
ııekilde ıatııı yapmak isteyen müessesele
rin pavyonları derhal kapatılacak ve kcn· 
dileri sergiden çıkarılacaklardır. 

Pavyonların dekorları kağıt olarak ya
ı>ılmayacaktır. Her müessesenin istediği 

kadar ve muhtelif ıekilde reklam yapma• 
ıına, dekorlar vücuda getirmesine müsa
ade edilmiştir. Bu suretle yerli mamulatı
tnızm halkça azami surette tanınması te• 
ınin edilmiş olacaktır. 

Reklam hususunda radyodan, gramo· 
fondan, elektrikten, resimlerden, ırafikler· 
den. istatiatil.:lerdu de i.atifade edilecek-

* Dün gece saat sekizde Hüdaven
diab caddesinde baygın bir halde bir 
adam bulunmuftur. Bu adamın Be -
yoğılunda Raf.p Bey apartmanında ka
pıcılık eden smail isminde biri oldu- tir. 
ğu anlaşılmı~, baygın bir halde Cerrah- Yiyecek maddeler tqhir eden ve satan 

kimselerin mallarının bozuk ve çürük ol-
pa~ hastahanesine kaldırılmıstır. • maması bilhassa kontrol edilecektir. Bu * Üsküdarda Selami Ali mahalle- çe§it mal aatmağa te~bbüs edenler, hile 
sinde Reisülküttap sokağında 19 numa- yapanlar derhal polise tealim edilecek ve 
ralı evde oturan Eminin oğlu on altı haklarında takibat yapılacaktır. 
yaşlarında Mustafa kardeşi Muhiddin Sergide 16 gün halkın eğlencesi ve is· 
jle oynarken yere dü~ü~, bir ek - tirahati için lüzum olan her ıey hazırlana

mek bıçağile •i ayağından yaralan • caktır. 
mıştır. Mustafa Nümune hastahane -
ıine kaldmlmıttır. * Şişlide oturmakta olan Antranik 
isimli bir çocuk Şi,li - Tünel tramva
yının arka sahanlığında durmakta iken 
müvazenesini kaybederek yere diif -
mü9, so1 k8f1nd•n hafifçe yanılanmıt
tır. 

Bakırköy mezarh ğı 
Baltırköy mezarlığında yapılan ta -

mirat ve tadilat bitmek üzeredir. Bu 
mezarlık bir nümune mezarlığı haline 
getirilmektedir. Mezarlığın içine mun
tazam şoseler yapılmakta, çiçek tarla
ları tanzim edilmektedir. 

,_ .. _........_. ........ ....._ 
Yaral.mal.r 

__ , __ ·-----· 

Dün gece aaat on birde Bcyoğ1unda laşılamıyan bir sebepten dolayi fırının 
Bom - Bir birahanesinde oturmakta o- camlarını kırmış, yakalanmıştır. 
Jan ve Ayupaf&da Maarif nazırı sQka- Hın.ızlıklar 
jında 6 numaralı evde ikamet eden 1- Taksimde Panorama bahçesinde ö -
ranlı Mehmet Ali ile arkada ı T evlik te beri çalmak isteyen İbrahim ismin
ar•sında bir münakaşa çıkmış, Mehmet de biri hırsızlığa teşebbüs suçilc yaka

A1i bir bira bardağile başından yaralan- lanmwtır. 
mış ve muayeneye sevk.edilmiştir. * Mecidiyeköyünde dere içindeki 

Cam kıranlar dutlukta dutçuluk yapan Ali isminde 

Dün akşam sekiz buçukta Gedikpa- biri on beş gün önce lstefo adında bi
~ada Yeniçeriler caddesinde 69/ l nu- risi tarafından bir tabla dutunun ça -
maralı kahvede çalıŞan Riz~li Hüseyi- fındığını iddia ederek polise müracaat 

nin eski tanıdı~ı lbrahim kahveye ge- etmiştir. 
leıek Hüseyinden pau iştemi ve bir Kamyon ve tramvay çarpıtması 
münakaşa çıkmıştır. İbrahim ile arka- Dün saat yarımda toför Niyazinin 
d~ı Rıfkı attıkları taşla kahvenin iki idaresindeki 4008 numaralı kamyon 
camını lmmı,lardır. Arnavutköyünde Kız Kollejine gel -

*Dün ak.fam saat dokuzda Yenişe- melde olan Vatman Hamdinin idare· 
.1ir caddesindeki Nikonun fırınına ge· sindeki 225 numaralı tramvay araba
Jen K urtulutta Kehribar eollağmda 111 ile çarpışmış, kamyonun sağ tarafı 
Mc.hmedın fmnmda çahşan lalam, an- hasara utramıftır. 

Şirketi Hayriye'nin yeni yaz tarife
si Temmuzun birinci veya ikinci gü -
nünden itibaren tatbik edilmeğe başla
nacaktır. Bu seferki tarifede Boğaziçi 
halkını sevindiren, yolculara kolaylık
lar gösteren bir çok yenilikler vardır. 

Bu arada köprüden Boğaziçine ve 
Boğaziçi iskelelerinden köprüye ya • 
pılmakta olan aktarmasız, doğru pos
taların sayısı çoğaltıldığı gibi bunla -
rın geçen yaz seferlerinden daha sık o
larak yapılması için lazım gelen tedbir
ler de alınmıştır. Bu suretle Boğaziçi 
vapurları bu yaz daha sık işleyecekler 
ve bir sürü iskelelerin hepsine birden 
uğramıyarak yolda lüzumsuz yere va
kit kaybetmiyeceklerdir. 

Bundan başka bu seferki tarifede es
ki tarifelerin hiç birisinde bulunmıyan 
mühim bir yenilik vardır. 

ayni saatte kalkarak Istnnbul postaslle Yoz- Alakadarların nazarı dlkkatlnl celbeLme • 
gat, Boğazlıyan, Kayseri ve imtldndı posta- nlzi dileriz. 

....~ 

Aylardanberi bir türlü bitirilemiyen Okuyucularımıza cevaplar 
bir nüfus İfİ Adanada gar g-i c memuru l\lehmed Şeri-

Ankarada Hacı ead. No. 14 de Arif Hik -
met i minde bir okuyucumuz yazıyor: 

- Dôrt ay kadar evvel Ada.pazarındaki 

kaydımı Ankaraya nakletmek istedim. 2 ay 
sonra. Adapazarından gelen cevapta kaydı
mın bulunmadığını, nüfus kağıdımın gônde
rllmesi lazım olduğunu blldirdller. !?011/936 -
da 738 numara ile nülus kıiitıdımı Adapaza
nna gonderdlm. Aradan 5 ay ge~tiği halde 
niıfus kağıdından da bir haber gelmedi. Bu 
müddet zarfında Adapazarına iki defa tekit 
yazıldı, fakat buna da cevap verilmedi. 

fe: 

- Darülazeceden bir evlatlık rumak için 
burada bir tnnıdıgınızı vasıta yapmnnı;ı; la

zımdır. Ancak bu suretle muhtelif kayıtlarla 
bir evUıtlık alabilirsiniz. Bu husu ·ta bizden 
ziyade o tanıdığınızla muhabere ediniz. 

* * * 
Siva ta Çepni kö~ un den l\lustafa Şevki • 

ye: 

Boğaziçinden lstanbula gelen va -
purların muvasalet saatlerinde yapı -
lan değişiklikler sayesinde bütiin Bo _ 2 Temmuzda SllJ adı müddeti bitiyor. ıs 
ğaziçi yolcularının Haydarpaşadan kal- lira cezayı benim mi, yoksa Adapazarı nü
kan Ankara, Samsun, lzmir, Kayseri !us memurluğunun mu vermesi lizım gele-

- Mektebe girmeniz için bizzat te§eb!>Ü& 
te bulunmanız lfıztmdır. Yaşınız müsait ol· 
duğu için bulunduğunuz yerin ask.erille ŞÜ• 

besine baş vurun. Oradan bütun malümatı 
edinebilirsiniz. 

* * * 
El

... . T cek? Ya nüfus kAiıdım da kaybolcln ise, bun-
azız ve arsus trenleri ile Sir-

k 
dan bana gelecek zararı kim tazmin ede - Sultanahmet Akbıyık caiJ. 31 de ..\hmet 

Akg-ün'e: eciden kalkan Avrupa pos - ıt•k?. 

talarına ve Bursa otobüs ser -
vislerile iltisakı olan Yalova vapur -
larına tam vaktinde yetişmeleri temin 

edilm~ştir. 
Anadolu, Trakya ve Avrupayla Bur

sa ve Y alovadan gelen yolcuları hiç 
beklemeden Boğaziçine göti.ırecek se
ferlv de ihdas edilmiştir. 

Egelilerin vapur gezintisi 
İzmir Lisesinden yetişenler tarafın

dan hazırlanmış olan vapur gezintisi 
dün yapılmıştır. 

Egeli gençler ile davet1ilerini taşıyan 
Şirketi Hayriye'nin 68 numaralı va
puru dün sabah saat sekizde köprü -
den kalkmış ve Adalar yolile doğruca 
Yalovaya aitmiş, akşam ısaat 1 O,ü da 
dönmüştür. 

Bakırköy C. H. P. sinin 
yeni binası 

Bakırköy Halk Fırkası eski Bezez • 
yan lisesine nakletmiştir bu binada ta
dilat yapılması ve bir dans salonu ile 
kütüphane, oyun salonu ve bahçede 
de tenis kortu yapılması kararlaştırıl -
rnıştır. Merkezden tahsisat gelir gel -
mez hemen inşaata başlanacaktır. Se
neye burada bir de Halkevinin açılma
sı muhtemeldir. 

Bir pantalon hırsızı 
Ortaköyde Çayır caddesinde Cafe -

rin bahçesine, Enver adlı Adapazarlı 

biri. girerek pantolon a~mrken etrafta
kiler tarafından görülm~ ve yaka • 
lanmıştır. Suçlu tevki{ ediJmiştir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

-, 
Ba pceki DÖMqİ en.eneler .-Jıarda: 
latımhul cibeeinıdelailel': 
Aksarayda: (Ziya Nuıi). Alemdaıda: 
(Abdülkadir). Bakırköyüncle: (Hilil). 
Beyaz1tta: (Sıtkı). Eminönünde: (Meh· 
met Kazım). Feneıde: (Arif). Kara
gümrükte: (Arif). Küçükpazaıda: 

(Hikmet Cemil). Samatyada: (Teofi • 
los). Şehremininde: (A Hamdi). Şeh
zadebaşında: (Halil). 
Beyoilu cilıetinclekiler: 
Galata da: (Merkez). Hasköydc: 
{Halk). Kasımpa~ada: (Merkez). Sa
nyerde: {Aııaf). Şişlide: (Meıkez). 
Taksimde: (Matkoviç, Kemal Rebul). 
Osküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: {Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Altıyolda: (Mer • 
kez). Modada: (Moda). Üsküdar Se
limiyede: (Selimiye). 

Kaydunm naklinden vazgeçtim, bana nı.i-

fus tezkeremi versinler, yetişir!.. 

- Mektubunuz çok girift ve tar·~·ktır. İs

tekierlnlzl daha açık bir ifade ile blld;:-lnlz. 

==========================::===========================:====c. 
e A 

sıyası Cenevrede yarın 
tekrar başlıyor 

faaliyet 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

hükumetinin zecri tedbirleri ilga ettiğini ve ticari muamelelerin süretle tek• 
rar başlaması için icabeden tedbirleri de aldığını bildirm~tir. 

İtalya dış bakanı teşekkür etmiş ve zecri tedbirlerin filen kaldırılmasında 
Polonyayı diğer devletlerin başına geçiren bu hareketi büyük bir memnuni• 
yet1e kaydetmiştir. 

ltalyanlar itiraz ediyorlar 
Roma, '.l8 (A.A.) - İstefani ajan sının diplomatik muharriri Ras !'lasi • 

bu'nun riyasetindeki Habeş heyeti murahhasasının Cenevre müzakerelerines 
iştirake hakkı olmadığını yazarak diyor ki: 

Negüs Habeş topraklarını ve memleketinin idaresini terkederek ~1yrılmı9 
ve Fransız ve lngiliz makamatına da siyasetle uğraşmamak teahhüdünde 

bulunmuştur. 

Diğer taraftan Avam kamarasında 
da İtalya hükumetinden başka hiç bir 

da teyit olunduğu üzere Habeşista~ 
hükumet yoktur. --,r Kadın tayyarecimiz İstanbul 

Türkiyenin üzerinde uçuşlar yaptı 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

ntÜdafaaSI Bayan Gökçen'in, gerek havalanir· 
ken ve gerek meydana inerken göster• 
diği sevk ve idare kabiliyeti, Y eşilköY, 
Tayyare Karargahı erkanı tarafındaJ\ 
takdir olunmuştur. 

(Baıtarah 1 inci sayfada) 
Tan gazcteei diyor ki: 
« Montrö talik ediliyor, Cenevre 

başlıyor. Arsıulueal imkanları ve ya· 
kın istikbali tayin ede<:.ek neticelere 
bu içtimalarda vanlabilir. İkisinde de 
diplomasinin İfİ kolay aörünmüyor. 
Türk talebini eau itibariyle haklı bul
makta delegeler müttefiktir. Fakat 
harp gemilerinin seçmesine Sovyetler 
birliği ile Japon tezleri karşıla~tı. İngil
tere Japon tezine meyyal bulunuyor. 
Konferansa ittirakinde İtalyanın d• 
Sovyetler birliji tezine ittirak edeeeii 
sanılır.» 

AW..a Palrb 
Sosyalist Populer gazetesi. ltalya 

matbuatının telqmı, hiddetini doiu 
Altdcnizdeki fflt kontrolü ıuya dütür
meie ç•lı§tıiuu n İtalyanın bir Akde. 
niı paktına muhalefetini bakb ıördü
ğünü söylüyor ve diyor ki: 

• Tü~k projem kabul edilirse pakt, 
Jtalyalı ltaJyasız ciddileşecek, müetah
kem Boğazlar her türlü tecavüze aşıl

maz hir sed olacaktır. Türkiye ile itti
fakı sayesinde Sovyetler birliği bir Ak
deniz devleti olacak, İngiltere filosuna 
bazlar bulacak, Tuna paktını akim bı
rakmak için de İtalyanın elinde vasıta 
kalmıyacaktır. 

Anntur, hGltU politikasına engel 
her pakt, İtalyanın muhalefetiyle kar
~ılaşır. Bu politika Alman politika11nın 
aynıdır.» 

O aralık İzmir - İstanbul seferini 
yapmakta olan Devlet Hava Y ollad 
idaresine ait bir tayyare meydana in •j 
diğinden Atatürk, bu tayyarenin pil<>' 
tunu davet buyurarak kendisinde»:1 
İzmir - İstanbul seferi ve lzmir'dekl 
yolcu tayyare meydanı hakkında iza • 
hat almışlardır. · 

Yeni ve eski paralar 
Yeni basılacak olan 10 paralık bronz1 

paraların kalıplarının yapılması için ı 
l8zım gelen ihzarat darphane tarafın • 
dan ikmal edilmiştir. Bir kaç güne ka .. 1 
dar kalıplar yapılarak onlukların ha .. 
sılması işine başlanacaktır. 

Tedavülden kaldırılmakta o1an eski 
nikel 2:1 kuruşluklardan piyasada peli 
az kalmıştır. Şimdi de eski 1 O kuruşluk 
bronz paraların tedavülden kaldırılma· 
sma çalışılmaktadır. Bu da sene niha
yetine kadar ikmal edilmiş olacaktır. ······················-··················-··········---Taksim bal1çesinde 

Halk Opereti 
Bu akşam 21,45 dı 

TELLi TURNA 
Program her nafta 

değişir 

Pek yakında 

Rehmat Efendi 
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MEMLEKET HABERLERİ 1 Memleketçocuklannınça-
·------------. ___ _._ hşmalan ve müsamereleri 
Kızılcahamam ve . Kara- Sıvasta at koşulan 

manda yağmurlar yağıyor 
Dolu ve karla kanşık yağan yağmur, bir çok tarlaları 

harap etti, köylerleri seller basb 

hkbahar koşulan çok heye
canlı oldu ve birçok atlar 

birinciliği aldı 

Sivas, (Hususi) - Bu hafta at koşularına 
Orman.tepe koşu yerin.de devam edJldL 

Bir1ncl ko§n üç yaşındaki yerli yarım kan 

arap ve hills kan arap erkak ve dl.fi taylar 
arasında 1200 metre üzerinde yapı.ldı. 

Birincillği Ceybanlı Ahmed Cemiliu Do -
ğanı, 1.kiıı~ binbaşı Salim Toydemiriıı se
ması, üçüııciilöğü Ankaralı Hüsnü oğlu Zey

nelln. Çakalı almışlardır. 

İkinci .kofu Handılı:ap dört ve daha yuka-

n yaştaki yerli yarım. kan arap ve halls kan 

arap at ve kısraklara 2600 metre üzerin.de 
yapQı'ı.I.ıruştır. 

Btrinctl~ Man1salı Tevfllfn Sedası, fkfn· 
etli~ yiizba§l Em1nln Şeyhi. tiçüncülüP 
Kalkan Şiitrünün Koçalı alm:ışlardır. 

üçüncü koşu dört ve daha yuk:ın yaştald. 
hllls kan arap yalnız kısraklara mahsustu. 
Bu yanşta blrincnıtı Ankaralı İskenderln 

Gülen, iktnclltği mühendis İbraJ:üm Hay • 
dann Göltç-eği, üçüncülüğü Cevdet Anıtrol • 

Yukanda Karaman, aşağıda Kızılcabamamdan bir gOrQnQş !unun Dilberi kazanmıştır. 

Kızılcahamam, (Hususi) - Gök • sevkinde ve sair işlere yakından ala • Dördüncü koşu dört ve daha yukarı yaş • 
yüzünün çok açık olmasına rağmen ka göstermektedir. Bu yollar az bir za- taki yerli yarım kan arap ve rullis kan arap 
evvelki gün bi surette havayı bulut- man içinde ikmal edilecektir. at ve kıs.raklarına yaptır~br. 
lar kaplam!f, bardaktan boşanırcasına Karaman (Hususi) - Bir hafta • Bu koşuda Ka~Ilı Şükrünün Koçağı ile 
yağan dolu ile karışık şiddetli yağmur- danberi durmuş olan yağmuılar yine Boğa.zlıya.nlı M~tafanuı Azell atbqı ber.a • 
lardan çanlı zeminler, bayır köyleri su- bütün şickletile başlamıştır. Evvelki bere kaldılar. lkincillği Bozöyüklü İbsarun 
lar altında kalmış. korkunç bir şekilde gün Karamanlıları cidden müteessir Ceylanı kazandı ve koşular bu suretle sona 

dağlardan inen seller cesim bir çok eden ve çiftçiyi çok müşkül bir vazi - erdi. 
selvi, söğük ağaçlarını kökünden sök- yete sokan şiddetli ve ceviz iriliğinde Köylülere dajıblacak boğalar 
müş bütün sebze ve bahçeleri vesair bir dolu yağnuştu. Dolu yağdığı es - Sivas, <Hususi> _ Yetiştirici köylere da • 
mezru' mahsulat tarlalarını bir daha nada bir aralık yağmur, kar ve dolu • ğıtılmak üzere Karstan. so bo~a sipariş edll

zer' iyat yapılamıyacak bir surette dan mürekkep "iddetli bir fırtına ol • m1ştlr. Btınlar temmuz içinde buraya. ı,:etlri
altını üstüne çevirmiş. köprüleri yık- muf ve bu fırtına tam 22 dakika sür • lecek, tesl1m muameleleri yapıldıktan sonra 
mış bir çok yerleri hasara uğratmışhr. müft'Ür. Fırtınadan Karamanda bulu - hayvan cinslerinin lslA.h edUmest için köy • 
insan ve hayvanca olan telefat henüz nan bfttün kavun ve karpuz tarlaları lere dağıtılacaktır. 
tesbit edilememi~tir. mahv,olmuş, toplanmıt olan mahsul-

Yağan şiddetli yağrnurl(\rdan hasıl leri seller götürmüş, ve diierlerini de 
olan seller Kızılcahamam, Gerede, Çer- yerlere sermiştir. Sel bir aralık evlere Şehrimiz belediyeal tehir için büyük işler 
keş. Zafranbolu şÖselerinin mühim bir kadar da yükselmiştir. Fırtınadan son• başarmaktadır. Haber aldıiıma göre §ehlr 

kı ·1.m· k d d tah · f lılar _.J._ ·'-·- ~---1- • halkının çok istifadealne yarar bir :mrara da· 
smını geçı ıyece erece e rıp ra etra a at ~ruauAf'I net~ m- ha _ 

· · B yüzd. k ka·--~- · -1--.l-" anla L-~ En son vermek uzeredlr. Bu da mevcut içme 
ebn1'tır · u en azamız 'u-- aanca zayıat ~gı .-.. .....,m · sularını çoğaltarak her ihtiyacı bununla. gf. 

Her tarafta ilk mektepler tatil edildi. Miniminiler imtihanlannı takdiıe 
değer bir muvaffakiyede bitiıcliler. Büyüklerine zeka ve kabiliyetlerinin de
recelerini göaterdiler. Şimdi bir den yılmm bitİfini kutluluyor ve yeni den yı
lına bazıdaıııyor, bu münaeebetle de mekteplerinde müsamereler ve eğ .. 
lenceler tertip edmek lmmdilerini hayata hazırlayan büyüklerine teşekkür e
diyorlar. Resimlerimimen en üstteki Adapazarı Cumhuriye,, altındaki A
dapazarı Ali Bey ilk okulları talebelerinin verdiği mi;samc·releri, üçüncüaii 
Kqaıı Zaf.er ilk okulu talebdcriDi.. en alttaki de lskilihin .B.yat köyüadeki 
yatı okulunun tMebelaini göstamektetlir. 

mı bu yollara derhal amele aevkederek aon aldığım malUmata göre dolunun dermek ve bundan sonra şehir içinqe akan 
tamiratına baflattumıfbr. Kaza jan - zararları yalnız Karamanda göralm~ ırmak sularını ümllen kesecektir. 
Gamıa kumandanı Zühtü de amele ve köylere hiç bir zarar vermemiftir. 

İngı·lizler bizden · ı a. rnllllleiwltlmitiji 
Trabzon eski ihnsas mahlemellİ 

üzüm alıyorlar müddeiumumisi Cemil, Bolu müddei .. 
_ umumiliğine tayin ecfılmiştir. 

Tarsus ~afriyahnda 
kıymetli eserler bulundu 

Halkevl ıençlerl ta.rafındah cYanık Efe. 
adlı piyes hazırlanmattadll". Bu ayın sonla-
rına dojJru Yenihayat sinemasında halka 
gösterilecektir. 

Avusturalyadaki üzüm re- --~-------------. 

Arazi yaznm 

Slvas ve çevresinin arazi yazım işlerine her 

kotfesinin azlığı yüzünden 
ihtiyaçlarım bizden temin 

edecekler 
Bu arada elde edilen bir mühürle, Tarsusun evvelce tarafta başlanmıştır. İzmir, (Hususi) - lktısat Ve-

Kızvanta ismiyle anıldığı anlaşıldı Yeni bir lmfu aabası kaleti. Türk - İngiliz ticaret münase-
r arsus, (Hu • {yanın merkezi olan T arsusun evveke Bu J1l istasyon civımndıa bulu.nan tarla- betlerinin inkişaf imkanlarını elde et-

ausi) - iki te • Kızvanta adile anıJdıimı gösteren en ıardan istifade edilerek büyük bir Jwşu sa- mek üzere ciddi t~ girifmiş-
nedcnberi Tar • kuvvetli bir aerdir. haa yapılacaktu. Bu Jmi Jete on b1Jı Lil'a tir. llk Türk Demir - Çelik fabrika"P'R 

susta mütehas - Mühüriin orta kısmı Hitit hiyerog- sarfedilecektir. inşa makavelenamesi.aia imasında 
aıs eller tarafın • lifi kenan ela Hitit mihf yazısı ile ya- um..,,.,.. • • • .• - • --~· .... a_.. • • _ İngiliz ticaret nezaretini tsmıilen bu-
dan yapılmakta zılmıttır. Mühür Hitit kaanlannclan Mühürün ortasının Hitit hiyeroglifi lunan Mr. Khar ~ehrimizıe gelmiş ~ 
olan asarı atika İtbu Tahsu zamanına aittir. ' ve kenarlarının da Hitit Mihi yazısı tetkiklere başlamıştır. Mr. Khar'a iktı-
ar(lftırmuı fİm- Hafriyahn apiı kısımlarında tari- ile yazılmış olmasına bakılırsa Hitit • sat vekaleti baş müşaviri Halil Mithat 
dilik tatil edil • hin en eski devirlerinde İ.nf8 edilmit o- lerin Mısırlılarla bu devirden çok ev- refakat etmektedir. 
miştir. lan Hitit yapw kerpiç ev enkazlanna vel temaslara başladıkları pek vazih o- Mr. Khar bugün lzmirde başlıca ih-

Yapılan 2 se .. llafrira&ta .... 1111- da te8adüf olunmuştur. Bu eserlerle larak görülmektedir. raıcat müesaesderini ziyaret ederek 
nelik hafriyat ne- lea miillir de anlqılmalttadır ki Hititler Milattan Hafriyatta elde edilen eserler üze - muhtdif mahMdlerin ~ış.a. UD-

ticesinde tarihin unutulmUf. bnuıhk 3000 llell': evvel kerpiç ev yapllllflar- rinde yapılan etüdler henüz sona er - balajlan, vapurlara tahmil ~.-
köşelerini aydınlatacak kadar by • dır • memiştir. lerile yalandan ~r. ~m~; il' 

metli eserler elde edilmifrir. Eterler 'Ü• Diler taraftan (Gözlü Kule) de ya- Gözlü Kule kazısı bize yalnız tarihi limanının ihracat vazıyetmı gozden ge-
zerinde yapılan tcÜiklerde bunların palan hafriyatta da Hititlerin bakır dev- kıymeti hiiz malUınat Termelde kaimı-. çirmiştir. .. .. 
milattan 3000 yıl evveline ve Anadolu- rinde vücude getirdı1deri eserlere rast- yacak. ,eçmif devirlerde Cenubi Ana- Bu yıl lngı1tere, Avustra~ ~~ ·--1·-- L:._ı__ rek ı · · l .. - .. den butun u tla yaşıyan; Kilikyada medeniyet ku - lanmlftır. Yakında burada bl\I devri e- doluda yafl7~..- &.IIDllCI" ve nanl fa- o tesının az ı~ı yuzun . . • 
dan Eteplere ait olduğu anlaplmıftır. aerlerine de taactiif edilmeli beklen - siyatta bulundukllırmı da öğretecek • züm ihtiyacını bızden temm ed~ır. 

R · · ··nde d ... · üh" •• V!I!'- ı_..__..J!_ t' Bunun· mukabilinde memleketmııze 
eamını go r ıgım m ur I\,.~· meıucıwr. ır. . . 

makine ve sanayı maddelen satacak -

Pazar Ola Hasan e. Diyor Ki ı 

_ Hasan Bey, Avrupadal ... Cüceler d~ haldı lııir P.I ... N~ çoğalbnıyal Hasan Bey - ~- O 
Wr ç .. celer kQlllN9i ....... • Üyeltaa bamed.... bnr. ftll'lllitler .. ., - ..... V il .... te. 
...,_ pu •tac.ıls ... MI 

lardır. 

Peçe " Çlf$1f Maşta. 
tariba kanştl 

Muş. (H\\&Uai) - ŞarbayıIIU3 Ni
yazi Meke'nU,. gösterdiği lüzum üzeri
ne fevkalade olarak toplanan belediye 
azaları peçenin ve çarşafın kaldmlma
sına ittifakla karar vermif ve bu ka -
rarla bu eski itiyat tarihe karışmıştır. 
Karar tarihinden itiba.ren ~er 
derhal kalkmıştır. 30 ~ğuatoata d. ~r
.-flar giyilmekte• men edilecektir. 
K~mlarımız bu kararı aevinçle -.., 
lamıtlar&T. 

DemeyiL Ben ~aptı~ oWu. 

* - Ede~atınuz t.akkuula bazı .ar. 
ler soracağım 1 

- BuyW'unuz, dedikodu 
bea de seven.at 

- Bizde edebiyata karşı büyük bir. 
alaka var mıdır? 

- Edebiyata karşı alaka olup calma· 
dığını bilmem, fakat edebiyat dect•GıİI· 
suna karşı büyük bir alaka vardır. 

- Bugünlerde edebiyabmızda gene 

lıir dur~unluk var. 

- E.vet. epey zamandır. hiç bir e • 
dip, hiç bir edibe küfür etmiyor. 

- Y eııilıerle eakilen mukaıeae ecla
biliı miaiai%) 

- Y eailer kendileriııi bejeıımekta 
eskilere t., Çlb.rbrlar. 

- Garp pirlerinden kimleri beje • 
nirıiniz) 

- Durun cebimde ansiklopediden 
kopye ettiğim bir fıate var. Adlarım O 

listeden birer birer okuyayım.! 

* Son bir sual daha olacaktı: 
- En çok beğendiğiniz yazıcı kim • 

dir) 
Bu suale şöyle cevap verebilirdi: 
- Kendiml 
Herkesin ciddi olarak verdiklen 

cevabı ben mizah yaparketa ı.ile '"* 
mf!7i tul.af '"'1.._,... ll6JMru., te
~niRld 



6 Sayfa 

Tetkik ve tecrübeler 
Gelecek nesilde vasati 

90 sene olacak •• •• omur 
* lf. .. 

Amerikada yapılan tecrübelerden sonra uzun boylu, 
küçük ayaklı insanlarla kadınların daha uzun 

omur sürdükleri anlaşılmışhr. Orta 
yaşlarda şişmanlamaktan çekininiz 

Uzun boylu, küçük 
ayaklı insanların u • 
mumiyetle uzun bir ö
.nür sürdükleri, bir sü
ü tecrübeler netice • 

'inde anlaşılmıştır. Fa
kat bu tecrübeler yal· 
nız bu biçim insanlara 
münham değildir. Bi
lakis tecrübeler her 

biçimdeki insanlar ü
zerinde yapılmış ve 
bunların yaptıkları İş· 

)e yaşayışları arasın • 
daki münasebet te tet
kik edilmiştir. 

Sigorta şirketleri • 
nin doktorları tarafın
dan yapılan muayene• 
ler ve araştırmalar da 
hu tetkiklere yardım 

etmiş bulunuyor. 

Bu tetkiklerin ne
ticesine göre en kısa 

ömürlü insanlar, çok 
fazla ~şman olanlar• 
dır. Fakat müfrit de
ucede ıişman olan 
kadınların müfrit de
Tecede ııişman olan er• 
lr:eklerden fazla yaşa• 
dıkları anlaşılıyor. Za 
ten kadınların, ıişma
nı da, zayıfı da, u
mumiyetle erkekler • 
den fazla yaııamağa 

namzettirler. 

Orta yatlarda 
Fazla şişmanlık bilhassa orta yaılılık sı· 

ıalarında tehlikelidir. Şiımanhim verdi • 
ii ağırlık, insanı ölüme sevkeder. Halbu • 
ki gençlik hengamesinde vaziyet değişir. 

Şiımanlık, ~ençlik sırasında insanı bir çok 
airayetlerden korur. Orta yaılılıktan sonra 
biraz incelmek gerektir. Aksi takdirde in· 
aan, Jişmanlamakle. kendi mcza:rmı kendi 
elile kazmağa başlar. 

sa 64 sene ya§amağa namzettirler, Bu kaı· 
denin iıtisnalan yok değildir. Filozof Ef. 
latun 80 yıl yapmıı, Fransız riyaziyecisi 
Golios yirmi yaşında ölmü§tü. 

Şairlerin vasati ömrü 64, muıi.kişi • 
nasların 62 dir. Bu kaidenin istisnaları az 
değildir. İngiliz piri Chatterton 19, Viya -
nalı beateka.r Schubert 3 1 yaşında ölmüş• 
lerdi. 

Meslek ıabipleri 
Uzun ömür ıürenler insanın yaptıiı i§. bu işin yapıldıiı ıe-

Uzun bir ömür sürmenin en eaaslı şart· rait, iı mukabilinde aldığı ücret, içinde ya
larından biri sıhhati bozmıyan bir iıle meş- şadığı ev, giydiği elbise, yediği yemek, 
pi olmaktır. Sakin bir hayat geçiren in • ömrünün uzunluğu ve kısalığı üzerinde te• 
eanJarın uzun bir ömür yaşamaları bu sü- siri haizdir. Belki de hayatını bunlar ta -
kunet yüzündendir. Filozoflar, muharrir- yin etmektedir. 
ler, rlyaziyeciler ömürlerinin bir kısmını Meslek sahibi olan İşçilerle alelade iş

eükunet içinde geçirdikleri için hiç olmaz- çiler arasındaki yaşayış farkı çok büyük-

Sinema aktörüne 
IJ.. 

Aşık olan 
Kız 

cc Yeni nişanlıyım. Nişanlım güzel, se· 
~JDJi, terbiyeli bir kız. Fakat sinema ar· 
tiatlerinden bir erkeğe vurgun. Perdede 
tanıdığı bu erkek onun için ideal bir 
tip. O erkeğin bir filmi oldu mu, onun 
einemaya gitmesine mini olmak müm -
lün değil. Kıskanmak aklımdan geçmi• 
yor. Fakat onun bu garip düşkünlüğü 

korkarım lci aramızda büyük bir uçu 

rum açacak. Çünkü onu ben eski sev • 
ıi1is:inden ayrılmış bir kadına benzeti • 
ıorum. Her yerde, her ııeyde onun ha· 
7alini, onun gölgesini arıyor. Ben adeta 
yabancı bir erkeğim. Bu gayri tabii va
siyete ne dersiniz? Biz mes·ut bir yu· 

•• kurabilir miyiz? ıı 
Cavit 

Kızları perdedeki aktörlere ve ak • 
trislere düıkün yapan psikolojik zaaf, 

.. yatlannda başka bir mecera olmama
tındandır. Bunlar gönüllerini batb bir 
erkeğe verememiı, aılu tecrübe edeme
miflerdir. Kafes arkasında Y&flyan eski 
lmlamnız sibi hayal içinde macera ya-

ıamağa çalışıyorlar. Ayakları toprağa 

bastığı, yani hayal ettikleri romanı biz
tat yafamağa başladıkfarı gün hayalle
t-indeki bu cennel yıkılacak, hakiki aık, 
muhayyel aşka galebe çalacak~ır. Onun 
İçin üzülmeyin. Ve bu manasız sebepten 
dolayı nİ§anı bozmağa kalkmayın. 

* «Talih bana güzelliği kıskanmış. Ben 
bu kusurumu enteresan olmakla telafi 
etmeği düşünüyorum. İyi konuşan, et• 

rafındakileri alakadar eden, güzeller -
den ziyade nazarı dikkati celbeden bir • 
kız olmak ve bu suretle tabiatten inti -
kam almak istiyorum, ne yapayım~» 

Halide 

Enteresan olmak insanın elinde de • 
ğiJdir. Bunun için bir defa zeki olmalı 
lazımdır. Tabiat ıüzelliği esirgediği 

kimselere ekseriya zekiy, vererek bir 

müvazene yapar. Siz zeki iseniz diğer 

tartları tahakkuk etılirmek sizin eliniz • 
dedir. Bunun için birinci fart konU§a • 
cak mevzuunuzun bol olmasıdır. Bu da 

t>kl.lmağa ve öğrenmeğe bağlıdır. Okur, 
öğrenirseniz ~rafınızdakileri teshir e • 
decek konuımalar yapabilir, ve çirkin • 
liğini.zi unutturacak muvaffakiyetler ka
zanabilirsiniz. . 

TEYZE 

Tatarcık 

D ün olmuş gibi hatırlarım; yirmi üç 

yıl evvel aekiz yaşında bir çocuk -

tum. Boğaziçinde otururduk, ve Erenkö • 
yünde bir halam vardı. Bu mevsimlerde 
beş on gün kalmak üzere Erenköyüne git-
miştik. Erenköy, Göztepe ve civarı, o za
manlar, sivrisinekleri ve tatarcıklarile meş
hurdu. Geç vakte kadar oturmuş, sinekler 
clağladıkça kollarımı ve bacaklarımı ka • 
şıya kaşıya kan içinde bırakmıştım. Ve ni
hayet cibinliğin altında bitap ve perişan 

uyumuştum. Sabah oldu, gözlerimi aça 
marn, ufacık bir delikten içeri hücum e • 
den bu korkunç haşereler o kadar insaf 
sızca ısmnışlardı ki yüzüm şişmiş, gözle 
rim kapanmıştı. Bende feryat ve figan. An
nemde telaş, hemen o gün apar topar Bo
ğaza döndük. Bir daha mı Erenköy ... Gel 
zaman git, bundan on yıl evvel Göz
tepede yerleştik. Ve on yıldır Sağlık Ba -
kanlığının çok şiddetli bir sivrisinek mü -
cadelesi İstanbulun bu güzel Anadolu ya
kası köylerini büyük bir afetten kurtardı, 
bugün, yaz gecelerinde cibinliksiz, camlar 
açık küfür küfür uyuruz. 

Dün gece nasıl oldu bilmem, kolum a
te§ gibi yandı: Bir tatarcık! 

Koca kalıbımı göz önüne getirdim, u· 
,ıup giden bu kül gibi sinekle mukayese et· 
tiın, o anda bana verdiği acıyı düşündüm ve 
süldi.im. 

O\:Üncü Selim zamanında devlet rica -
]inden bir Tatarcık Abdullah Molla vardır. 
Devlet idaresinde ıslahat ile meşgul olan 
Selim devrin ricalinden de birer layiha is· 
~emiş, tatarcık Mollayı ilmiye sınıfının ıs • 
'ahı hakkında bir layiha yazmağa memur 
etmişti. Uyanık fikirli bir adam olan Ah· 
dullah Molla layihasını yazmış, padişaha 

· vermi§, hunun sureti tatbikı hakkındaki 

fikri sorulunca da kendi dostu ve hamisi 
olan fakat pek ihtiyar bulunan şeyhülislam 
Mekkl Efendinin azlini tavsiye etmişti. Bu
nun üzerine Mekki Efendi azledilmiş idi. 
Meşihat Tatarcık Mollaya teklif edilmiş, 

fakat Molla layihayı kendisi yazdığı ve 
Mekki Efendinin azlini de kendisi tavsiye 
ettiği için kabul etmemişti. İhtiyar Mekki 
Efendi Boğaziçindeki harap yalısına çekil
mişti. Bir müddet sonra onun gönlünü al
mak istiyen Tatarcık Abdullah Efendi ya· 
lıya ziyarete gitmiş, Mekki Efendiyi azlet
tiren sanki kendisi değilmiş gibi teessürünü 
beyan etmiş, hal:ihatır sormuştu: 

Çok nazik bir zat olan Mekki Eff;ndi: 
- Rahatım Molla Efendi oğlum, yalnız 

yah biraz harapça, tatarcıklar da pek çok, 
huzurumu kaçırıyorlar 1 demişti. 

Ah bu tatarcıklar. 

Repd Ekrem Koçu ............................................................... 
tür. Meslek sahipleri umumiyetle daha u· 
zun bir ömür sürerler. 

Muallimlerin vasati yaşayışı 67, dok • 
torların 68, zabitlerin de 68 dir. 

Hastabakıcılar 
Hastabakıcıların da ömrü oldukça u • 

zundur. Devlet adamları da böyledir. A
merika cumhur reisleri içinde kısa yaşı • 
yanlar yoktu. 29 cumhur reisinin vasati 
ömrü 68 di. Sabık cumhur reisi Hoover 
hali hazırda 62 yaşındadır. Uzun bir müd· 
det yaşaması da beklenmektedir. 

Amerikanın sanayi merkezlerinde va . 
sati yaşayış 5 7 senedir. Bu da şehhlerde· 
ki yaşayış şeraitinin gayri sıhhi olmasın 
dandır. 

Amerikada bir milyon kişiden her se• 
ne 12,000 kişi ölüyor. Bunların 6000 i ka· 
za veya hastalık yüzünden tabii ömürle -
rini tamamlamadan ölmektedirler. 

Fakat önümüzdeki 100 sene zarfında 
\ı'asati ömrün 90 seneye varması umulmak· 

tadır. 

Umumiyetle uzun boylu, küçük ayaklı 
İnsanlar, büyük bacaklı insanlardan ·daha 
uzun yaşıyor, kadınlar erkeklerden daha 
uzun bir ömür sürüyor, mektep tahsili gö
renler görmiyenlerden daha uzun yaşıyor· 
lar. 

Haziran 29 

"Son Posta,, nın müsabakası: 

40 Tari.hi Vak'a ve 40 Tarihi Tablo 
36 -Orfenin dönüşü 

«Tablolar müsahakasrn başlığı altında 

topladığımız bu yazı zincirinin 25 incisin
de. R. Beyschlagın güzel bir tablosunu koy
muş, Prens Orfe ile güzel ~idis'in bir la· 
cia olan büyük aşklarını anlatmış idim. Bu· 
gün o büyük aşkın hikayesini tamamhyan 
ikinci bir tablo karşısında bulunuyoruz: 

Sir W. B. Richmond'un bu eseri <eCe • 
hennemlerden dönen Orfe» adını taşımak
tadır. Macerayı kısaca hatırlıyalım: 

Trakya krahnın oğlu Prens Orfe yer 
yüzünün ilk büyük musikişinasıdır. Sevgi
lisi güzel Öridis'in vakitsiz ölümü üzerine 
sonsuz bir acıya kapılıyor. Eline gitarasım 
alarak yeraltı alemlerinin mabuduna gidip 
sevgilisini vermesi için yalvarıyor, ona 
<cayrılık acıları» nın en yanık ıarkılarını 

çalıyor. Orfe'ye acıyan cehennemler ma -
budu, ona zaten yapamıyacağı bir prt ko
şarak sevgilisini teslim ediyor: Yer yüzü
ne çıkıncıya kadar Öridisin yüzüne bak • 
mıyacaktır. 

... 
Orfe, kollarının arasına bırakılan bl! 

kadının yüzüne bakmadan yer yüzüne çı

kan yollarda yürümeğe başlıyor. İki elile 
omuzlarına sarılmış ve vücudunun ağırlığı· 

nı Orfe'nin koluna bırakmış olan güzel Ö· 
ridis hiç bir şey söylemiyerek onunla sanki 
sürüklenir gibi geliyor. Bu korkunç yol artık 
bitmek üzeredir.· Fakat Öriclis'in yüzüne 
hasret Orfe daha fazla dayanamıyor, ba • 
ııım çevirip sevgilisinin güzel yüzünü gör· 
mek istiyor: 

Fakat yazık!.. Omuzlarında bağlanan 

eller birdenbire çözülmüş, kolundaki vü
cut bir duman gibi kaybolmuştur. Ve Or
fe hiç bir şey görememiştir. Orfe duman 
gibi silinip yok olan sevgilisinin arkasın • 
dan koşmak, atılmak istiyor. Fakat gel • 
dikleri yol örülüvermiştir. Bu sefer, büyük: 
musikişinas, tekrar gitarasını alıyor ve par-o 
çalanan kalbini çalgısının telleri üstünde in• 

• - 1 

leterek bir çılgın gibi dönüyor. 
Reıad Ekrem Koçu 

Büyükadada eşekler arasında yarış 

Yukarıda: yarışa giren eşekler 

Aşağıda Mükafat kazanan eşek seyircilerin önünden geçerken 
Dün Büyükadada Adaları Güzelleş- nin Sedası, İsmailin Karpuzu, Vange

tirme Cemiyeti tarafından tertip edi • lin Ceylanı, Hamidin Üsküdarhsı, Re
len eşek yarışları yapılmıştır. Yarış • cebin Turnası, Salihin Tunası Alinin 
larda lstanbuldan gelen bir çok halk • Atmaca ve Bulutu, Mehmet Aiinin Şa
tan bel§ka aileler ve meraklılar hazır bu- hini. 
lunmustur. Müsabakalara tam saat al- T 

' am altıda başlayan mÜıSrıbakalar 
tıda başlanmıştır. 

neş'e ve zevk içinde uzun müddet de
Sür'at ve yavaşlık üzerinde yapılan 

bu yarışlara şu eşekler iştirak etmiş - vam etmiş, birinciliği Mihalın Yılma-

H 
tir: zı, ikinciliği Miçonun Yılclızı, i.içüncü-

avuza çekilen Vapurlar Hüseyin oğlu Mehmet Alinin Yıl- lüğü de Mehmet Alinin Şahini bzan .. 
Deniz Yolları işletmesinin Gülce - dırım ve Sacak'ı, Kına oğlu Miçonun mışlardır. 

mal, Tarı, Saadet, Seyyar vapurları Yıldızı, Ömer oğlu Mustafanın Miço Müsabakalardan sonra kazananla
Kasımpaşa havuzlarında tamir edil - ve Kiço'su, Yorgi oğlu Mihalın Yıl - ra para ikramiyesi verilmiştir. Bu ara· 
mektedirler. maz ve Arabı, Apostol oğlu Andonun da yavaş müsabakası gayri muntazam 

Akay'm Halep ve Bağdat vapurları Ateş ve Maksı, Mustafanm Karagözü, bir hava içinde cereyan ettiği için kat'i 
da havuza çekilmiştir. Petronun . ~~cur ve f ukli' şi, Büseyi- bir l\etiçe almamam ıştır. 
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Montrö Palas salonlarında Her 
"Montrö'ye dünyanın en yemekleri birarada 

bir milletin 

yakışıklı diplomatını 
görmeğe gelmiştim,, 

BeyneJmilel havcılık klübü 
Pariste bir ziyafet veriyor 

Beynelmilel Havacılık bürosu Pa ~ 

rıste temmuz ayı zarfında bir ziyafet 
verecektir. Bu ziyafete beynelmildl 
havacılık bürosuna ait milletler iştirak 
edeceklerdir. Bu ziyafette dünyanın 
her tarafmdan milletlerin kendi adet -
]erine göre yaptıkları yerli yemekler 
bulunacaktır. Ziyafet günü sabahı u- ' 
çan tayyareler bu yemekleri Parise ta~ 
şıyacaklardır. Bu meyanda bizim de 
yemeklerimizin bu ziyafette bulundu ~ 
rulması tekarrür etmiş ve keyfiyet aş
çılar birliğine tebliğ edilmiştir. 

A~çılar birliği de bu ziyafete hazır
lanmak üzere en mütehassıs aşçıları ~ 
mıza vazifeler vermiştir. 

Dilsizler bir türlü kongrelerini 
yapıp konuşamıyorlar L. 

Dün saat 14 de Şehzadebaşı Letafet 
apartmanında toplanması mükarrer o-

• lan dilsiz, sağır ve körler cemiyeti he
güzel... Cıvıl- yeti umumiyesi idare heyetine muhalif 

Konferans müzakerelerini takip için Mont~·öye giden Türk gazetecileri 
Menemencioğlu ile bır arada 

Monlr3, 23 Haziran: muşlar hepsi de birbirinden 

Montrö palas ... 
Çiçekli bir bahçenin İçinde yüksek bir 

dağın eteğinde ve en romantik bir gölün 

kenarında bir otel... 
Tatlı ve ılık bir gece .•• Gökte kınlmış 

ince bir nikah halkaııı gibi günahsız bir hi
lal görüyorum. Yıldızlar koyu renk bir 

gökte meraklı gözler sibi. 
Rüzgar esmiyor .• ve biz ote1in çakıl 

taşlı kumlu bahçelerinden geçerek antre

ye giriyoruz ... 
Bura!l pek kalabalık bele daha içe:-de-

ki geniş hol... Adeta kaynıyor... Koyu 
renk elbiseli grup, grup erkekler... Ga· 
zeteciler ve diplomatlar konuşuyorlar. 

Etrafıma dikkatli, dikkatli bakıyorum .. 

• ve tanıdık bir yüz arıyo.rum ••• 

Tanıdık bir yüz mü dedim}... Bur.ada 

tanınmadık bir yüz var mı} •• 
Gazetelerde her gün reaimlerini gördü

ğümüz meşhur ıahsiyetlerin bulunduğu bit 
aalonda tanıdık çehreler aramak ... 

Etrafıma baktıkça bana öyle geliyor ki 
seçenlerde bir lstanbul gazetesinin yapmış 
olduğu meşhur adamlann resim müsaba· 
kasının kuponlarını tasnifle meşgulüm. 

Konleran• Salonu 
Konf crana 1alonu bomboş... Açık ka

pıdan içeri giriyorum. Ne ııcniıı bir salon 
burası ... T& ilerde bir ıab.ne var ... Lacivert 
perdesi inik olan bu sahnenin hemen di
binde yeşil örtülü gcniı bir masa .. onun Ö· 

nünde ve iki yanında yine masalar.. Kar-
11sında sıra ile tütün rengi kadife kaplı 
beyaz koltuklar dizilmiş.. daha arkada üst
leri yeşil U.ğıt kaplanmıı incecik masala
rın önünde ııra, sıra iııkemlelcr. 

Ortadaki avize bütün haşmetiyle yanı
yor ve ben kenardaki geniş aynalara ve 
duvardaki renkli panolara bakıyorum ... 

Ve birden gözlerim ıağdaki pano üze· 
rinde tevakkuf ediyor ... Bu esatiri bir sah

neyi temsil ediyor. 
Çoban Parsın üç ilaha ile olan tesadü

fü ... 
Üç alihe masum çobana «içimizden en 

güzeline elindeki elmayı ven> diyorlar. Ve 
hiç de cliplomat olmayan genç Pars elmayı 
tabii en güzeline, Venüse veriyor. O za· 
man Venüs bu ııenç deli1ı:anlıya vaadi üze
rine güzel Eleni tanıtıyor... Ve esatiri ef
eanelerin en bedbaht kocası olan Menelas 
bu yüzden karıııını kaybediyor ... Bu yüz· 
den eski T.ruva'da harp çıkıyor ... Bu yüz-
den kanlar dökülüyor. Bu yüzden seneler
ce süren felaketler oluyor ... 

Eski Truva Yeni Çanakkale ... 
Ne garip bir tesadüf ki Boğazlar kon· 

feransı T ruva harbine sebebiyet veren bir 
eahnenin resmedildiği bu aalonda oluyor ... 

Fakat ıükür)cr olsun ki cima bu defa 
cıahil bir çobanm elinde değil... Elma dün
yanın en büyi!k diplomatlanndan biri o
lan Dış Bakanımız T cvfik Rüştü Arasta 
bulunuyor ... 

Ve Dıı Bakanımızın karşısında da e,;a· 
tiri aliheler deiU anlaşmak için azami hi.is
nü niyeti olan makul diplomatlar var ... Ve 
biz eminiz ki dünyanın selameti namına hiç 
ltiri bu elmayı iııtcmck hafifliğinde bulun· 

111ayacaklardır. 

Edenin Gelmeyİfİ Kimleri 
Miitee•ıir Etti?. 

Şimdi büyük salondayım ••• 
Ekserisi emprime ipekten gündüz elbi

eeleri giyinınif zarif kadmlu bir grup ol-

dar gibi konuşuyorlar. 
Kulak kabartıyorum. 

Türkçe: 

olan azanın gelmemesi yüzünden top-
Konuştukları Janamamıs ve kongre aktedilememiş -

tir. Ekseriyetin temini için kongre 5 
temmuz pazar saat 14 de tehir edil .. 
miştir. 

- Bugün Titulesko bir harika idi 1 Ko
nuştuğu şeylerin hepsini işitemedim .fakat 
konuşuş tarzı nefisti ... 

- Ya Pol Bonkur 1 
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Amerika kendisine geni 
bir baş arıyor 

* ... 
Amerikada iş adamlarından büyük bir kısmı Ruzvelte 
diş biliyorlar. Buna rağmen Ruzvelt yine İşs ler n 
vemuhafazakarlann taraftarlığını kaybetmemiştir 

Yazan: Kont Sforça 
Eski İtalyan siyasi ricalinden Kont J 

Sforça, Amerikada uzun müddet do· 
laşıp Kolombia üniversitesinde fahri 
hukuk doktorluğu payesini aldıktan 

sonra, Amerikanın yakında reisi cum
hur intihabatı do]ayısile geçireceği 

ıar'a nöbeti hakkında İllustrobion ga
zetesine çok mühim bir makale yaz
mıştır. Yazıyı aynen dilimize çeviri-
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Kehramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan : Kadlrcan K•fll 

.Son Posta'nın tarilat te/rllcası Numara: 2 

kuldu. Ela gözlerini onun ela gözle • 
rine dikerek adeta yalvardı: 

Dünkü kısmın bulisası: 
Akdenizde yava, yava, büyük zafer

ler kazanarak ve hpanyollan sürüp ka
çırarak yer tutan Türk denizcileri, gün 
ıeçtikçe Faa ve Cezayir luyılarnu Os· 
mıanı. imparatorhıju idaresi altına alı· 
yorlar. 

Onıç Reis, Hızır Reis gibi Türk de
niacileri, kendilerine kartı lapanyollarm 
ve Arap aultanlarmm büyük bir harp 
baarlliı yaptddannı İfİtmİt, tertı"bat aJ. 
mai• baflamıtlardı. Bu arada Kal'a. Tül 
kali denilen bir kalede ( l 00) T"urk le
Ymcli nnlD", 1"mlarm batında Maatafa 
Reia İlminde bir levent bulunuyor. A· 
raplarm kaleyi baırnalr için fırsat bek
lediderini •• kuYYet topladddanm du
yanca İlyu •• Mamur İlminde iki ıenci 
Onıç Reiae ıönclermitw. Mamur En
diliilte bir İapanyolu öldürerek bçmq, 
IOIU'a da babaımı parça parça etmitJerdi. 

Mansurun kalbi demirden bir pen • 
FYe dütmüf aibi 11kılmıf, gözleri ya· 
~rmıf ve babaaının bu acıklı ölümüne 
praz da kendisi sebep olduğu için çok 
lzülmüştü. 

Annesiyle iki küçük kardeti orada 
mitler. 

Almeriya hakimi Merkando acaba 
tnlan daha uzun zaman rahat ve aağ 
•ıraltacak mıydı) 

Mansur önce onları hu tarafa getir· 
neyi, sonra da Merkandodan öcünü 
ılmayı düşünüyordu. 

İki delikanh birbirlerine herkesten 
laha iyi anlaşmışlardı. 

Hemen kaleden çıkmışlar kestirme 
voldan ve ıssız dağları, kudurmuf va
~ilcri geçerek at üstünde T elemsan 'a 
ıloğru uzakla~mışlardı. 

Mustafa reis yanı başında oturan 
ablak yüzlü, ıakalını traş etmiş olan 
ve palabıyıkh, iri yarı bir lcvende dö
nerek sordu : 

- Şimdiye dek gelmeleri gerekti. 
Öyle değil mi, Ömer? .•. 
ı... Palabıyık Ömer az konuşan ve az 
töyliyen bir adamdı. Kırk yaşlarında 
ıörünüyordu: 

- Doğru töyledin. 
- Yoksa bir tuzağa mı dü,tüler) 

Ne dersin) 
- Ummam. İlyas da Mansur da 

hem gözü pek, hem de açık göz deli • 
kanlılardır. 

Sustular. 
Havada bir sıkıntı vardi. 
Kızgın günef batı ufkuna yaklaştık

ça ortalığa biraz serinlik geliyor ve si
nirler. seriliyordu. 

Bu sırada Telemaan yoluna bakan 
kuledeki gözcü, kalenin avlusuna doğ
ru acslcndi : 

- Reis, bir atlı göründü, dosdoğru 
bize ıeliyor. 

Muıtafa reis doğruldu : 

larını güçlükle kurtararak Cezayire ge
liyorlar, orada lspanyollara karşı lıa!p 
eden bir avuç Türkle elele vererek öc
lerini almağa çalışıyorlardı. 

AbduJlah da bunlardandı. 
Hemen attan indi. Baş eğerek ve e

lini göğsüne koyarak reisi selamladı. 
Sonra: 

- Baba Oruçtan bir mektup 1 ••• 
Dedi. 
Elini koynuna attı, bir kağıt çıkar· 

dı, Mustafa reise uzattı. 
Mektupta kendisinin imdat gönde

remiyeceği, imdat için llyasla Mansu
ru Cezayire yolladığı bildir?liyor, onlar 
gelinceye kadar dayanacaklcanna ali -
vendiğini il~ve ediyordu. 

• • • 
-2-

KOçOK AYŞE 

llyas Telem sandan Hızir reıse 
mektup getirmiş!... 

Güneş o akşam Cezayirin ıırtını da
yadığı tepelerin ardında kıpkızıl ba • 
tıyordu. Onu böyle gören analar, ni· 
neler ve ihtiyar babalar avuçlarını gö
ğe açarak uzaktaki aevgililerinin zaferi 
için dua ediyorlardı. 

Çünkü ufku ve aökleri kızıla boyı· 
yarak batan güneş yeni bir aavaş ve 
kan haberi veriyor demekti. 

Halbuki haftalarca uzakta kalan A-
nayurttan engin denizler atarak gel • 
miş olan Türk yiğitleri burada hangi 
gün savaşsız ve kansız kalıyorlardı? 

- İlyas, T clemsandan Hızır reise 
mektup getirmiş! .. 

Denildiği zaman Cezayirde büyücek 
bir mahalle kurmuş olan Türk halkı a· 
rasında bir çalkantı yaptı. 

İlyas şüphesiz onların erlerini, oğul· 
larmı ve babalarını da görmüttü. Şüp
hesiz onlardan da haberler verebilirdi. 

Hepsi de günlerdenberi büyük bir 
merak içindeydiler. İspanyolların yerli 
sultanla birleşerek binlerce kitilik ko • 
caman ordular topladıklarını, Cezayir-

den günlerce uzakta ve yabancı bir 
memlekette kalan Türk yijitleri üzeri· 
ne kudurmuş bir sel aibi saldırmak için 
hazırlandıklarını duymu,Iardı. 

Hızır reisin konağı Türk mahallesi
nin ortasında bulunuyordu. 

Basık, küçük pencereli, taflan veya 
kerpiçten evlerin kapıları hızla açılı • 
yor, oradan bir ihtiyar, bir delikanlı, 
bir levent veya bir ihtiyar kadın hrlı -
yarak Hızır reisin konağına doiru gİ • 
diyordu. 

Kapının önü bir kaç dakika içinde 
bir kaç yüz kifi ile dolmuftU. 

Bu evlerden birinde otuz ya,lannda 

- Levent İl yası bir göreydim f •• 
- Nideceksin}. 
- Behamdan haber almadık ta .. Ni-

ce olduğunu anlardık .. 
- Gidenler dönünce sorarız. Orası 

şimdi mahşer gibidir ... 
Genç kadın hayatından memnun gö

rünmüyordu. 
Kocasını aramıyordu. 
Buraları sevmiyordu ve hemen he

men her gün gözlerini iki yıl önce a
şıp geldiği engin denizlere dikerek Mi -
dillinin hasretini çekiyordu. 

Orada anası, babası vardı. 
Kardeşleri vardı. 

Her şeyi orada bırakmıf, palabıyık 
Ömerin zorile buraya gelmiftİ. Pala
bıyık Ömer yıllardanberi ondan yalnız 
bir fCY istiyordu: Bir oğul... Halbuki 
bir kızı olmu,tu. 

Ondan sonra da aenç kadın doğur • 
mamıfh. 

Palabıyık Ömer: 
- Biz burada ihtiyarlayınca, yahut 

vurulup ölünce yerimizi kim doldura • 
cak? 

Diyordu. 

En büyük arzusu bir gün bir levent 
babası olmaktı. 

Bu yüzden küçük Ayteyi de bir tür
lü candan sevemiyor, kucağına alıp ok· 
f81Dıyor, ona aavq hikayeleri anlat -
mıyordu. Halbuki onun gözlerinde 
Palabıyık Ömer, dev masallanndaki 
büyük, yenilmez ve ölmez kahraman
lardan biriydi. Ona basit aörüflü bir 
eski zaman adamının bir allah heykeli 
karşısında duyduğu korku ile karıtık 
bir sevgi ve aayaı besliyordu. 

Palabıyık kaç defa karısına: 

- Çaresi yok, bir karı daha almalı 1 
Lakin onun da böyle çıkmıyacağını na
sıl kestireceğiz? 

Dem itti. 
Rukuf buna fena halde tutuluyor. 

- O zaman beni evime yollarem 1 

Diyordu. 

Bu aöz Palabıyık Ömerin unki ku· 
lağına varmıyordu. Fakat küçük Ay • 
fenin yüzünden hemen bir telAt beli • 
riyor, annesine aokularak loTuyordu: 

- Burası fena bir yer deiil ki .. Öy
le değil mi? .• 

Genç kadın onu elile itiyordu. Ba • 
kıp,larında sanki tunlar okunuyordu: 

- Sen erkek olaydın biz böyle ol • 
mazdık .. 

- Bir atlı mı) Yalnız bir atlı ha) ..• 
Palabıyık Ömer, Koca Mehmed, güzel ve genç bir Türk kadını ile ae • 

KOisuz Hü~in ~bi diğer leventler kiz ya~nndaki kızı oturuyordu. Genç 
de ayağa kalkmı,lardı. Gözcü haber kadının adı Rukuf, kızının adı da Ay· 

Bunda küçüğün ne suçu vardı? 
Fakat buna rağmen küçük AyfC de 

üzülüyordu. Kqki erkek olaydı. Kqki 
büyüdüğü zaman o da babaaı gibi be
line kılıç ve pala k..uf8narak, cepken ve 
talvar giyerek, Hızır reisin ardında aa· 
vaşlara gideydi. Kqki bir boğa ıibi 
zorlu, bir kurt gibi çevik ve atılgan overiyordu: fe idi. 

B .. ··k k ki t Onlar da bu haberi almı,lardı. lan llyasa benzeseydi 1 
- uyu apıya ya aşı. .. .. . . 
Mustafa reis büyük kapıya doğru Kuçuk Ayfe anneaının yanına so • 

(Arbai Hl') 

Jiirürken emir verdi: 
- Kapıyı açın 1 ••• 
Kale kaPl"lnın ardındaki kocaman 

kalaalar kaldırıldı. Kapı büyük gıcır • 
blarla ve be, altı kişinin zorile açıldı. 

Köprü indirildi ve bir atlı oradan ge· 
~erek kale kapısında göründü. Mua • 
ufa reiı onu görür aörmez tanıdı: 

- Hof geldin Abdullah, ne haber? 
Diye sordu. 
Abdullah ince uzun boylu, kemik 

sinir ve deriden ibaret, otuz yaşların -
da bir adamdı. Türklere karfı dostluk 
ve arkada,lıkta yerli araplardan çok 

iyi olan Endilüslülerdendi. ispanyada 
ıon Endülüs hükumeti de yok olalı 
yirmi altı yıl olmUf(ltU. Bu zaman için
de lspanyadaki Müslümanlara her tür
lü zulüm yapılıyor, yüzlercesi binler
cesi birbirlerine zencirlenerek denize 
dökul açldrtaıı oldüriilüJOI', bo

onıllt79rd&~ Bir ~ ca--
llııı..""':~·,.:) 

Açık Artbrma ile sabş ilinı. 

Belediye Sular İdaresinden : 
idaremizin F eriköJ fabrikası bahçesinde JDevcut hurda Font Bana 

parçaları açık arttırma ile satılacaktır. 
1 -Talipler bu ite ait prtnameyi idaremizin Takıim merkezindeki 

levazım aerviıinden paraaız olarak alabilirler. 

2 - Açık arttırma 13/Vll/936 pazartesi sünü aaat 15 ele Sular 
idaresi merkez binasında mütetekkil komisyonda yapılacaktır. 

u3520>> 

lstanbul Gümrükleri Sat:ş işleri M!!dürlüğünden: 
Gümrükte •tılacak muhtelif qya: 

512 kilo yün menıucat, 100 K. ipek menıücat, 1549 K. pamuk mensu
cat, 68 K. dolu ıinema filmi, 51134 K. demir etY•, 376 K. mukavva, 4688 
K. kiğıt, 22448 K. toz teker, 20859 K. cam etJa, 2538 K. ~mobilya ile 
4070 kilo hırdavatçı efYUIDID aabf ilin1an (Tan) pzeteainin 15/6/936 
G. nüaha•mdadır. Ayni aün)enle küslk etJ& u.bflan da ball"Klnia illa 

(~ 

• 
r 
1 Hikaye 1 

1 
Yıldız Yağmuru 

L 
I Yazan: Rqıp 5"lll 

Hindi Çininin yakıcı güneti altında üç l 
gündür durmadan yol alıyorduk. Siyah 1 
nehri geçmiş, Su - Yut vadilerine doğru 
açılmaia batlamııtık. 

Bir akşam kafilemiz bir çay kenarında 
durdu. Artık gökten yağan yıldızlan bu· 
rada bekliyecektik. İhtiyar profesör aevin· 
cinden kabına sığamıyor: 

- Aerolitlerden, göreceksin ne büyük 
neticeler çıkaracağım 1. diyordu. 

Gece bastırmıştı. Ta kaqı aırtlarda par· 
ça parça ışıklar yanıyordu. Konakladığı • 
mız çay, gece serinliği içinde buğu buğu 
olmuıtu .. ~z ileride bir kaç yerli kulübesin· 
den, tuhaf, acayip çalgı •esleri geliyor, 
sanki yılanlar ıslık çalıyordu. 

İhtiyar profesör, o gece saat ona doğru 
bir kaç yerliyi peşine takarak Khene yay• 
)asına çıkmamızı kararlaıtırmıştı: 

- Aerolitler daha ziyade Kheneye düşü· 
yormuo. Bu geceyi kaçırırsak. Allah bilir, 
gelecek yaza kalırız, diyordu. 

Yol beni yormuştu. Fakat gökten ya • 
ğan yıldızları görmek her zaman bulunur 
nimet değildi. Belki bu yüzden ihtiyar pro· 
fesörle beraber iyi bir töhret te kazanmış 
olacakhm. 

Yolumuz evvell küçük bir ağaçlıia cir· 
eli, aonra etrafı kamıt kulübelerle dolu bir 
meydanhia çıktık. Yerli kılavuzlardan bi· 
ri kulajıma eğildi: 

- Buradan ıcçerken, mutlaka Kbene 
yaylaaırun aahibi ve efendiai Hoa Binhin 
mukaddes suyunu içmeniz lbımdır. Yokla 
ıeamete uğrarsınız. dedi. 

ihtiyar profesör, yeru balkı anlıyan, 
çok gezmit bir adamdı. Bu teklifi bila • 
tereddüt kabul etti. Kılawzlar bizi, diğer 

kamıt kulübelerden daha büyük ve daha 
süslü bir kulübe önüne getirdiler. Ve İçe • 
riye haber saldılar. Biraz aonra kulübenin 
kapısı açıldı. Şakaklarına doğru alabildi • 
ğine çekilmiş, kısık, buruıuk gözlü bir ih
tiyar elini göğsüne bastırdı ve bize bir ıey• 
ler aöylcdi. Fakat benim gözlerim başka 

yerdeydi ihtiyar Çinlinin arkasında, kapı 
pervazına dayanarak bekliyen yarı çıplak 
genç kıza bakıyordum. Çıplak ve yuvar· 
lak omuzları gece ışıklarında tunç gibi par· 
lıyordu. Büyük ve çekik gözlerini kırpış • 
tırarak bana bakıyor, ıslak dudaklarını diş
liyordu. 

Khene yaylasının sahibi, kılawzlardan 

birile bize yaylaya çıkmaktan vaz seç • 
mcmizi aöJ .uyordu: 

Bu yıl Tannnın mukaddea yılı 

ımıf.. Bu yıl gök yaimuru fazla 
olacakmıt. bu yüzden belki ani bir baskı· 
na uirar, telef olurmufUZ. ihtiyar bunları 
anlatırken elile gök yüzünü ıösteriyor, aon• 
ra gözlerini kapıyordu. 

Profesör sakin sakin güldü: 
- Biz mukaddes auyu içersek, tann -

nız bizi korur. Yolumuzu kesmeyiniz. de
di. Khene yaylasının efendiai, ısrardan vaz 
ceçmifti. Elini kaldırdı ve etraftan kolU -
pn, adamlar önümüze bir ağaç oyuiun • 
dan yapılmış, küçült bir fıçı getirdiler. İh· 
tiyar Çinli ince bir porselen ile bize eu 
vermeie çalıprken. genç kız, çıplak ayak· 
lannın ucuna basarak indi ve babaaırun e· 
!inden bardağı kapb. Tek bir kelime aöy
lememiıti. Gözleri hep ıözlerimi araıtın -
yordu. Bu sıcak iklimde bu, içi kor gibi 
yanan kadın gözlerine doyum mu olur • 
du) .• Genç kız kafileye acele acele sula • 
nnı daiıttı. Herkea birer yudum aldı, çe• 
kildi. Genç kız, nihayet bana doğru yaldat
tı, elindeki bardaiı tuttu, ba11na doğru 

kaldırdı ve saçlanna tutturulmuf küçük bir 
çiçek. bardaiın içine düfi"erdi. Genç kı • 

Kılavuzlar mutlaka mukaddes •UJ11 
içmemizi söylüyorlardı 

zın yüzü açılıvermişti. Gözlerini kırpaıal( 
gülüyordu. Bardağı dudaklarıma doiru W

zattı ve gözlerini gözlerimden ayırmada• 
fransızca: 

- İç, hepsini iç f.. dedi. 
Artık yola çıkıyorduk. Meydanlıia doi

ru yürürken birdenbire batımda bir ala 
duydum ve gecenin bütün 111klan, pip. 
leri bir anda sönüverdi. 

* Gözlerimi açtığım zaman, yüzüme doi 
ru iğilen baıı derhal tanıdım: Hoa Binhiıt 

kızı .. 
Yumuşak, tatlı ve kısık bir sesle mırd • 

dandı: 

- Nasılsınız) .• Artık başınız aiırmıyo( 
değil mi L Yorulmayınız, dizimden kalP 
mayınız .. 

Yumuşak, küçük parmaklarını aaçlanmm 
arasında tatlı tatlı gezdiriyordu: 

- Beni affediniz, ne yapayım~. Sabi 
göz göre göre ölmenizi istemedim. Bili • 
yor musunuz ki arkadaşlannız bir aaat I08e 

ra sağ kalmıyacaklar? .• 
- Bunu nereden çıkarıyorsunuz). 
- Ben Su Yans:aya inanırım, o b1aİnl 

haber tanrımızdır. Bu gece on beş yılda hit 
evlenen gök tanrının düğünü var. & ıe
ce yıldız yağmuru çok yağacak!.. 

Bu ufak, çıplak omuzlu kız beni mnİr• 
lendirmeğe başlamııtı. Dizinden hızla kal 
karak kamış iskemlelerden birine otm • 
dum. 

Genç kız diz çöktüiü yerden ayağa b1k· 
tı, yanıma ıeldi: 

- Bana kırıldınız, biliyorum. Fı 
benim küçük çiçeğimle yatadığınızı ani• • 
dıiınız zaman belki de beni ıevc .•• 

Bakın, bakın, kartı yaylaya bakın. •• 
Kollarmı boynuma dolam1f, kodtaı. 

gözlerle karanlığa bakıyordu. Başımı hazla 
çevirdim ve gökten yağan yıldız yajm9 • 
runu gördüm. Sanki ıök yarllmıtb ve ,... 
dızlar dört bir yana dağılıyor, Açılı)'or ... 
çufUyordu. Ta uzaklardan, toprağı titre • 
ten aeler duyuluyor, bütün Khene eteklerit 
Hoa Binh"in köyü, ağaçl .. adi panl 
yanıyordu. Genç kızın - boynuma IO • 

kolmuıtu: 
- Sen artık benim kocam oldun. ç.., 

kü yıldız yağmurunu seninle beraber slr • 
düml.. 

Arkadaılanmdan hiç biri aai dömaMf.. 
hepsi birer sök tap ile öldüıer •• Şimdi 
yaz Khene yayllaı kıyılannda oturan b • 
nmı görmeie ıidiyorum. 

Emniyet İşleri Umum Müdürlü
ğünden: 

1 - 936 senesinde zabita memurlanna yapbnlacak el'bUeler W 
azı 12969,30 çoğu 13081,51 metre kmnaı 20 g6D mlddetle Ye kapm 
zarf ueulile eluiltmeğe konulmuflur. 

2 - Kumaşın rengi koyu k111'f11Dİ olacak beher metresinin bedel 
muh•mmen 500 kUl'Uftw-. 

3 - Kumaflarm ihalesi l3n 1936 Pazartesi pntl ... t 15 de 
Ankarada Emniyet itleri Umum Mtldürltlğibıde teşekklll eden Ko
misyon humnmda yapılacakbr. 

4 - Ebiltmeğe girecekler: Kumaşlann muhammen bedeli 
65,407 lira 50 kunt tlzerinden yüzde yedi buçuk hesabile 4905 lüıa: 
55 kurufluk mUYakkat teminat mektubu veya makbuzu ile ve 249& 
sayılı kanunun 2 inci ve ~ lcü maddelerinde yazılı belgelerle bi.,.likte 
teklif mektuplannı ihale vaktinden bir saat evvel Komisyona verm 1 

5 - Kumqlann ihalesine ait tartname Emniyet İtleri U---.,.· 
Mtldllrltlil Sabnalma Komisycmunda ahmr, Fazla izahat .ı.ak 
prtnweJi s&-1' iatefealeria meak6r Komiayona aalnaatla?1. _..., 



" Son Posta " nın tefrikası: 122 Yazan A. R. 

Müzakere neticesinde Cemilin tertip 
ettiği plan tatbika karar verilmişti 

Cemil, derhal silkindi. Karanlıkta, , benzeyen bu kaleyi cebri bir hücumla 
kaynaşan heyulalar gibi karmakarışık zaptedebilmek için, çok fazla telefat 
yürüyen efradın yanından sür'atli a- vermeyi göze aldırmak gerekti. 
dımlarla, bölüklerin başına doğru iler· Müfreze kumandam Süleyman e -
ledi. fendi : 

* * * - Biz şimdi, sadece eşkiyanın bu -
Bölükler, artık (Şersi) k&yüne yak- lunduğu tepenin etrafını çevirelim. 

latmıştı. Mükemmel, emniyet tertibatı Onları, oldukları yerde kıpırdatmama
almmwtı. Cemil, bomba sandıklarını ya gayret edelim. Ayni zamanda, der
açmış; - şimdi, üçüncü bölüğün birinci hal San'aya yazarak kuvvet getirte ~ 
mangası olan - ( ölüm mangası ) na lim. 
beşer bomba dağıtmıştı. Demişti. 

Cemil, vazifesini birinci takım ku- Cemil, bu teklifi tenkit etmiş: 
mandanına devretmiş; kendisi, ölüm - Emredersiniz, kumandanım 
mangasını alarak keşif posta.n vazife- Ancak ıŞU var ki; şayet biz burada eş
sini deruhde eylemişti. kiyaya burnumuzun ucunu gösterir • 

Bu vazife, Cemile Rumelidek! haya- sek, derhal müsademeyi kabul etmek 
tını hatırlatıyordu. Yarıklarındaki top- mecburiyeti karşısında kalırız. Bu kuv
raklardan zakkum ağaçları fırlamış vetle ise, hem kaledekileri; hem de bu
olan kayalardan çelik gibi vücudünü radakileri haklayamayız... Bana ka
gererek sıçrarken, kalbinde sonsuz bir lırsa, yapılacak tek hareket var. Şimdi 
zevk duyuyor; ikide birde yüksek ka- biz, San'aya derhal haber gönderme • 
yaların üzerine tırmanarak etrafı göz- liyiz. Arkamızdan gelecek olan kuv .. 
den geçirirken, vetlerin, bir an evvel hareketlerini bil· 

- Ah, Nasır Mebhlit .. nerede3İn?. dirmeli. Fakat bu kuvvetler, doğruca 
Diye söyleniyordu. buraya gelmemeli. Bunlar, buradan i
Rehberlik eden Şersi köyünün şeyhi ki saat kadar geri gelmeli. Ve oraya ge· 

her tarafı uçurumlarla çevrilmiş olan lir gelmez; sahte bir harbe girişmeli. 
yüksek bir kayalığı göstermis: Gerilere doğru, beş on top atmalı. Gü· 

- İşte .. Nasır Mebhlitun ~n mühim ya, arkalarından bastıran bir kuvvet 
kuvveti burada. Artık benim vazifem ile müsademeye tutuşmuş gibi bir vazi· 
hitam buldu. yet almalı. O zaman, karşımızdaki te--

Dedikten sonra çekilip gitmişti. pede bulunan düşman kuvvetleri, bi-
Cemil, yüksek bir kayanın üstüne zim askerleri iki ateş arasında bırak .. 

9ıkarak vaziyeti iyice tetkik etmisti. mak isteyecekler. Ve derhal tepeden 
Uzaktan, Nasır Mebhfüun yerleştiği inerek buradan geçecekler. İhtimal ki, 
Zafir kalesi görünmekte idi. Burası Nasır MebhUtun kaledeki kuvvetleri de 
bir kale değil; adeta yekpare bir kaya- onları takip edeceklerdir. Şu, bulun • 
dan ibaretti. Buradaki eşkiyaların ka- duğumuz mevki, çok güzel bir pusu 
rargah kurdukları, yüksek kayalıkla yeridir. Sizi temin ederim ki bu pusuya 
kalenin arasında, iki kilometre kadar düşen eşkiyalar, bir iki saat zarfmda 
imtidat eden çetin ve dolambaçlı bir önümüzde kamilen eriyece.lderdir .•• 
geçit mevcut idi. Bana kalırsa, yapılacak tek hareket bu-

Ka lenin altında, tamamilc kesme taf- dur. 
lardan yapılmış bir takım evler görü- Diye cevap vermişti. 
nüyordu. Bu evler, her taraflarına açıl- Mülazım Cemilin bu fikrine, her • 
mış dar pencere ve mazgallarile ayrı kesten evvel, mü&eze kumandanı Kol· 
ayrı birer kaleye benziyordu. ağası Süleyman efendi muvafakat et-

Kalenin şimal tarafında, adeta derin mişti. Diğer zabitler de: 
bir ırmak yatağına benzeyen boğaz, - Yaşa, he Cemil.. vallahi, Napol-
ilerileyip gidiyor; sonu, görünmüyor- yon olacak adammışsın!.. 
Clu. Demiışlerdi. Cemil, buna da itiraz et· 

Kalenin bir tarafından geniş bir su mış: 
geçiyor; iki tarafındaki kayaların yük- - Napolyon mu L Asla ... Aka ka
sekliğine nazaran buradan geçilmesine lesi önünde, ve Türk askeri karsısında 
imkan olmadığını ihsas ediyordu. mağlup olan bir kumandan olm~yı as-

Cemil, tabiatin, en tabii ve en aşıl- la aklımdan geçirmem. Mağlup oJmı· 
maz manialarile çevrilmiş olan Zafir yan bir bölük kl!,mandanı Cemil ol .. 
kalesini derin derin gözden geçirmiş: mak: bana daha hoş gelir. 

- Bu kaleye girip te bu herifi tepe· Dıye mukabele göstermişti. 
leyebilmek için, ancak kartal gibi ka- Genç ve alaycı zabitler, kim bilir, 
natlanıp uçmak lazım. daha neler söyliyeceklerdi. Fakat Ce -

Demişti. mil, birdenbire onların sözlerini kes _ 

Hiç bir şeyden yılmiyan Cemilin mış: 
maneviyatında, adeta bir sarsıntı husu- - YalntZ, hir mesele var, arkadaş • 
le gelmişti . lar ·.. Şimdi ben buradan yanıma bir 

Tepeden inmiş; bölüklerin saklandı- nefer alacağım. Yirmi dört saat kadar 
ğı kayalıklar arasına avdet etmiıŞti. O- kaybolacağım. 
nada, etrafına toplanan zabitlere vazi- Demişti. 
yeti izah ettikten sonra, yapılacak ha- Birdenbire, bir kahkaha tufanı yük: 
reket hakkında müzakereye girişilmiş- selmişti. 
ti. - Vay, kafir vay .. Mutlaka geçti • 

Müzakere neticesinde Cemilin tertip 
ettiği planı tatbika karar vermişti. 

Cemilin planı, gayet basitti ... Ev -
veli, o yüksek kayaların üzerinde top
lanan eşkiya sürüsünün etrafı çevrile
cek, bunların Nasır Mebhlit ile olan a
lakası kesilecek.. ondan sonra kaleye 
hücum edilecekti. 

Fakat, bu iki kısmın da tatbikatı, o 
kadar kolay değildi ... Tepedeki eşkiya
yı oldukları yerde muha:>ara etmek ve 
onların Seyit Nasırla alakasını kesmek 
için, biitlin geçitleri kuvvetli müfreze
lerle tutmak elzemdi. 

Sonra.. kaleye hücum etmek... Bu 
da, bir hayli müşkül ve meşakkatli bir 
işti. 

Her tarafı, bıçakla kesilmiş gibi, 
y' selr uçurumlarla çevrilmi~ bir te
penin iıstünde, tıpkı yarım mahruta 

ğimiz köylerden birinde, kadın koku
su aldı. 

- Hayır, hayır ... San'ada bir şey u
nuttu, galiba~ .. 

- Ne o, Cemil ... Yoksa bizi bu tas
hğın içinde bırakıp ta savuıı;ıuyor m~
sun? .. 

Diye, birbirine kansan alaylı söz • 
ler işitilmişti. ' 

Cemil, ciddi bir tavırla omuzlarını 
silkmiş, sözüne devam etmişti! 

- Vallahi, nasıl isterseniz, öyle dü
şünün. Ben! yirmi dört saat kadar, or
tadan kaybolmıya mecburum .. Yalnız 
bana, ve yanımdaki nefere birer kat 
yerli elbisesi lazım. 

İşe, iyi bir tesadüf karışmıştı. Bö -
lüklerin pusu tuttuğu yerler civarın -
da şüpheli üç yerli yakalanmıştı .... 

(Arkası var) 

Güreşçilerimiz 
dün gece de 

rakiplerini yendiler 
Şimdiye kadar Almanlarla 
yapılan 20 müsabakada 
güreşcilerimiz 18 galibiyet 

kazandılar 
Dün gece yapılan güre~ müsabakalarında, 

güreşçilerl.mlz altı siklet üzerinde de rakip
lerini nıağlıip etmişlerdir. Ankaralı Ahmet bir 
dakika 24 saniye, Seyit Ahmet de 3 dakika 
24 saniyede tuşla diğerleri de sayı t..esablle 
galip gelmişlerdir. 

Gündüz futbol maçı olduğu için ringin ku
rulması bir hayli uzallllŞ, müsabaka.tara an
cak saat dokuz buçukta başlanabilmiştir. Ge
neral Fahreddin müsabakaları sonuna kadar 
takip etmiştir. 

56 kilo serbest güreş: Küçük Ahmet, Şönle
ben ı Orta hakemi: Sadullah yan hakemle
ri: Alman, İsmail Hakkı. 

İlk anlarda birbirlerini. denerlerken Ah -

Macarlar dün Muhtelitimizi gendi 

Fena teşkil edilen 
takımımız 0-3 yenildi 

met rakibini altına aldı, çabalarken Alma- Dünkü maçtan heyecanlı bir enstantane 
ıun alnı yarıldı. 1 Olimpiyat hazırlıklan vesilesiyle İstan- ,tam pozisyonda, Fuat müdahale ederek 

2 nci devre ayakta başladı. Ahmet hemen ,bula getirilen Macarların Boçkay takımı ,güzel bir fırsatı lcaçırrruı oldu. 
rakibini altına aldı, bir kaç oyun tatbik ettl .<lün Taksim stadyomunda ikinci maçını Necdet güzel bir akında, kalqe giri-
lse de rakibinin sırtını yere getiremedi, ve yaptı. yor, fakat kalecinin dizi ancak topu kur· 

Saat beşe beş kala evvel& Macarlar sa- .tarıyor, arkasından bir akın daha o da he· 
haya çıktı, halkı selamladılar, arkasından ,ba oldu. 
bizim takım göründü. Macarlar evvelki l 5 inci dakikada Rebii fena halde s.ı· 
günkü takımlarında göze çarpan bir deği- katlanarak sahadan çıktı, yerine Niyazi gir-
şiklik yapmışlardı ,di. 

Takımlar yerlerini aldıklan zaman bi- , 19 uncu dakikada Macarlar aol:ılan bir 
zim muhtelit şu şekilde dizilmi§ti: .iniş yaptılar. Sol açık güzel bir fllt çekti, 

Safa, Lutfi, Faruk, İbrahim, Rasim, Safa topu bloke edemed~ sar..traforlan ye· 
,Mehmet Reşad, Rebii, Fuat, Yaşar, Said, tişerek kısa bir şütle ilk golü yapb. 
,Necdet. Bu golden sonra bizimkiler biraz açı-

Hakem: Suphi Batur'du. lır gibi oldular, Necdet bir yandan, Niya:li 
, Oyunun ilk anlarında kalemiz tehlike· öt~ki yandan inişler yapıyorlar, Macar k.:J •• 
ler atlatıyor, bunları ancak kornerlerle lecisi mütemadiyen kendisini atarak topu 
,kurtarabiliyoruz. kurtarıyor. 

8 inci dakikada Rebii soldan güzel bir , 26 ıncı dakikada Macarlar aaidan inis 
iniş ile Macar kalesini tehlikeye sokuyor, yapıyorlar, sağ içleri topu çekiyor, ve 
.top avutta.. ,top kale direğine çarparak içeri &iriyor. 

12 inci dakika Necdet güzel bir ortala- Macarlar açıldılar. 29 uncu dakikach 
yış yapıyor, Macarlar güç bell topu korne- sağ açıklan önüne gelenleri atlatıyor, önü 
,re atıyorlar. Kornerden gelen top Macar ,hoş bulunan sol açığa topu geçirdi, ıol a· 
,kalesi önünde dolaşıyor ve Yaşarın plase .çık ta sıkı bir şütle 3 üncü golü yapb. 
bir şütüyle avuta gidiyor. Akabinde bize Macarlar gittikçe açılıyorlar, bmmkiler 

~ bir firikik. Tehlikeyi atlatıyoruz. ise onların yanında seyirci gibi dU1U7orlar. 

Heyecanlı bir enstantene Muhtelit takım çok fena bir oyun çı· Oyunun sonlarında Macarlar bir hrsat 
Vefik rakibiyle güreşirken ,karıyor, mütemadiyen sol taraftan oyna· .kaçırdılar. 

müttefikan 15 dakikada kiıçük Ahmet galip makta ısrar ediyorlar ve Rebü de bu yüz- Oyun 3 • O Macarların hlkim.q.ed al• 
ilan edildi. ,den bozulup duruyor. tında bitti. 

61 kilo: Q,reko Rumen: Ank:ıralı Ahmet, , 30 uncu dakikada Macarlara kale Ö· : Muhtelit takımımız dün fena te,kll e-
ŞönlebenII . nünde bir firikik oldu. Fuat çekti, topu an- ,dildiğinden iyi bir oyun çıkaramadılar. 

Orta hakemi: Alınan. ,cak kale direği kurtardı. Bir dakika !lonra Dünkü Bisiklet yarışları Yan hakemleri: İsmail Hakkı, SaduU'lh. ,Rebiinin güzel bir şütü kale direğini yala-
Oyun başlar başlamaz birbirlerini dener _ yarak avuta gitti. Macarlar bütün gayret· Bısiklet ajanlığı tarafından tertip edi· 

ıerken Ahmet güzel bir kafa kol kaparak bir lerini sarfediyorlar, Rebüyi de çok güzel ,len bısiklet teşvik yarışları dün Mecidiye 
dakika 24 saniyede tuşla galip geldi. tutuyorlar. ,köyünde ikinci sınıf koşucular arumda 59 

66 kilo: Greko Rumen. Vefik, Güldo Mays- . 36 ıncı dakikada kalemiz bir tehlike .kilometre üzerinde yapılmııtır. Yol Me-
ter. .atlattı ve Lutfi topu uzaklaştırdı, bu ara• cidiye köyünden kalkıı, lstinye Kefeli köy 

Orta hakemi: Sadullah. ,da sıkı bir hücum yapan muhtelitten Re- .• Tarabya • Mecidiye köy tekrar Hacı Os-
Yan hakemleri İsmail Hakkı, Alınan. bii, topu güzel bir pasla Yapra verdi, Ya· ,man tepesi ve Mecidiye köy idi Y&nf ol-
Oyunun llk anında Vefik yanlış bir oyun .§ar boş kaleye topu atamada, Macarların ~ukça heyecanh oldu. Birincilifi Topk.apı· 

tatbik ederek alta düştü. Alman mütemadi- kalesi şüt yağmuruna tutuldu, fakat istifade dan Nuri 1.49. 9 da kazandı. İkJ.nciliii Sü
yen saltaya almal!;a çalışıyor, fakat Vefik fır- ,edemedik. Oyunun son dakikasında kor· leymaniyeden Carbis, üçüncülüjü Fener• 
sat vermiyor, Vefik güzel bir oyun tatbik e- ner oldu, Macarlar çekti. Bu suretle haf- yılmazdan Torkum, dördüncülüjü Fener
derek alttan kurtuldu. ,taym .O • O berabere bitti. yılmazdan Çaço, beşinciliği Feneryı}maz• 

İlk on dakika bittiği vakit Ahnan galip ilan ' 2 inci haftaym muhtelit takımda uhk ,dan Hayranet kazandılar .. 
edlldl. ,bir değişiklik yapılmış, takmı ıu vaziyeti Derece alanlar merasimle madalyeler 

2 nci devreye başlamak için kendisine ne ,almıştı: verildi. 

şekilde güreşmek istedi~i sorulduğu vakit ha- Safa, Liltfi, Faruk, lbrahim, Mehmet iki Galatasaraylmm seyahatları 
keme bıraktı. Reşad, Adil, Rebii, Şeref, Fuat, Saı"d, Galatasaray lisesi 1 O uncu IDllf talebe-

Kur'ada Vefik alta düştü. Alınan bir şey ya- N cd t 
e e · lerinden Ercümend Tüccar bap oilu ile 

pamadı, sıra Alınanın alta yatmasına geldi, , ikinci haftaymın ilk anlarında kalemiz Fikret Man oğlu adla~ında iki genç kendi 
Veflk bir şeyler yapar gibi güzel bir burgu ,bir tehlike atlattı. yaptıkları küçücük bezden Pedilbot.larile 
ile Almanın sırtını yere getirirken. gonk im- 8 · · d k'k d N d ·· ·· d k" h f ıncı a ı a a ec et onun e ı a - geçen cumartesi günü havantn muhalefe-
dadma yetişti. . 

bekı atlattı, Fuade güzel bir pu verdi fa- tine rağmen İstanbuldan hareket ederek 
20 dakikada ekseriyetle Vefik galip ilan e-

kat Fuat istifade etmesini bilmedi. İzmite varmışlar, iki gün sonra da latanbu-
dildi. 

72 kilo: Serbest güreş: Ankat'alı Hüseyin, 
Vikk:e. 

Orta hakemi: İsmail Hakkı. 

Yan hakemleri: Alınan, Sadullah. 
İlk anlar birbirlerini denemelde geriyor. 

Rebii güzel bir ortalaytf yaptı, Şeref la dönmüşlerdir. 

nasılsa coştu ve rakibini minder haricine fır- caklarından kaptı ve rakibini altına aldı ve 
lattı. Oyun zevksiz ayakta devam ediyor. İlk mütemadi bir ezme neticesinde 3 datika 18 

devre her iki taraf ta berabere bitirdiler. Ev- saniyede Seyit Ahmet tuşla galip. 

vela Alman alta yattı. Adnan lld kere tuş Ağır siklet: Greko Rumen :Ankaralı Nt!C· 
Hüseyin rakibini eze eze yerdt'n yeye &ürü -
yor. İlk devre bittiği vakit Hfü:eyltı galip ilan yaptı ise de Alman hakem görmemezllğe ge- ıni, Vogner. 
edildi, yerde güreşmeği tercih etti. Rakibinin lcrek oyuna devam ettirdi. Sıra Adnana al- Orta hakemi: Alman. 
mütemadiyen ayaği ile uğraşt.ı, ve neticede ta yatmak geldi, güzel kapanmalarla oyun Yan hakemleri: Sadullah, İsınall Hakkı. 

vermedi. Neticede 20 dakikada mıittefikan o b l başı Al kol k t 20 dakikada müttefikan Hüseyin galip ilan yun aş ar amaz mamn u sn a 
edildi. Adnan sayı hesablle galip 

79 kilo: Greko Rumen. 
Adnan, Botner .. 
Orta hakemi: Alman. 
Yan hakemleri: İsmail ffakl<ı, Sadullah. 
Oyun çabuk oluyor, hatta bir :ı.ra Adnan 

87 kilo: Serbest güreş: 
Seyit Ahmet, Kalner. 
Orta hakemi: İsmail Hakkı. 

Yan hakemleri: Sadullah, Alman. 

olduğu için oyuna devam ettirmediler. 

Böylelikle bugüne kadar yapılan 20 müsa-
bakanın 18 tanesini bizim güreşçiler Ye 2 ta-

11esini de Alman güreşçiler kazanmıt oldu -
lar. Güreşçllerimize daha büyük muvaffaki-

İlk anda Ahmet kafa kol göstereı·ek ba - yetler dileriz. 
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Zahire Borsasında Bir 
Vaziyet Haftalık 

Buğday piyasasında kararsızlık 

YAP AGI : lstanbul piyasası gev - tiyacını 1 O bin ton kadar tahmin et • 
~ek gitmektedir. İşsizlik yüzünden mek.tedi~ler. Buna mukabil Adapazarı, 
fiatlarda cüz'i bir gerileme vardır. Yer- Tekırdagı ve Bandırma havalisinin 
ii fabrikaların mübayaatı piyasayı do - mevcut stoğu ancak 3-4 bin ton kadar 
yuracak mahiyette değildir. Fiatlar: A- tutmaktadır .. Bu yekfuıa Romanyadan 
nadolu malları 56, Trakya G:l-{fü.50 en son getirilen 3 bin tonluk mısır da 
kurUr"}tur. ilave edildiği takdirde stok yekunu tJ-7 

Mersinde iş olduğu duyulmamı~tır. bin. to~u bulmaktadır ki bu miktar ge-
izmir piyasası hafta içinde nisbeten ne ıhtıyaca kifayet etmiyeceğinden ha

claha canlı geçmiştir. Ege mıntakası riçten yeniden mısır ithal zarureti ha
mallarından 50 ton kadar yapağı 5~-58 Bıl olacaktır. Ellerinde mal bulunan 
kuruş arasında satılmıştır. • tüccarlar bu sebeplerden dolayı mısır-
TİFTiK : Piyasada tiftik üzerine u- larını satmakta acele etmemekte ve bu 

~un zamandanberi ehemmiyetli işler yüzden fiatlar yükselmektedir. Son 
olmuyordu. Geçen hafta sonlarına fiatlar n-6,5 paradır. 
doğru canlılık görülmeğe başlamıştır. BAKLA : Bandırmadan piyasaya 
işsizliğe en büyük sebep olarak Al - bakla gelmeğe başlamıştır. Fiatlar Mar
manyanın, Türk ticaret evleri tarafın- mara limanlarında vapur teslimi dök
dan istenen fiata ithalat için müsaade me 4.20 kuruştan teklif varsa da iş ol
etmemesi idi. Haftanın son günlerin - mamıştır. f tal ya hakkında zecri teCl _ 
de bu müsaadenin verilmek üzere ol - birlerin ne zaman kaldırılacağı belli ol-

' Juğu hakkında bir takım şayialar çık- madığından tüccar mübayaa için te _ 
mıştır. reddüt etmektedir. 

Son alış verişler miktarca az ise de 
ilerisi için büyük ümitler vermektedir. Ha.riç piyasada Almanyadan sif 
Hafta içinde daha fazla Kastamonu Hamburg l17 liradan talepler olmuş -
malları ile oğlaklar satılm!.ştır. Diğer sa da fiatlarda uyuşulamadığından iş 
kaliteler üzerine iş olmamıştır. Fiat - olmamıştır. fstanbulda sif Hamburg 50 
lar: Kastamonu malları 96-100, oğlak lira istenmektedir. 
110, diğer sıra mallar da 100-104 ku- lzmirde bakla üzerine iyi muamele-
ruş arasıdır. ler olmaktadır. Alıcıların tereddüdü yü

zünden istifade eden 8pekülatörler ta -
Son zamanlarda tiftikler üzerine Al- rafından 4.15-4.23 kuruştan FOB İz

manyadan fazlaca talep olmasına rağ- mir mal toplanmaktadır. 
men Türk ve Alman tacirleri sırf fiat-
ların Alman ithalat bürosu tarafından KUŞ YEMi : Fiatlar yükselmekte • 
lcabul ediJmemesi yüzünden iş yapa - dir. 10.75 kuruşa kadar talep vardır. 
mamaktadırlar. Bir kısım tüccar ucuz fiata alivre mal 

sattığından fiatların yükselmesinden 
BUGDA Y : Piyasa kararsızlığın·ı endişe edilmektedir. 

muhafaza ediyor. Fiatlar da düsmekte-
dir. Düşüklük bir hafta içind~ malın İn~iltered: ?c fiatlar bir mik.tar da
cinsine göre, on, on iki parayı bulmuş- ha yukselmışt~r: S~n talepler sıf Lon
tur. Nitekim Polatlı cinsleri 8 kurus - don 18/ 5 İngılız lırasıdır. İstanbul fi
tan 7.30 a, sert1er 6.25 ten 6.15 para~a atları ise sif Londan 18/10-19/5 İngi
kadar düşmüştür. Mersin buğdayları 1izdir. 

· da beş kuruştan teklif edilmektedir. SUSAM : Son yağmurlar susam ü-
zerinde faydalı tesirler yapmı§tır. Bu 

Buğday piyasasında şayanı dikkat 
bir nokta da: Evvelce Anadoludan 
Trakyaya satılan buğdayların bir kıs
mı dönüp dolaştıktan sonra İstanbulda 
satııŞa arzedilmesidir. Son bir iki gün 
içinde bu cins mallardan 400 ton kada
rı 6.15 paradan satılmıştır. 

seneki rekoltenin bereketli olacağı an
laşılmaktadır. 

İzmir piyasasında susam üzerine 
muameleler başlamıştır. Yağ fabrika -
lan çuvalsız eylul, te~rinievvel teslimi 
1 :t50 kuruştan mübayaatta bulunmuş
lardır. Bazı tüccarlar fiatların daha dü-Ziraat Bankası piyasaya çıkardığı 

Urfa malı sert buğdaylardan bir kıs - şeceğinden endişe ederek mübayaa -
rnını 5.30 paradan satmıştır. Daha iyi ta nihayet vermişlerdir. Fakat her se • 
kaliteler de gene Ziraat Bankası tara - ne olduğu gibi mevsiminde Rusyaya 
fından 6.20-6.25 paradan .satılmıştır. ve Romanyaya ihracat yapılacağı sıra-

Son yağmurların Trakya mah_ş__ula- larda ~iatlarm .tekrar yükseleceği tabii 
tına fazla zarar vermediği görülmüs - addedılmektedır. Her ne kadar zey • 

tür. ' tinyağı hakkında şimdiden tahminler-
de bulunmak kabil değilse de rekolte • 

Buğdaylarımızın hali ha7.ır fiatı ile nin bu sene noksan olacağı ve bu yüz
cihan piyasa fiatları arasında fark ol- den susamın da istifade ederek yük -
duğu görülmektedir. Bu .:seneki rekol • seleceği zannolunmaktadır. 
te ihtiyaç nisbetinden fazla olduğu tak- Keten tohumu fiatlarında değişiklik 
dirde ihraç için dış memleket fiatlarile yoktur, burçak ve nohut ihracatçılar 
rekabet edemiyeceğimiz tabiidir. Bu - tarafından aranmakta ise de henüz fiat 
nun için 2-3 milyon lira kadar tutan ec- teklif edilmemiştir. 
nebi şirketler kupon bedellerinin huğ- FINDIK : Hafta içinde ehemmiyetli 
day ihracı suretile ödendiği takdirde bir iş olmamıştır. Fiatlar da geçen haf
hali hazır Hatlarım muhafaza edebile - taya nazaran gerilememiştir. En son 
ceği söylenmektedir. olarak beyazlar ve Giresun malları 

ARPA : Piyasa gevşektir. İstanbul 40! kuruştan teklif edilmektedir. 
piyasasında yeni mahsul Mersin malı Hariç piyasa eski mallar için 100 ki-
3. 7!) kuruştur. Mersinde ise dökme !osu sif Hamburg 45, yeni sene mah -
FOB Mersin 2.75 kuruştan satılmak • sulü için de 100 kilosu 46.50 lira is -
tadır. Hali hazır satışları yalnız dahili tenmektedir. 
ihtiyaç içindir. Her taraftan mal gel - Yeni rekolte hakkında henüz etraflı 
meğe başladığı zaman fiatların bir tahminler yapılmadığından alivre bü

mikt .ır daha düşeceği ve ancak o za - yük işler olmamıştır. Almanyada bazı 
man ihracat yapılabileceği ümit edil • tiiccarlarımız tarafından İÜ7umsuz re
mektcdir. kabetler yapıldığı haber alınmaktadır. 

Hariç piyasada Anvers için Bulga- Mesela: Eskiden beri ihracatçı olarak 
ristandan 5000 ton arpanın 77 şılinden tanılan büyük evler yeni mahsul için 
satıldığı duyulmuştur. Almanya için 100 kilosu sif Hamburg 49-50 lira is
de arpalarımıza 5.:10 marktan talep terlerken piyasada henüz yer tutmamış 
vardır. ve tanınmam ı tüccarlar teklifle-

MISIR : Piyasa geçen haftaya na - rini 4ti lir p indirmektedirler. 
wran hafifçe yükselmiştir ve fiath rın Bu,,l>.,..11ar. ~latımız hakkında 
daha bir miktar artacağı zannolun'5'k.,. .. fena tesirler yap-

. Alakadarlar, yeni rekolte akta ve ahcıları 
Karadeniz kıy eclir. 

SON POSTA ... 

ADEMi iKTiDAR 
Ye 

Belgevşekliğine karşı 

HORMOBİN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
Tafaifiıt : Poııt11 lrutu.u 1255 HORMOBL~ 

GLANDOKRA TiN 
demek 

ADEMi IKTIDARIN 
devası demektir. Profesör Steinnch 
ve Brown Sequard1n mesaileri ne
ticesile elde edilen bir keşiftir. 

Her eczanede bulunur. 

Sayfa 11 

l{apalı zarf usulile 
Eksiltme 

SÜMER 
ilinı 

BANK 
Umum Müdürlüğünden: 

lzmit Kağıt ve karton fabrikası sahasında yapılacak revir ve 
eski kağıt anhan inşaah vahidi fiyat esasile ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkanlmı§br. TalımiD ..Ju~ İn$aat 
bedeli (20780) liradır. 
Bu işe aid eksiltme evrakı §unlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni .Jartname, 
D - Vahidi fiyat ve keşif bülisası, 
E - Hususi ve sıhhi tesisat şartnamesi, 
F - Planlar. 

isteyenler bu evrakı bir lira mukabilinde Sümer Bank lstanbul 
ıubesinden ve Ankara'da Sümer Bank Muamelat Müdürlüğünden 
sabn alabilirler. 

3 - Eksiltmeye 10 Temmuz 1936 Cuma günil saat 
lstanbulda Galata'da, Bankalar caddesinde Sümer Bank şube
sinde icra edilecektir. 

4 - İsteklilerin (1558,50) lira muvakkat teminat vermeleri 
lizımdır. Bundan başka, eksiltmeye girecekler, ilan olunan inşaat 
cesametinde inşaat yapmış olduklannı teklif mektuplanna leffe
decekleri vesaikle isbat edeceklerdir. 

5 - Teklif mektupları, yukarda yazılı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Sümer Bank İstanbul şubesi Müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde tevdi edilmiş bulunmalıdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapabl
mış bulunması lazımdır. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Şartnamesi mucibince bir adet çamatır yıkama ve kurutma makinesi p&• 

zarlıkla Ahn abnacaktır. isteklilerin evvela fiat.sız tekliflerini pazarlık gÜ• 
nünden evvel Ömer Abit hanmda Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
pazarlık için de %7,5 muvakkat güvenme paralariyle birlikte 9/VII/936 
Pertembe günü saat 15 de Kabatqta Levazım ve mübayaat Şubesinde Alım 
Satım Komisyonuna müracaatları. cc3435» 
--~~~~~~~-.-~~--~--~~~~~~~~"7~~~~~-··· 

, Sandalya ve Mobilyanın 
1 Hem ucuzunu hem gtlzelini almak için lstanbulda Rızapaşa yokuşunda 

l 66 No. A S R 1 M O B 1 L Y A mağazasını :ziyaret ediniz. 
AHMED FEVZi Tel. 23407 

----· ~~-----------------------------------------------------
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Yalnız kimyevi kudretinin parlak eserlerine istinad 
etmiş ve yüksek şöhretini onlarla kazanmıştır. 

-RADVOLiN 
Milyonlarca k 0şinin kullandığı 
en tesirli dif macunudur. Şim

diye kadar 18 diploma, 48 
madalya kazanmııtır. 

,-RADVOLiN, 
ile günde iki defa diılerinizi lır· 
çalayınız. Ağzınız temiz, di§le

riniz ıağlam, sıhhatiniz 
tam olur! 

İzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
~ezarlıkbaıinda (58793)lira(48) kurut bedeli kqifli hal binası intaıl 
.XVelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede (52032) lira elli bet 

• 'ln.ruş bedelle müteahhidine ihale edilmitti. Müteahhidin taahhüdünü 
ifa etmemesi dolayııile mukavele feshedilmit ve idare ile eıki müte· 

ahhit tarafından vücuda getirilen imalat mahkemece teıbit olunmut
tur. Geri kalan imalat müteahhit nam ve hesabına yaptırılmak üzere 

14/6/936 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmu§tur. ihalesi 
30/6/936 Salı günü saat on altıda İzmir vakıflar direktörlüğü bina • 

ıında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
istekliler ke!if, !artname, proje, münakasa §artnameıi ve tesbiti 

delail raporunu her gün vakıflar idaresine müracaatla görebilirler. 
Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendilerinin mimar veya mü " 

hendis olmaları, ·in§aatın her türlü kanuni, idari ve fenni meı'uliyet· 
lerini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya mimarla bütün 

;;~elelerde müştereken mes'ul olmak üzere çah§maları §arttır. Ayni 
zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az (30000) liralık bir bina· 

nın inşaatını muvaffakiyetle bitirmit olduğuna dair resmi fen heyet· 
lerinden verilmiş musaddak belgeler göstermesi mecburidir. Ayni 

camanda mali teminat mektuplarını veya idare veznesine yatırdıkları na 
fe tniye ve ticaret odası vesikalarilekit teminat makbuzlarını, ehliyeti 

ltirlıkte ihale gün ve aaatte komiıyooa müracaatları ilan olunur. 
(3412), 

SON POSTA 
,.ME§tNQ 

bulunan eve baş 
ve diş ağrısı 

• 
gırınez 

Onun gibi yapmayın, ba
fınız ve dişiniz ağrımağa 
başladı mı hemen bir kaşe 

alınız; bir şeyınız 

kalmaz 
,,-=ıı ...... -.. ...... aa..~ ,! .................. . 

En hoş ıneyva usareıerile huzır
laıımıştır. Hazmi koluylaştmr. 

lııkıbazı izale eder. 

Kanı temizliyerek vncudıı tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGlLtz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • İstanbul 1 

~--------.-.:--naıı# 

rnr~M;h~:dAiil 
I "-" idrar yollar1 :J 
l:alıkları mUtehassısı. Köprnbaşı 

Eminönü han Tel: 21915 

&on Poata M•tbaa•ı 
Nee~u Jticlüriiı Selim R.81a 

...... it.iM Palaft.-.flUlll 

KUMBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduat. 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

' 
Lira mükifat 

veriyor. Mükafatlarm 10,000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek .verilmektedir. 

Bu iki keşidenin her birinde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birinciye 1000Lira 
ikinciye ·250 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 
175 ,, 10 onar ,, 1750 ,, 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

i i r in r: 
DIQer bet 1Ee1ldenln ber birinde raıan 

ı klşlre iki bin lira veriliyor. la ketldeler 
her sene labat, Haziran, Temmuz, lrlll 
ve Birinci KAnaa aylarının ilk gtbderl 
yapılmaktadır. 

Emllk ve Eytam Bankası llAnları 

=---------------------------------------------.... Taksitle satılık otel 
Esas 
No.ıı 

168 

• Mevkii ve nev'i 

Büyükada' da Yalı mahallesinde Altın Ordu 
caddesinde 17, 19, 21, 23, 25 No.lı Otel 
Döla plij 

Depozito 
Lira 

2400 

Tafsili.ti yukarıda yazılı otel birinci taksiti peşin ve geri kalan yedi takıidi 
yedi senede ve yedi müıavi taksitte ve şu suretle tamamı faizsiz sekiz müsavi 
taksitte ödenmek ,artile kapalı zarflaartırmaya çıkarılmıttır. ihale 10/7 /936 
tarihine tesadüf eden Cuma güniı saat onda Şubemizde yapılacaktır. 

isteklilerin Şuh .... müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde birer p.rt· 
name alarak f&flttı. -azılı hükümler dairesinde teklif mektuplanm o gün 
saat ona kadar Ş> Alınan. f "'ri. (377) 
----...-- goştererck ba - yetle~ 


