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Boğazlar 
bugün 

bir celse 

K~eransı 
umumi 
akdediyor 

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

Fransanın kon/ eransta mütevassıt 
rolü yapacağı söyleniyor 

Paris, 12 (Hususi) -- Birkaç gün
Nk fasıladan sonra Boğazlar konfe -
ransı yarın (bugün) sabah umumi 
~oplantısını yapacaktır. iki, üç gün -
!Jenberi delegeler arasında yapılan hu • 
susi temsaların mevcut ihtilafları bir 
Öereceye kadar izale ettiği tahmin edil
mektedir. 

Delegelerin bazıları hükumetlerin _ 
Clen istedikleri yeni talimatı almışlar • 
Clır. Yalnız acele Bükreşe avdet eden 
Romanya başmurahhası Titiileskonun 
ancak perşembe toplantısına yetişebi
leceği söylenmektedir. 

Birkaç gün içinde konferansın akibe
ti belli olacağı kanaati umumidir. 

Paris, 12 (A.A.) - M. Delbos, Mont
tö konferansında Fransanın murahhası o· 
lan M. Pol Bonkur'u kabul etmiş ve onun
la Boğazlardan serbestçe mürur mesele-
sinde İngilizlerle Sovyetlcrin noktai nazar- Umumi toplanh ~alonunda bir "Öfe 
lannın ~elifi için Fransanın ifasına davet , Delbos, biraz sonra Sovyet büyük elçi· 
0.~unacagı mütavassıtlık rolü hakkında gö- si M. Potemk.in'i kabul ederek onunla da 
tuşmüştür. ' 

ayni mevzu hakkında görü§müıtür. 

Y edikulede Lastik 
fabrikası dün yandı 

Ateş ancak bir buçuk saatte basbrılabildi. Zararın 
100 bin lira olduğu tahmin ediliyor 

D .. itfaiye aleti bas tırmaia çalıııyor 
(fo b ~n .. s:at. 17 sıralarında Kazlıçeşme- len yandıktan sonra at~ güçlükle bas
la t"~Y~ kbı~ ~angın olmuş ve lstanbul tırılabilmiştir. 
r::::! 1 şır etının makine dairesi karni- (Devamı 8 inci sayfada) 

Türk - Yugoslav Milli Maçı 

Maç çok heyecanlı oldu 
3 :.. 3 berabere bitti 

Türk Milli takımı maçtan evvel 

Türkiye • Yugoslavya arasında tertip] Takımlar sahaya çıktıkları vakit şehir 
edilen milli futbol maçı dün büyük bir ka· bandosu tarafından Yugoslav ve Türk mil
labnlık ·· ·· d T k · onun e . a sım ıtadyomunda ya- li ııııarıları çalındı. 
pılda. ( D 7 • ' f d ) evamı mcı aay a a 
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ı Yunanistan da Akdeniz 
anlaşmasından ayrıldı 

_........ ..... ~ ·---·--=--" 

ltalya mutlak Bu mesele Y unanistaD 
bir müsavat için mevcut değilmiş 

istiyor 
---------------------------Romada Lokarno yerine 

yeni bir pakt ikamesi 
düşünülmüyor 

Kont Ciano Musolininin 
oğullarıyla bir arada 

Roma, 12 (A.A.) - Lokarno devlet· 
leri konferansına i§tirak için vaki olan da
vete İtalyanın cevap vermesinden evvel A· 
vusturya • Alman anlaşmasının tahakkuk 
.etmiş olduğu burada bilhassa kaydedil· 
mektedir. 

Halihazırdaki İtalyan vaziyetinin gu ol• 
duğu anlaşılıyor: 

1 - İtelya Avrupanın tensikine ancak 
mutlak bir müsavat esası dahilinde iştirak 
edebilecektir. 

, 2 - lngiliz - Fransız anlaşmasının hü· 
kümsüz olduğu ilan edilse bile, İngiltere
nin Akdeniz hakkında yapmış olduğu diğer 
anlaşmaların ibkası İtalyanın bu ihtiıazi 
.kaydını muhik gösterecek mahiyettedir. 

( Devamı 5nci yüzde ) 

Kon/ eransta 
Toplantılar 
Nasıl olur? 

"Teklifin okunmasını müte
akıp bütün delegeler baş 
larını önlerine eğdiler 

Montrö, 8 Temmuz (Sureti mahsusada 
gönderdiğimiz arkadaşımızdan) - Kon
feransın umumi celselerini aktetmeğe ba~
ladığı haberini okuyanlar arasında belki 
de bu celselerin aleni olduğunu sananlar 
bulunur, bu zehabı derhal tashih edeyim. 

Umumi celseler de, tıpkı komite top
lantıları gibi kapıları ve pencereleri sımsıkı 
kapalı bir salonun içinde. yabancı kulak ve 
gözlerden saklı olarak aktedilmektedir. 

Bir Atina gazetesi soruyor: 
" Fransa gibi Yunan hükumetinin de Akdeniz anlaş· 
masının lüzumsuz hale geldiğini beyan da acele 

etmesine ne lüzum vardı? ,, 
Atina, 12 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Milletler Cemiyeti paktı -
nın 16 ıncı maddesinin muhtemel bir 
tatbiki halinde İngiltere ile Akdenizde 
sahili olan devletler arasındaki anlaş
manın ne olacağına dair neşredilmif o
lan yazılara atfen, akşam gazeteleri al
dıkları malumata nazaran bu mesele -
nin Yunanistan için mevcut olmadıAı
nı yazmaktadırlar. Zecri tedbirlerin 
tatbiki esnasında İngilterenin Akde .. 
nizde sahilleri olan memleketlere yani J 
Yunanistan, Türkiye, Yuaoalavya, ) 
Fransa, lspanya'ya, 16 ıncı maddeyi l 

( Devamı 5 nci yüzde ) 1 Yunan Kralı Jorj 

Olimpiyatlara girecek 
bbıicilerimiz dün gittiler 

Dün Berline giden ıuvarile rimiz Sirkeci garında 
Berlinde yapılacak olan olimpiyatlara 

i§tİrak edecek olan binicilerimizden bir 
yüzbaşı ile beş subay dün saat 21,4.S de 
Sirkeci garından kalkan ekspresle Berline 
hareket etmiglerdir. Süvnrilcrimize binici· 
lik mektebi kumandanı Yarbay Saim riya· 

set etmektedir. Baytar binbaşı ı Sadettin 
de hey' ete refakat etmektedir. 

Birincilerimiz Şampiyona Ye Konkur 
fpik müsabakalarına iştirak edeceklerdir. 

Müsabakalara 12 ağustosda Berlinde 

. ( Devamı Snci yüzde ) -· ·~ · . ........................................................................................................................... .. 
Son Posta'nın Yeni Siyasi Tefrikası 

vrinde 

Nasıl doğdu, Na$ıl yaşadı, Nasıl öldü? 

1 Abrar Fırkası, Ahali Fırkası, Demokrat Fırkası, 
1 Sosyalist Fırkası, Hizbi Cedit, Hizbi Atik, 
L Mutedil Hürriyetperver 

ve 

1 

nihayet 
Hllrriyet ve tillf 

Bununla beraber burada ne konuşuluyor. 
toplantının sonunda neşredilen tebliğle 
birlikte, murahhasların kendi aralarında . 
yaptıkları hasbıhallere kulak vererek öğ· iL 

(Devamı 8 inci aayfada}. ~------- Birkaç güne kadar 



2 
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Son 
Vazigt!t 

-..-
' Resimli Makale 

Bugün telefon ahizesini kulağımıza 
koyunca Montrödeki arkadaşımızla ko
n uşup sulh müzakerelerini saati saatine 
öğrenebiliyoruz. 

. ~ 1 
r-----Yaz.ııo: Falih Rıfkı Atay - Evinizde masanızın başından dün-

yanın her hangi bir köşesile konuşabi-

Mmtrö'den aldığımız haberlerin, lirsiniz. Yani bir kaç dakika içinde dün-
;,jzi hiç te memnun etmemekte yanın her hangi bir tarafına seyahat 

olduğunu saklamaya lüzum görmüyo- edebilirsiniz. Bir saatimizı feda etmek 
ruz. Türk teklifinin ruhu bir taraftan şartile ayni zamanda Moskovada, Ber

kendi emniyetini sağlamak, diğer taraf- linde, Londrada, Nevyorkta ve Delllide 

tan alakadarlardan hiç birinin seyriise- havanın nasıl olduğunu öğrenebiliriz. 
fer ve müdafaa m enfaatlerini taz) ik 

etmemekti. 

Bu sür'atin bir misalidir. Makine 
medeniyeti mesafeyi okadar kısalttı ki, 
artık insanlar için dünyayı devretmek 
bir mesele değil, bir zevk oldu. 

Sür'at asrında yaşıyoruz. Hayatı· 
mızı bu sür'ate uydurmağa mecburuz. 

'SON POSTA 

il Dünga elrafınd41 

(~$_0 __ z __ A __ R_A_S_l_N_D_A_J 
"Eskiler alagım,,ın 
Marifeti: Elbiseyi yine 
Eski sahibine aatmıı 

lntransigeant gezetesinin fıkra mu
harrirlerinden Serge Vehcr şu fıkrayı 
yazıyor: 

l* HERGüN BiR FIKRA jl 
Sarhoş zekası 

Şair C... çok içerdi; Te her sece e
-rine, ..... h. brp döaerdi. 

Bir aralılt, Adada, metresi olan bir 
Rum karısı ile oturuyordu. Kadın, C •• 
ye fazla tahakküm ediyor, o da kavga
dan hazzetmediği için, kadma boyan 
eiiYorduo 

Gene bir pce, C ••• meyhaneden sa
ı..&. karp döamiftü. 

lrlandada Sligo 
Şehrinin iki 
Beledige reüi var 
İrlandalılar in;tçıllkları ile maruf

turlar ... Sligo fChriııde belediye reisi 
intihabı yapıhyormUf, iki namzedin de 
her iICisi 2303 rey almışlar, intihabı 
tecdit etmişler, tekrar ikisi de ayni rey
leri alınca, fU çareye başvurmUflar: 
Herbiri altı ay belediye reisliği yapacak 
ve böylece dört teneyi bitirecekler. 

Yeni intihabatta muvaffak olmak 

'l'emmuz 

r 

Kırk gün, 
/(ırk gecenin progra 
Ve Evliya Çelebi 

Ermel Talu 

M eihum Evliya Çelebi ile ırı 

münasebetimiz çok eskidir. 
balık. deı:eceaine varır. Kendisinden i 
alarak. bir zamanlar yaptığım kalem .. 
nemeleri, hazan alemi menamda ıı> 

rünileyh ile teıeırüiümüzü mucip 0 

du. 

Bu son seneler içinde cehlim ar 

üslupta yazamaz, yazsam da okut 
dum. Fakat üstadım Evliya Çelebi b 
dan dolayı iltifatını benden esirge 
Gene arada sırada ve bir münasebet 
tükçe, rüyada kendisı1e göriişüyorurn· 

Geçen gece mübarek didarmı gene 

terdi. Hazret: 

- Ahirette, güşü fakiranemize viisJ 

du kim, İslambolda festival yortusu 
nasebetile kırk gün, kırk gece' lii'bü 
ile glin11giin §enJilder icra edilesiymİ~·· 

hih midir? buyurdular. 
- Beli bayım; dedim. 

Evliya Çelebinin, bu hitap 
zü buruştu. 

- BU fakiri pürtaksir, ne bayım, tt• 
geda! Bana Çelebi deyu hitap eyle 
ahirete bu sıfatımla intikal eylemiş" 

imdi lakin kaziye bu deiildir: F 
müliıbesesile hatırı çakerineme hutuı 
leyan bazı &Una mülihaza ve mütalea,S 
yana ıeldim; can kulağiyle &\ış eyle. 

- Buyur. üstadım 1 

On sekizinci asırdanberi devam e -

den eski boğazlar meselesini tekrar di

riJtmek niyetinde olmadığımızı· söyle

mek bile lüzumsuzdur. Kapımızı açık 

bırakamayız. Bu noktadan her şey bi· 

zimle birleşiyor. Biz dahi, Akdeniz ve 

Karadenizi birleştiren boğazların, eko

nomi, politika ve müdafaa bakımların

dan ne kadar esaslı menfaatlere te • 

mas etmekte olduğunu hatırdan çıkar

mıyoruz. Bilh.aua Karadenizin büyük 

bir kısmını, Sovyet kom~umuzun sa -

hiJleri kaplamakta olduğunu unutma -

yız. Boğazlann emniyetsiz kalmasına 

ne kadar tahammül edemezsek, yeni 

boğazlar rejiminin daimi bir ihtilaf ha
~ ~foğurmasma da razı değiliz. Türle.i

ye, bir yandan tam müstakil, bir yan

dan tam bant'Çl bir devlet olarak bo -

ğazlan meseluizlepirmek davasını güt

mektedir. Biz boğazları taarruz ve sui
kastlere karşı kapıyacağız. 

Eski elbiselerimi satmak istedim, ve 
bunları satın alan adamı davet ettim, 
tabii elbiselerin kıymetinden çok aşağı 
fiat verdi7 satmak istemedim, o sırada 
eskici mesleğinin zorluğundan bahsetti 
ve başından geçen şu vak'ayı anlatb. 

Tam evden içeriye adanımı attıiı u

« Bir gün birisinden bir elbise almış- nda, metresi uyandı n: 

- Bu kJTk gün, kırk gecelik ~ehra>'. 
için, her iki helali.ye reisi timdiden uğ- mürettibi Jtim ola:? 
raşmağa haşlamıflarclır. - Asitnnei saadetin umuru belediy 

Mesele Türkiye için prensip olarak 

halledilmiştir. Yani Türkiye'nin bo • 

ğazlan silahlamak hakkı ve zarureti 

kabul edilmi,tir. Fakat umumi esaslar 

. tesbit olunurken, bu hal tarzı Türk iye

n in toprakları üzerinde kati hakimiye

ti, politika istiklili veya Karadeniz dev

letlerinin emniyeti aleyhine zannedile

cek hiç bir tesir bırakmamak lazım ge -

lir. Türkiye, keneli teklifini bu nokta· 

lan göz önünde tutarak hazırla~hr. 

Türkiye' nin boğazlan emniyet inşa· 

atma itiraz edemiyen devletlerden ba
zıları. kendi görüşlerini birleştireme -

mektedir. Montrö konferansının neti

cesiz kalmasına da vaziyet asla elve -

rişli değı1dir. Ba konferans ne ıilih • 
sızlanma, ne de cihan ekonomi konfe· 

ranaına benzer. Montrö konferansın· 

da esas, müstakil bir devletin müdafaa 

emniyeti meselesidir: bütün diğer mü

na~a~lar, ehemmiyetleri ne olursa ol.. 

9un, bizim için bu meseleden sonra ge

lir. Konferanstan Türkiycye aid bu 

müdafaa emniyeti davasının en yakın 

zamanda halledilmesini istemekliğimiz, 

şüphesiz kimseyi hayrete düşürmez. 

Sovyetler, Karadenizde kendi emni

yet menfaatlerini ihlal eden aykm bir 

teklifi kabul etmemekle ona biz başta 

olarak, hak vennemek elden gelmez. 

Eğer TürlCiye, cihan tarafından tasdik 

olunan boğazla~ emniyetsizliğini bir 

an evvel ortadan kaldırmak azminde 

tım, temizlettim, ütülettİl'!l, ve iyice - Ne diye bu kadar •~ aeliyor -
bir elbise olduğu için derhal müşteri mn? diye haykırdı. Sofadaki aaatm iki-
huldum, fakat benden elbiseyi alan 7İ çaJdaiım i§ittim. 
dam . .. dd' b'l . C ••• en tatb sesile: a , ertesı gun a ı, asa ı e-ımışti, 

• T - Hal*J', aüzehı ! dedi. On biri 
bunu istemem geri al dedi. Niçin iste-

d 
çalac•ktı da, rahat.uz olmıyum diye, 

me iğini sorduğum zaman, elbisenin hen durdurdum! 

cebinin içindeki yazıyı gösterdi, bu ya- •--------------• 
zıda sabık sahibinin ismi vardı. 

- Bu adam faşist ben İ!e soeyalis
tim, onun elbiselerini giyemem dedi. 

Ruzvelt mektup 

Alma rekoruna kırdı 

~nnca Ruzvelt 
Greta Garboyu 

• • • müıtegil mekam. 

Çocuıu niçin azarlama'? 
Londrada bir polis memuru, geniş 

meydanların birinde üç tekerlekli bi
sikletiyle marifetler yapan bir çocuğun 
kulağını çekmiş ve : 

- Bir daha buralarda böyle feyler 
yapma? diye kovmuş. 

Oradan geçen bir adam polise yak
laşmış: 

- Keenne .•. Jhtisab ağalığı, değil 

- ~eli üstad~~ 1 ~ ~ • ; 
- Aliı 1 F ak.irın saglıgımızda dahı, 

kabil merasimi gene o mekam tertib 
hüsnü icrasına da nezaret eylerdi. AnC 
bazı cihetler var ki, merakımı mucib ot 
du. Lutfen izah eyler misin evlit? 

- Alakaderiliınkan, çalııının. 

- Var oll Zem.anımızda. bu dcnlü 
likler, herkangı bir fetih veya zaferi tel 

den icra edilirdi. Öyle bir ,ey mi var? _J 

- Çocuğun eğlencesine niçin mani _ Hayır. Asrımız. sulh ve müsaleJIP' 
oldunuz, diye IOmlUŞ. Tek tekerleği aan idüğünden. fütuhat mevzubahs dl 
kaldınyor. Ön tekerlekler üzerinde gi· maz. Bu ıenlik.ler, mahza ııdtenei beldi 
diyor, eğleniyor. oynuyor. Bunun mah- nin zevlcyab, ve gµmumu debri bir e~ 
zur neresinde} feramuı eyleyüp kimyap olmalan ı~ 

Polis keııdllM: bu suali soran adamı 
süzmüş. Sonra azarlamış: 

- Cahil adam. Ufak müsamahalar, 
büyük tehlikelere yol açar, bum: bil· 
ma miain} 

- MalUm. 

dür. 
- Hezar ahsentül. Knk. sünlük bu fi. 

lik.ler esnasında yapılacak olan nel~ 
bakayım'} 

- Spox Dam envaı beden hünerle~-' 
- Cirid. tiıendazlık, aüreı, kılıç - JJll' 

kan oyunlan mı 1 
- Aşaiı. yubn üstadım: Fatbol, ı' 

Bir defasında da yine birisinden mü
kemmel bir elbise almıştım. Fa.kat sa
tamamıştım, aradan üç ay geçti, adam
cağız, iflas etmiş yeni elbise alamıyor
muş, kendisine bir sürü elbise arasında 
mevzubahis elbiseyi verdim, sırtına 
tamamı tamamına uygun geldi. Beğen
eli ve alıp giderken bir ele baktım ki, üç 
ay evvel kendisinden aatın ald1ğtm el
bi1eyi yine kendisine satmıııım, o far
kında olmadı, eğer farkına varsaydı 
tamam elli frank kazanmama mini 
olurdu. da geçti. Ruzvelt şimdi günde 4800 - Bu çocuk yamı büyür ele büyük 

mektup alıyormuş. Amerikan gazetele- bir kamyon ile ayni marifeti yapmaja 
lavlçrelllerln .. ••rrah celbetmek rinden biri her iki.inin de resmini bas- kalkarsa halimiz Dice olur} .• 

için yaptıkları rekllmlar mııı R it G ta r ·--bo k. 

• • • 
letizm, esirim. • 

- Acaipl Bu 
Sonra) 

- Tuluat.. T' ve « uzve re ucu yu se ı- _ . .. . .• 
İsviçreliler seyyahlann memleketle- ze karşı bir ile mağlup etti,, aerlevhası

rine bıraktıkları para jle yaşarlar. Bu- nı koymuştur. 

nun için de hiçbir fırsatı kaybetmez- -----·- ··-· 
lcr. Mesela, Negüs Ceneuerle hukuku
nu müdafaa etmek istediği zaman İs· 
viçre hükumeti kendisine bir şartla 
memlekete girmek iznini vermişti. O 
da kendi evinde oturmayıp otelde kal
mak şartiyle. 

İsviçredeki arkadaşımız, oradaki se
yanat acentelerinin yaptığJ Bir proğra
mı gönderdi. 

Bu proğramda.' şunlar yazılıdır: 
«Negüs dünyanın bu en meşhur ada -

mı kendini halka pek göstermek iste
miyor. Buna rağmen, biz kendisini si· 
ze göstereceğiz .. 7 frank verdiğiniz 
takdirde Cenevreden Savoceyc gide -
ceksiniz. Gölün kenarındaki güzel lo
kantaların birinde yemek yiyeceksiniz 
ve avdette Cenevreden hareket eden 
trende kralı teşyi edeceksiniz.>, 

Bu davet büyük rağbet görmüş ve 
bu gezintiye iki binden fazla seyyah iş
tirak etmiş. 

• • • 
13 nlk•M111a ••td•n okaY•n 

•Cl•m 

Bir çok ·İnsanlar bilhassa tayyareci
ler 1 :1 ün şe 'ametine inanırlar. içle -
rinden yalnız bir tanesi, Lindbergten 
sonra Bahri Muhiti geçen Chamber -
lain ı:J rakamına meydan okumağa 
kalkmış. Ge~n ayın on üçünde, gece 
yarısını l :1 dakika geçe evlenmiştir. 

Balayı seyahatine karısı 1\ı1.iss Shot· 
osphere ile çıkacak ve garpten tarka 
doğru Bahri Muhiti geçecektir. Tayya
resine 1 :ı işaretini yazdırmıştır. 

- Tegazziih. müşaere gibi mi? 
- Hayır üstadun. Piyesi 
- Piyaz mı dedin J Kaside mi? 

ise .. ıonıa? 
- Balkan f estivalı. 
- Balkan kaşkavahnı bilirim. Rah 

metli Melek Ahmet Pa~ efendimiz So,~ 
mütesarrıfı iken tenavül eylemiştim. VJ 
kin festivali malumum değil. Sonra? 

- O kndarl ,İ. 
- O kadarla kırk gün, kırk gecelik 

man dolar mı? • 
Hani bunun emaf alayı? 
- Nasıl alay? 
- E.vliyai umur cf endilerimizın h~ 

ise, onu da hakh bulmıyacak olan yok~ r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

larında, İslambol esnafına, zaman.mda ~ 

1 

duğu gibi bir alay tertib ettirilse fen• 
olur? 

tur. 1 
En doğru yol, Türkiyenin ve Kara

deniz devletlerinin kendiierine göre 

müstesna vaziyetleri düşünülerek, ta -

kat bu müstesna vaziyet Karadeniz'le 

münasebette bulunan deı; !etlerin men-

Bir arkada,ımız anlatb: 
- Dün sıcak bütün İstanbul halkını nasıl plajlara, kırlara, 

bayırlara altıysa, beni de kolumdan :-utup Çengelköyüne fır
lattı. Şöyle ıosede ağaç altlanndan yürüyerek, tuzlu deniz rüz
garını koklayarak Beylerbeyine uzanmak istedim. Yolumun 
ortasında önümde bir ekmekçi peyda oldu. 

Hani şu bildiğimiz sayfiye ekmekçilcrinden biri .. sıska bir 
at.. aırtında koskocaman, bahçıvan kulübesi kadar bir ekmek 
dolabı .. zavallı hayvan kızgın güneş altında köpükler saçarak 
yürümeğe çabalıyor. 

Ekmekçi de ıirret mi, ıirret.. ikide birde hayvanı kırbaçlı
yor. Kırbaçlayıp ta hiddetini alamayınca tekmeliyor, tekme
den sonra yerden aldığı taşlarla zavallıyı tqlıyor, tokatlıyor. 

Velhasıl aciz bir hayvana ne kadar kötü zulüm yapmak li.-

zım celirse yapıyor. 
Bir aralık hayvan birdenbire durdu. 8afmı kızgın kızgın 

sahibine çevirdi. Uzun uzun ekmekçiye baktı. 
Sonra birdenbire, o s halinden umulmıyan bir çeviklik-

le sıçradı, ard ayaklarının bü•ün pddetiyle .ahibinin karnına 

mükemmel bir çifte yaplfhrdı. 
Adamcağız, büyük bir acı ile havada dönerek gitti, yüzü

koyun tozlu yola knpnndı. Soma inlemeğe başladı. Buraya ka
dnr hadise pek tabii değıl mi?. Dinle.. İ§İn komik tarafı bun
dnn sonra .. 

Sıska at mağrur bir eda ile yürüdü, yerde kıvranruı sahibi
ne başını uzattı, bir iki kere derin derin kokladı, sonra sevinç
ten liatılır gibi otuz iki dişini gÖ$;crerek sırıttı, batını yukarı 

kaldırdı, uzun uzun, zafer narası atar gibi, kiınedi ! .. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

faatleri ve Karadenizin az gerileri üze

rindeki her türlü tesirteri hesaba katı!

mamak gibi bir ihmale sebeb teşkil et· 

miyerek, Montrö'de imzalı b ir mukave· 

le elde edilmesidir. Şüphesiz ki böyle 

bir anlaşmayı kolaylaştıracak esaslar, 

yalnız boğazları kapamak değil, bo -

ğazlar meselesini de kapamak başlıca 

menfaatlerinden olan Türkiyenin tek

liflerinde bulunabilir. / L-------------------------------------------------J 
-------

Mesela. sütçü esnafı. ellerinde kocıı~ 
güğümlerle, süte su katarak... çöpçü ~ 
iri süpürgelerle sokakların tozlarını h~ 
landırarak.. seyyar esnaf, beledıye ~ 

murlarile kovalnmaca oynıyarnk.. 1;i 
cılar, yağlarını tahüt ederek.. b kkal. el" 
sap ve sııire. ellerinde kebir tera:ıul ~ 
envaı hile hünerleri göstererek.. sucıJ ti 
yağmur suyunu T nşdelen deyu s t rak·Jt 
bib esnafı şeddadi apartımanlar b"na 
rck ubur eyleseler ... 

Evliya Çelebi daha söyliyecekti. fn~' 
erken uyanmak için akşamdan kurup bş d' 
cuma bıraktığım çalar at, tam o ,.ıı 
acı acı çaldı; gözlerimi açtım. 
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Fransa, Alman -Avusturya 
anlaşmasından endişede 

A vusturyada 
neşredildi 

devletin müdafaası için yeni bir kanün 
ve bir Alman muhibbi kabineye girdi 

Titülesko · 
Kral ile 4 
Saat görüştü 
Bükreş, 12 (A.A.) - Titülesko 

Montröden gelmiş ve saat 18 den 22 -
ye kadar kral tarafından kabul edile
rek beynelmilel durum ve Cenevre ve 

Montrö mesaisi hakkında kendisine 

Boğazlar konferansı ve bir 
kısım ltalyan gazetelerinin 

neşriyatı 

B oğazlar konferansının müzakerele ·' 

Viyana, 12 (A.A.) - Şuşnig ra-:!yo 
ile neşredilmiş olan beyanatında «Al· 
man • Avusturya anlaşmasının Avrupa 
ıulhunun sağlamlaıması için kıymetli bir 
t~riki mesili olduğunu" kaydetmiş ve cıin· 
klr cdilemiyecek görüı ayrılıkarına rağ. 

Kabinede Yeni Aza Danzig ve müıtemlekeler meıelelerinç çe• 
malumat vermiştir. 

ri vesilcsile bazı ltalyan gazetele • 
rinde, konferansın mevzuuna ve bu mev• 
zuun İtalyayı çok yakından alakadar etli· 
ğine dair bazı yazılar çıkıyor. Bu yazıla • 
rın manasına ve edasına bakıldığı zaman 
görülür ki, Türk cumhuriyeti, boğazların 

tahkimi hak.kını almak istemekle İtalyanın 
tecavüzi olabilecek. emellerini önlemeye 
matuf ihtiyati tedbirler almak istiyor. İtal· 
yan gazeteleri, yazılarında, alınması İste • 
nen bütün bu tedbirlerin lüzumsuz oldu · 
ğunu, çünkü İtalyanın böyle tecavüzi biı 
emel beslemediğini iddia ediyorlar. Leroı 
adasının kuvvetli bir kara, deniz ve hava 
üssü haline getirilmesile on iki adada ya .. 
palan muhtelif tesisatın hiç bir tecavüzl 
maksatla aliikadar olmadığını kaydediyor· 
lar. Bu arada, neşriyatı, bilhassa dik.katı 

değer olan Gazetta del Popolo gunlan ya· 

Viyana, 12 (A.A.) - Doktor, Glavise virebilir. 
Von Hortsanar devlet nazırı ve M. Gurido S - Bu itilafname, yeni bir mittele curo· 
Schmidt te hariciye müsteşarı tayin edil • pa vücuda getirmekte olmak itibariyle çok 

Sovgetler 3 japo11 
Vapur kaptanını 
Mahkum •ttiler 

miştir.. ciddi neticeler tevlit edebilir. 

t fl)cn bu nnlıııımanın bavarılabilmesinden 
Dr. Von Horteanar, Münih üniversite• Paris, 12 (A.A.) - Avusturya • Al· 

1
dolayrn fevkalade memnun olduğunu söy· 
(emiştir. 

sinde paye sahibi olup Alman muhibbi ve manya itilafından bahseden Populaire ga· 
Katolik' dir. Şimdiye kadar devlet argivle· zetesi, diyor k.i: 

Moskova, 12 (A.A.) ·-Tas ajansı 
bildiriyor: Kamçatkadaki Petropav -

losktan bildirildiğine göre, Kamçatka· 
nın şark ve garp sahillerinde Sovyetler 

Avusturya yurdseverliğinin gayeleri de· 
ğişmemiıı olduğunu kaydeden Şu§nİg, bü
tün Avusturyalıları kuvvetlerini vatanse· 
ver cephesinin emrine fımade kılmaya da· 
~ctt eylemiştir. 

rini idare ediyordu. Bu itilafname haddi zatında gayet dü· 

Yeni Kanun Nqredildi 

Kendisi 54 yaııındadır. rüst bir akiddir. Fakat bu itilafname Mil· 
M. Schmidt' e gelince 3 7 yaşında olup letler Cemiyeti ve kolektif emniyet aleyhi

vaktiyle Paria sefareti müsteşarlığında bu· ne tevdh edilmit bir taarruzun ilk merha· 
lunmuı ve 1928 denberi riyaseti Cumhur lesidir. Ve İtalya, bu taarruza bütün kuv· 
katipliğini yapmıştır. vetile yardım etmek emelindedir. 

Avuıturyanın dıt siyaseti Avusturya Batvekilinin Musolini'ye 
Viyana, 12 (A.A.) - Salahiyettar Telgrafı 

Birliği kara sularında nizamsız balık 
avlarken Sovyet hudut makamah ta· 

rafından 27 haziranda yakalanmıt o -
lan üç Japon vapurunun kaptanlarına 

ait dava 7 temmuz tarihinde görülmüt· 

zıyor: 

Viyana, 12 (A.A.) - «Devletin mü· 
~afaasrn hakkında bugün neşredilen yeni 
kanun, Çekoslovakya ve lsviçrenin en ıon 
kanunlarından mülhem bulunmaktadır. 

Bundan sonra aşağıdaki hareketler ce· 
ıa tehdidi altındadır: 

mahafiJ. yeni Alman • Avusturya itilafının Roma, 12 (A.A.) - Avusturya Bav· 
Avusturyanın iç siyasasında hig bir ıeyi vekili Şuınig Avusturya • Almanya itilafı· tür. 
değiıtiremiyeceğini beyan etmektedir. Bu nın imzalanması münaaebetiyle Duçeye &· 

mahafil, hükumetin Nasyonal • Sosyalist· 1ağıdaki telgrafnameyi göndermiştir: 
!erin faaliyetlerine sed çekmeğe ıiddetle Bu fırsattan bilistifade pek samimi olım 

Maznunların hepsi suçlu olduklarını 
itiraf etmişlerdir. Mahkeme maznun -
lan 150 den 300 rubleye kadar para 
cezasına mahkum etmiştir. 

«On iki ada, Türk sahillerine kargı ya• 
pılabilccek tecavüzkar bir hareket için üı 
vazifesini göremezler, bu toplu adaların 

coğrafi teşekkülleri, bu nevi bir hareketin 
icap ettirecei,i malzeme ve mcvrıddın top· 
lanmast müsait bir köprübaşı vazifesini 
görmiye elverişli değildir. Bilakis, bu a.' 
dalar, İtalya için, tedafüi birer ileri mev.' 
zilerdir. Taarruzi mahiyette mevziler de • 
ğillerdir. Şarktaki İtalyan ticaretine isti • 
nat vazifesi görmekte ve İtalyanın, diğer 
ıark m.illetlerile olan temas ve muvasala· 
ıını kolaylaştırmaktadırlar. Binaenaleyh 
İtalyanın Rodos adasını elinde bulundur • 
ması, Türkiyenin boğazları tahkim etmesi 
için makul bir sebep addolunamaZ» mış. 

1 - Nizamsız teşekküllere ve yahut 
hükumet aleyhtarı hirüklere iştirak, 

azmetmiş olduğunu ilave etmektedir. ııahsi dostluk hissiyatımı bir kere daha 
Bugün «devletin himayesi» ne müteal· tekrar eder ve zatı devletlerile tamamile 

lik yeni bir kanun neşredildiği ve bu ka- mutabık kalarak Roma itilafları esasına 
nunun her türlü mefsedetkarane faaliyet· :istinad eden mesai birliğine devam edece· 

2 - Katil, siluh kullanarak hırsızlık, 
Y)lngın ve amme emniyetine karşı suikast· 
l@r, lerin tenlcilini ve bilhassa Anschluss lehin· ğimi temin ederim. 

3 - Telgraf hatlarının tahribi ve mü· 
nakale ve muhabere yol ve vasıtalarını bal
talama. 

4 - Telsizle kaçak neşriyat ynpmak, 
• S - Milli müdafaaya matuf olmıyarak 

aaz siluhları depoları teşkili, 
6 - Genel tezahürleri bozmak için 

gaz kullanılması, 

1 - Avusturya durumu hakkındaki 
yabancı efkarı umumiyesi üzerinde müsait 
olmıyan tesir yapmağa matuf olarak ku
J,ktan kulağa propaganda, 

8 - Avusturya zararına olarak gizli 
istihbar hizmeti işletilmesi. 

Halledilecek Meseleler 

Vlyana, 12 (AA.} - Şuşnig ile Fon 
PJ\PC\t tarafından esas itibarile halledilmig 
veya Oerdeki müzakerntta halledilmesi ka· 
rarlagtırılmış olan meseleler meyanında 
ezcümle şunlar zikredilmektedir: 

Evvelce bildirilmiş olan takyidat dahi· 
Jinde olmak üzere genel af, 

Kapalı mahallerde yapılan tezahüratta 
Alman vatandaşlarının Gamalı haç ipreti· 
ni taşımalarına müsaade edilmesi. 
... Avusturyalı göçmenler meselesinin gÖ· 
ruıUlm · ·ı d 1 k .. 
b 

esı, ı er e yapı aca muzakarelere 
ırakılrnıştır. 

==-

deki her türlü propagandaların men'ini Muıolini'nin Cevabı 
nutık olacağı haber verilmektedir. M. Musolini vermiş olduğu cevapta 

Habsburgların saltanat makamına gel- Roma itiliiflannı telmih ettikten ıonra şu 
meleri meselesine gelince bu meselenin ta· sözleri ilave ediyor: 
mamile dahili bir mesele olacağı ve mü· Akdetmif olduğunuz itilıifname Avru· 
nnkaşa mevzuu teşkil edemiyeceği söylen· panın ve Tuna havzasındaki devletler.in 
mektedir. ihya ve imarı bakımından fevkalade mü-

Söylendiğine göre, Avusturya, mütevef· himdir. 
fa Başvekil Dolf us tarafından çizilmiş o· Musolini Alman Scfirile Görüttü 
lan yolu takip etmekten başka bir şey yap· Roma, 12 (A.A.) - Musolini, dün 
mamnktndır ve bu yolda Almanya tara- ak§am Alman büyük Elçisi Von Hassel'i 
fından tasdik edilmiş olan prensiplere isti- kabul etmiııtir. Bu mülakat hakkında hiç 
nad edebilmektedir. bir tebliğ neşredilmediği gibi ne konu~ul· 

Franswar Nasıl Tefsir Ediyorlar ? duğu da nnlaşılamamıııtır. 
Par is, 12 ( A.A.) - Yarı resmi maha· MünnkafA)ara Meydan Verilmiyecek 

fil, Almanya • Avusturya itilafını tefsir et· Berlin, 12 (A.A.) - Hariciye Neza· 
mekte ve şu neticeleri çıkarmaktadır: reti namına söz söylemeğe salahiyettar bir 

1 - Bu itilafname, gimdiki halde her zat, Almanya • Avusturya itilafından tc· 
türlü harp tehlikesini ortadan kaldırmak· vellüt edecek müsbet tedbirlerin ne olaca· 
tadır. ğı hakkında dün akşam kendisine sorulan 

2 - İtiliifname, Berlin ile Roma arcı· bir suale cevap vererek, Almanyanın gel· 
sında her türlü anlaşamamazlık sebepleıi· zetelerdeki kalem münakaıalarına nihayet 
ni de ortadan kaldırmaktadır. vermek ve icabında bu gibi münakaşalarda 

3 - Bu sebepten dolayı Fransa, Al· bulunan gazeteleri tatil veya ilga etmek 
manyanın yeniden Lokarn~ misakı ahlca· tasavvurunda olduğunu söylemiştir. 
mını ihliil etmesi takdirinde 1talyanın ona Macaristan Haberdar Edildi 
müzaheret etmesinden korkabilir. y· 12 (A A ) ıyana, . . - Ba§vekil M. 

4 - Bu itilafname sayesinde Almanya, Ş · 1\1 G" b" • A uıınıg, . om oıı e vusturya • Alman· 
nazarlarını başka meselelere ve mesela ya itilafının metnini göndermiştir. 

Moğol Cumhuriyeti/Şüpheli bir doktor 
Pdavda gazetesi Moğol Selılnikte Yugoslavyalı bir 

Yunan filosunun 
manevraları 

Gemilerden bir kısmı temiz .. 
lenmek üz.e~e tersaneye 

gırıyor 

or usunun kahramanlığın,. doktor )akalandı 
M dan bahsediyor 

h'ld' ~skova, 12 (A.A.) -·Tas ajansı 
c' ırıy?r: ~ütün gazeteler. Mogol halk 
urnurıyetın"ın b . . Id·· .. .. .. on eşıncı yı onumu 

rnuna b ·ı (l• I se etı e rnakaleler neşretmekte -
ır er. Pravda gazetesi diyor ki: 

~~ogolistan halk inkılap partisi ve 
'Yenı h"kA h k u urnet, memleketin yabancı il-

a çılardan ve derebey!erinden kur -

~~rılrnasını ilk vazife telfikki etmişler~ 
11.ur, 

Gazete, Mogol cumhuriyetinin si -
Ya.sal, ekonomik ve kültürel başarıları
nı kaydettikten sonın diyor ki: 

Atina, 12 (A.A.) - Yunan emni
yet teşkilatı Selanikte doktor i..odovik 
Pesler isminde bir Sırbı, vaziyetini .şüp
heli görerek yakalamıştır. 

Bulgaristan da zecri 
Tedbirleri kaldırıyor 
Sofya, 12 (A.A.) - Bankalar ku. 

ıulu, İtalyaya karşı tatbik edilen zec

ri tedbirlerin 15 temmuzdan itibaren 
kaldırılmasına karar vermistir. . 

* 

Atina, 1 2 ( H ·) f · ususı - yonıyen deniz 
yaz manevralarının ikinci kısmını tatbik 
e~en donanma Korfu adasına dönmüşrür. 
Fılonun hafta sonunda Argostobion lima· 
n.ınd.a . bulunacağı deniz bakanlığına bildi· 
rılmıştır. 

Manevraya İ§tİrak eden gemilerden bir 
kısmı temizi k .. enme uzere ay sonunda ter· 
saneye girecektir. Donanmaya mensup Lir 
kaç · gemı manevralara devam edecektir. 

Radyo binasma hücum 
Valence, 12 (A.A.) - Rovervcrle 

mücehhez ve hüviyetleri meçhul bir 

tnkım kimseler, dün gece saat 23 de 
Valence radyosu neşriyat salonuna gi· 
rerek mezkur salonu adeta askerce iş
gal etmişler ve bu yüzden ciddi hadise-

]er olmuştur. Muhafızlar, mütearrızları 
püskürtmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Radyolar dinleyenleri tatmin için bir 

çok defalar milli marşı çalmışlardır. 

Gece soknklarda bir takım nümayi~

ler olmuştur. Şehirde biiyük bir asabi
yet hüküm sürmektedir. 

Sovyet arazisine giren 4 Japon 
geri verildi 

Moskova, 12 (A.A.) - Dı~ işleri 
halk komiserliği, Japon büyük elçisi 

Ohtanın l temmuzdaki iltimas talebi-

Gazetta del Popolo'nun bu yazısı, heı 

bakımdan sakattır. iddia ettiği gibi askeri 
bakımdan da sakattır: Çünkü bir noktaya 
karııı askeri bir hareket icra edileceği za. 
man, bu hususta kullanılacak istinat nok· 
lalarının elverişli olup olmadığına bakıl • 
maz. Elde mevcut vasıtalarla iktifa edil· 
miye çalı§ılır. Ticari noktadan da sakat • 
tır: Çünkü, ltalyanın şnrk milletlerile )'a • 
kın bir tema' muhafaza etmesi için, behe· 
mehal, on iki adaya ihtiyacı yoktur. Bu 
iddia bir kaide teşkil eylese idi, 
coğrafi vaziyeti mümasil her memleket 
için, muayyen mesafeler dahilinde mevcut 
bütün istinat noktalarının elde bulundurul· 
masanın istenmesi gibi bir vaziyet hasıl o· 
!urdu. Kaldı ki, bizim boğazların tahkimi 
hakkını istememizle, ltalyıının on iki ada-

1 

da bulunmasının doğrudan doğruya bir a· 
lakası yoktur. Biz, bu tahkim hakkını her· 

ne cevaben, Mançuri istasyonu civa - kese karşı istiyoruz. Lozanda, bu mınta • 

rında 28 haziranda Sovyet erazisinde kanın emniyetini tekeffül eden ltalya ile 
tevkif edilen 4 Japon süvari neferinin İngiltere, daba dün harbedecek bir hale 

geri verilmesi için mahalH makamlara gelmiıılerdi. Bugün, bu tehlike zail olmuı 
• 1 1 l ise, yarın tekrar hiisıl olmıyacağını kimse emır er veri miş o duğunu bildirmi~ ~ 

T temin edemez. Binaenaleyh, bütün bir 
tir. Bu dört askerin bilmiyerek sınırı memleketin hayati menfaati, lafta kalan 
geçtikleri tesbit edilmiştir. teminata bağlanamaz. - Selim Rngıp 

Kanadada 50 kişi sıcaktan öldU 
Londra, 12 (A.A.) - Ottawadan 

gelen haberlere göre, Ontario eyale -

tinde sıcaktan ö1enlerin adedi elliyi 
geçmiştir. 

Rusya - tınerika ticareti 
Moskova, 12 (A.A.) - Dış işleri 

komiser vekili Krestinski ile Ame -

rikan birleşik devletleri maslahntgü -
zarı Henderson 13 temmuz 19:35 de 

Sovyetler birliği ile Amerika birleşik 

devletleri arasında imzalanmış olan ti

caret anlaşmasını bir yıl daha tt>mdit 
eden notalar teati etmiş . ..;rdir. 

Liderler meclisi toplanıyor 
Atina, 12 (Hususi) - Bütçenin mas• 

raf kı mının son zamanlarda 200 milyon 
drahmi fazlalık göstermesi Ü7.erine hükü• 
met liderleri meclisini toplamağa karar ver· 
miştir. Hükumet bütçeyi tetkik etmek Ü· 

zere bir encümen İntihap edilmesini iete-:_ 
yecektir. 

Kukla Müsabakası 
8 Ağustosta açılacak beynelmilel be· 

bek sergisinde her isteyenin İştirak edebi· 
leeeği bir müsabaka tertip edilmesi ve ka· 
zanncak bebeklere ikramiyeler dağıtılması 
karo rlaştı rı im ıştır. 

Bebekler her türlü malzemeden yapıla· 
bilecek ancak boyları 80 santimi geçmiye· 
cektir. 

d ~ogol ordusunun doğu hududun -
a 1 taarruz teşebbüslerine karsı gös • 

Buenos Aires, 12 (A.A.) - Hü -
kı'.imet zecri tedbirlerin 1 f) temmuzdan 
itibaren kaldırılmasına karar vermiş - '-= İki 

terd'"• · M ıgı. kahramanca mukavemet, yeni 
k ogohstan, Mogol ulusunun eski harp 
ahrarnanlığını ihyaya muvaffak ol -

ıllluş v~ Mogol ordusu bugün memle -
ket istikHilinin müdafaasını temin ede
cek durumda bulunmuştur. 

Filistind geniden 
Karzşıklı/,z'ar oldu 

Londra, 12 (A.A .) - Müstemle -
kat bak'lnlığının verdiği bir habere gö
re, Filistinde, şimal mıntakasında u -
fak bazı yeni karışıklıklar olmuştur. 

tir. 

Fransada komun:st'er 
Paris, 12 (A.A.) -· Komünist 

partisinin yıllık konferansı, radikal 
sosyalist partisile, S. F. 1. O., sosyalist 
birliği ve C. G. T.ye sempati mektup· 
ları kabul etmiştir. 

Parti sekre teri Jiton, parti aznsı a· 
dedinin l 8i.OOO ve ge nçlik teşkilatı a
zası adcdinin_de 63.000 i geçtiğini söy
lemiştir, 
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Sultanahmet 
Hafriyatı 
Devam ediyor 

'SON POSTA 

j IJün Haliçte j f raş edilmediği 

Boğuldu Vurdu 

.,~-----~E~K----O~N~O-----M~i--------~J 

Zahire Borsasında Bir 
Vaziyet Haftalık 

Tiftik piyasası sağlamlaştı ı lki kişi :ı için berberi 

Ş• d. kadar k I Eyüp iskelesinde kahveci İsmaile a- Şof" k f . - _ KOZA : Memleketin her tarafında bi ehemmiyetli bir yekuna baliğ olınıf 
ım ıye Çl arı an it bir kayığa dün Şükrü, şoför Musta- or a ayı çekınce duk- koza piyasası kapanmak üzeredir. Mev-

mozaikler büyük bir de.:>er fa, ~vuş Şerif ve Mehmet adında 4 ki- kanın camını çerçevesini sim iptidalarmda bu seneki istihsalatm turfiatlar: Oğlak 108-110, Kastaııı.-1 
taşımaktadır şi binerek Kağıthaneye gitmiş1er, dö- kırdı gayet bol olaa.ğı annedi1iyordu. De- 104, Konya 100-102, orta maJlar 

___ nerlerken Şerif aptest etmek bahane- vam1ı yağmurlardan sonra bu seneki kuruştur. 
Sultanahmette Kabasakalda mütehas- sile a~ağa kalkmış, bu yü~de~ ~üva· T ophaneae oturan Recep isminae mahsulün ümit edildiği gibi çıkmıyaca- Alman kontrol dairesinin bazı 

•ıa Bakster tarafından yapılan hafriyat zenesı bozulan sandal devnlmışhr. Ka- bir ~för dün gece saat 1 de sarho ola- ğı anJa~ılmıştrr. tik partileri için geçen hafta mü 
son günforde yepyeni bir safhaya gir- yıktakiler denize dökülünce etraftan rak Kurtuluştaki Berber Nikonun ~dük- . Geçen sene.ki istihsalat ile bu sene- verdiği memnuniyetle öğrenilıni 
mi~ir. Hafriyatın Tomruk sokağı kıs- sandallar koşmuş, Şükrii .ile Mustafa kanına giderek traş olmak istem~tir. nın mahsulü arasındaki fark şu suret- Bu müsaade1erle tasdik edilen fja 
mında geçen yıl elde edilen mozaikle- kurtulmuş, fakat Şerif ile kardeşi Meh- Berber Niko Recebe vaktin geÇ oldu- l~ hulasa edilebilir; 936 koza istihsa- kilo başına sif Hamburg oğlak 1 
rin devamı olan mozaik safihalarına met ~~l~rı.n arasında k~ybolmuşlardır. ğunu, dükkanını bpıyacağını, kendi- latı, geçen sene~~n ~erek miktar ve 115, Kastamonu, Konya ve ben 
tesadüf edilmiş ve bunların bozulmak-/ Her ıkısınm de cesetlcrı bulunamamış- sinin yann sabah gdip traş olmasını gerek randman ıtıharıle do ha noksan- için 104-105, Yellow tab!r olunan 
sızın meydana çıkarılması için çalış - tır. söylemi~ir. Şarhoş Recep bundan dır • ~eçen sene alınan 2 mil - tiftikler için de 93-95 kuruştur. Ön 
malara başlanmıştır. Hafriyatın cenup • muğber olarak dükkanın camlarını kır- yon ıkilo ya' kozaya mukabil bu müzdeki hafta da bu fiatlar üze 
kısmında Sultanahmet camii avlusu i- JnhİsarJarın yaptı- mış ve eline geçirdiği bir makasla da sene yüzde on beş kadar noksan müsaade verileceği ümit olunmak 
çİne doğru ilerleyen kısımda bu sene v • • berber Nikoyu ağırca yaralamıştır. Ya- mahsul alınmı~r. Geçen sene dır. 
meydana çıkarılan mozaiklerden baş- racagı yenı bınalar Talı hastaneye kaldırılnu~. Recep ya- ~urs~nın 10! kılo yaş kozasından PAMUK : Memleketin her tara 
ka daha bir kısım mozaik bulunmuş - I h. t . . . . kalanmıştır. hır kılo saf ipek istihsal edildiği halde dan pamukların neşvüneması hakkın 
tur. Bunlar .diğerlerine nazaran daha n ısar~ar. daresını~ bu yıl ıçınde bu sene ancak 11,300 kiloluk yaş ko- müsait haberler gelmektedir. Adana 
ean'atkarane yapılmış ve zedelen - yaptıracagı mşaatm bır programı ha- Bir otomobil devrildi ve iki z.adan bir kilo ipek istihsal edilebilmiş- da vaziyet normaldir. lzmirde Na 
meden meydana çıkarılmıştır. zır~n;.~tırd Şe . .. OOO • artist yaralandı tır. Bu sene bilhassa Trakyada mahsul ve havalisi müstesna olmak üzere dl 

Aygır deposu dahilindeki kısımda da 8 u ar a msıpaşada 3ıO. lı- T . bozuk çıkmıştır. ğer mıntakalar yağmurlardan fa 
Hclenique Bizantin Osmanlı devirleri· ra tutarında bir yaprak tütün ambarı .ura~ Bar artıstleri~den E~~f ve H~- Fiatlar: Trakya malı yaş koza 75- örmü lerdir. Bütün Ege havalisi 

. b" k l d k l yaptırılacaktır. inşaata yakında başla- metın dun gece eve gıtmek uzere bın· 80 B k lar da 80-S5 g ş . • 
ne aıt ır ço eser er mey ana çı arı • k d"kl . 29- 6 N 1 b"l Ah· . • ursanın Yat oza ı ku- rekoltenın geçen senenin bir mis 

M B k f 1 b 1 naca tır. ı en -D o. ı otom o ı ıdeı d .. 
mıştır. . a ster en az n u eser er P 1 h d l'>O OOO . • H·· . dd . d k 1 ruş arası ır. yakın olacagı tahmin edilmekt 
.. . d .. d k _] o at ane e .. . lıralık hır am- urrıyet ca esm en geçer en e ek - 1 l F" l d • 
uzerın e etu yapma tauır. b 1 k B b "h 

1 
• uik d" v• k d ilm" . ta yada bu sene hükumetin teşvi - ıat ar a geçen haftaya nazaran bir 

Bu kısımda yapılan hafriyat da bu- ar ya~tır~ ~c~. tdır. u aml akrın 1 a esı De .1 uegınt~ ~rpar~tl d ev~ı~f ış1:1'. kile istihsa1at fevkalade inkiı;af etmis- kuruşluk bir tereffü vardı.r. Son 
d b 1 d l k ı k ayın yırmı uçun e yapı aca tır. vn me ne ıcesı artsı er en :e:.u agu . H·· .. . · .. . . ' l . . 

ra a u unan su epo arının yı ·ı ma l . d r-oo OOO . . t al h tır. ukumet fazla mıktarda dovız ıt- erın satışları 44 kuruş üzerınden 
hı.k . .. . .. . d d l zmır e a . lıralık hır yaprak sure te yar anmı~ ve astaneye kal - h 1. . . _ . I 1 

te ı esı gostermesı uzerme ur uru· .. .. b . 
1 

• . d nhn S I .r.·· k .. a ı ıçın mustahslllere bır çok kolay • pı maktadır. stanbuldaki fabrik 
tutun am an ve ış eme evı msası ka- ı ıştır. uç u şoror azayı mutea- I kl .. • .. .. . 1.. .. .. · 

muştur. I t l · '-ip k t Ş f·· :..J..J I k ı ar gostermış ve butun kozalann kı- gdır mallarına alaka gostennektedit rar aş m mıştır. ~ açmış ır. o or şıuuet e aranma • I b 1!_ 1 . . 
Beyog"lunda Akşam Kız San'al tadır. osunu eş metten satm alarak fahri - er. Bu cınslerm fiatı 48-50 kuruş 

Bursada 120 - 130.000 liraya çıka- ikalara tevzi etmiştir. Bu kolaylıklar sıdır. ~ 
Mekteibi Sergisi açlldı cağı tahmin edilen bir yaprak tütün lzmir panayırma hazırhklar derhcı: tesirini göstermiş. 93!) senesinin OZOM : Son yağmurların ı 

Akşam Kız Sanatlar mektebi idare· '1mharı inşa ettirilecektir. Bu ambarın 15 mılyon kilosuna mukabil bu sene bağlarına bir çok zarar verdiğ' öğre 
si t~rafın~a~. her sene tertip e~ilen se- projeleri hazırlanmaktadır. na Hır7n se~e _9 eylülde ~çıl~ lzmir .pa- ~..J? ~ilyon kilo yaş kom istihsal e- miştir. Bağlarda üzümleri si;Yahla~~t 
nehk sergı dun saat 4 de Beyoglu mek- B d b k Ed" ed K . · Y a ıştırok ctmesı r.stenen iır • dıJmıştır. rıp kurutan ballık namında hır hast~ 

un an aş a ırn e, ayserı • malara · · '- 1 · • • r. .. · ·· ' 
tep salonlarında açılmı~tır Sergi ayın d v E d b" b ··d- ı··k panayıra ıştıraK; etme en ıçın Y APA~I : Yapagı pıyasası henuz çıkmıştır. Razakılarm geçen seneye 

T • e e rzurum a ırer aşmu ur u t hl" v 1 · 
19 una kadar devam edecek ve her gün b. . M"I" t Afy d p 1 th e ıgat yapı mıştır. canlanmamu;ım. Trakya ve Bandırma beten o/o 30 noksan olacağı tahmin I 

ınası, ı as a, on a, o a ane - p K · · f "- ld 
saat 5 e kadar umuma açık bulundu • d c·· d b" -d·· ı··k T· ed anayır omıtesı stannu a mevcut mallanndan yerli fabrikalarla Alman- dilmektedir. 

e, onen e ırer mu ur u , 1r e ecneb · t ı ·1 t 1 1 •1_ H b h rulacaktır Sergide talebelerin yaptık- d b" l k b. l ı vapur a.cen e ene emasa ge e- ı:ıra az ınudarda aatı\llar yapılmı\ltır. om urgcla bulunan caki ıne 
)arı eserl~rden bazıları da satılmakta- ke ırd~emur u ınası yapı ması mu- rek hariçten panayıra iştiı ak edecek o- Bir haftalık satış yekunu 350 balye partilerinin satışları devam etmekti 

arrer ır. f b" f. ı il · · · dır. an ecne ı ırma arının ma arının nav- kadardır. Anadolu kalıtelerıne ıstek ol- dir. Son hafta zarfında fiatların b" 
Diğer taraftan mektebin imtihanları Halen inşa edilmekte olan inhisar lun ücretinin yüzde ell~. tenzilata tabi mamıştır. Maamafib piyasada b ... eliren daha düşeceği söylenmektedir. Y 

da bitmiştir. binaları arasında Sivasdaki başmüdür- tutulması ha~ldın~ muz~erata baş- alametlere bakılırsa önümüzdeki haf • rekolte üzerine alivre muamelelere 
Bu sene mektebin birinci sınıfından lük binası ile üç milyon kilo tuzu is • lamıştır. Komıtenın hu muracaatı va- talar zarfında işler olacağı ümit edil • hi devam edilmektedir. Yeni ve e 

beş yüz talebe ikinci sınıfa geçmi~ ve tiap edebilecek şekilde yaptırılan tuz ~ur acent.~I:ri ne~nde müsbet bir ne: mektedir. Trakya yapağıları ()(j kuruş· mal üzerine derhal yükleme şa 
mektep muhtelif şubelerinden dört ambarı vardır. Başmüdürlük binasının t~ce verdıgı takdırde h~er sene ecnebı tan satılmışbr. Anadolu cinsleri de 50 İzmirden son teklifler numara 7 
yüzden fazla mezun vermiştir. inşası eylulde bitmiş olacaktır. fırmalar tarafından ragbct bulan pa- kuruşa kadar teklif edilmektedir. trissima Karaburun yüz kilosu 

Mektebin dikiş kısmından 196, ıno- lzmirde Çamaltı Tuzlasında altı nayırm .bu sene de eski senelere ni~· Mersinde geçen hafta iş olduğu du- Hamburg 12.75 Türk lirası, 8 nunı 
da kısmından 98 yemek kısmından 30 memur evi, bir mektep, bir revir, bir beten bır kat daha kalabalık olacagı yulmamışhr. fzmirde 50-56 kuruş ara- Kiup Karaburun 1;3.50, numara !1 A 
ev idaresi kısmı~dan ;l0, erkek çama : çuval ambarı ,bir malzeme amban ve söylenmektedir. sı ufak tefek 83.tı~lar olmuştur. ]ese Karaburun 14.23, numarn 1 O 
şıri kısmından 20, pasta kısmından :m bir ince tuz deg~ irmeni yapılmıı::tır • t I b. . k Almanya ithalat kontrol dairesi Tür- Plus ültra 16, numara 11 Exel 

T ran ı ır serserı ya alandı ıs -o T .. k r d talebe şahadetname almıştır. Çamaltı Tuzlasındaki ince tuz de • ldyeden istenen fiat1arı cihan piyasası .~ ur ırası ır. 
Mektep her sene daha mütekami1 .. · ·ı b l k Afyonda lran tabii·vetiude Ali is- fiatlarından daha yüksek bulduğun- MISIR : Memleketimi2'.de stok til 

gırmenı e am ar ar, me tep, revir ve J 

bir hale gelmektedir. Maarif Veka- diğer tesisat yakında gümrükler ve in- minde biri fÜphe üzerine yakalanmıs dan ithalata müsaade etmemektedir. kenmek üzeredir. Fiatlarda geçen 
leti de her türlü yardımı esirgememek - hisarlar vekili Rana ile inhisarlar u _ ve lstanbul Müddeiumumiliğine gön: Halbuki cihan piyasası bizim yapağı taya nazaran ufak bir yükseliş var 
tedir. mum müdürü Mithat tarafından tetkik derilmiştir. fiatlarmın hayli fevkinde olduğu eşa- Maamafih yeni sene mahsulü berek 

edilecek diğer tesisat açılacaktır. Kendisi Afyonda yakalandığı za • ğıdaki rakkamlardan kolayca anlaşı - olarak bir aya kadar piyasaya çık 
PIAkalarm asılacağı yerler man: labilir: Türk yünleri için malın nev'ine ğından Hatların bu haddi tecavüz et 

'7.b bel Bundan başka Tekirdağında bir ~;:\- - Ben fstanbulda hammallık ya _ ve randmanına anre kilo haıs,na 60-85 miyeceği zannolunmaktadır. Son si 
La ıtai ediye talimatnamesinde ...- a-

1 .. k 1 bal k d I rap kavı, yani mahzeni yapılmaktadır. parım demişse de burada yapılan tah- kuruş, yani 1.20-1.62 mark istenirken tışlar C3.10-6.15 kuruş arasıdır. 
"P a a ar, ara arın ar asın a so ça· U k.. ..d K ki 1. d ·ı_· d k ı o··" 

l 
.. .. k h' d zun opru e ve ır are ın e ı.ıu- kikat neticesinde kendisinin serseri ol- A/2 A. markah Avustralya kirli yün- Arpa müvare atı esi miştir. 0 "' 

mur ugun ust ısmı ızasın a, otomo- .. b" k"l I k .k. k .. .. 1 3 7r:: k ) 
b·ıı d · k hl d l O ~er yuz ın ı o u t ı yapra tutun duğu anlaşılmış ve karar verilmek ü- )erinin fiatı baziran ortalarında :J.30 me arpa ar . O, yeni ve es i ma 

ı er e ıse ar a satı arın an en aı: ba h 1. . d d B l d akı l 1 k ı.....~ d 1 ~ 
santimetre taşkın olarak asılncaktır.ı> am rı a ı mşa a ır. un ar ay n- zere asliye birinci ceza mahkemesine mark, yani 175 kuruı, 'llarak tesbit e- çuval ı uruş ~ para an a ıcı 

da bitecektir. d" _..J·ı • • im A · · malla Dl dır diye bir kayit vardır. Belediye talimat- tev ı coı mıştır. di iştir. lJantın rı ise mar- · ~ .. _. 
namesinin bu kaydine göre son model İnhisarlann gelecek yıllara ait inşa- r --, kalı kirli yünlerine 2.20 mark isten - KUŞYEMi : Yaptıgımız tahk~ 
otomobillerde plaka asmak mümkün at programlarının da şimdiden hazır • Nöbetçi mektedir. Yukarıdaki rakkamlardan göre u:m se?esi ~u~y~mi rek~lte~l 
o ama ığı içm aım encümen yeni ir an aşı acagı uzere u urun erın ıa ı · ı d 

. d . i b lanmasma başlanmışbr. 1 1 v •• b .. .. 1 . f" t suretle tahmın edılmıstıc: T ekırdaS~' 

karar vermiştir. Bu karara göre plaka· Eczaneler Türk yünlerinden % 100 kc-dar fazla-· civarı lOO bin, ~~lebur~az, Keşan.: 
lar talimatnamenin tarif ettiği yere de· eney m m n ızme çı ___ L! ''bet . el fUDlard dır. Aradakı k.alıte farkının ıse her hal- • 180 b" ldır G 3 S e ahkQ ola h' 1 . . . . . libolu ve havalısı 80 bın olmak ~l 

Ba •eçcaa DO çı eca:an u il': n ın ruva eçen 
ğil, otomobil fabrikalarının plaka için Muallim Hamidenin evinde hizmet- İsta:bul cihetindekiler: de ayni nisbette bulunmadığı aşikar • ~~m ~ lt k ~O b" · 1 k 
ayırdıkları yerlere asılacaktır. Bu ka - ·1·k _..J A vd k. 1 d v dır ı re 

0 
e anca / m çuva a • çı 1 coen yşe c e ımsc 0 ma ıgı Aksarayda: (Sinm). Alemdarda: (E- . · . Bu sene her ne kadar hasnt me 

rar şehir meclisinin önümüzdeki dev- bir sırada 100 lira para çaldığından Üs- aa.t). Balmköyünde: {lstepan). Beya· Cıhan pıyasasmm son haftalarda ehem- "kt" d b "h . k 
d d k d

'l k · k . . . . gecı ıyse e u av nı ayetınc . .ı 
re içtimaın a tas i e ı ece tır. küdar ceza mah emesindc bir müd- zıtta: (Cemil). Eminönünde: (Bensa- mıyetsız sayılacak bır gev,eklık arzet - k lt . · l d""1'İP re o enın tamamen pazar ara o 

det evvel üç sene hapse mahkum edil- son). Fenerde: (Vitali). Karagümrük- t·-· ·· ··ı kted" B k t t k se ıgı goru me ır. u su ·u un e · - mesine intizar edilmektedir. 
mişti. te: (M. Fuat). Küçükpazarda: {Yor- b b" J A l · · t.İ Kafasma kürek yiyen adam 

Jstanbul müddeiumumiliğine Osman 
isminde biri müracaat ederek Kütah -

yada Ali tarafından kafasına kürekle 
vurulduğunu ve bu yüzden sakat kal
ciığını bildirmiştir. Vaziyetin tesbiti i-

e ı aponyan. ın vust.ra. ya pıyasa - Fiatlar: o/o 4, analiz dokme ve Sı~., 
Temv1z, kararı nakzettimnden ye- gi). Samatyada: (Erofilos). Şehrcmi • d k b k k 1 'f• 

J • e· h d sın an ısa ır zaman !Çtn uza a - ci teslimi U.1 O para ve o/o 2 analiz 
niden yapılan duruşmada iddia maka- ninde: (A. Hamdi). Şe za ebaşında: d ~ 

(Hamdi). ması ır · kirdağı iskele teslimi çuvalh l O '.kıJııtif\ 
mı eski kararda israr etmi~tir . Th-rh,, • Al nyadan taleplerin ·ı • · il ır llh • ma . . . . tur. Son hafta satışları gevşek gı 

Beyoğlu c:ibetindek er: artması üzerine şehrimızde tıftık pı -

çin Osman tabibi adliye gönderilmiş -
tr. 

Sishane kazası davası • • 
Şişhanede olan tramvay kazası es -

nasında, tramvayın içinde bulunan ve 

bu kaza neticesinde ~utazarrır olan 
Doktor lbrahim Zati Hasan namında biri ağır ceza 
Geçenlerde cerrahi hir ameliye ge- mahkemesine istida vererek Tramvay 

çiren Hapisane bcşdoktoru lbrahim Sirketi aleyhine dava açmıştır. 
Zati Özet tamamile iadci afiyet etmiş-- J Yeni bir davacı daha çıktığı için 
tir. Bugün saat ikiden itiharen be!edıye ağır cezada bakılacak olan bu da· 
kar~smdaki muayenehanesinde ha~a· va bu yeni davacının da getirilmesi 
Jannı kabul etmektedir. • için başka bir güne kalmıştır./ ' 

Calatada: (Yiçopuln). Hasköyde: (Na- yasası sağlamla~mı~tır. Almanya fab -
sim Aseo). Kasımpaşada: (Müeyyet). d b rikaları için doğrudan .. t'}ğruya roü a
Tünelbaşında: (Matkoviç). Yüksek -
kaldırımda: (Vingopulo). Şişli Ot . yaa için gelen bazı firma mümessilleri 
manbeyde: (Pertev). Taksimde: (Ke· ~ehrimiz ihracatçı tüccarlarile temasa 
mal Rebul). j~eçerek alışlara başlamışlardır. istek -
OsJ.cüdar, Kadtköy ve Adalardal<iler: ler bilhassa Kastamonu, Konya ile oğ-
Büyükadada: (Şinasi). Heybelicle: lak cinsleri üzerinedir. Bundan maada 
{Tanaş). Kadıköy Ycldeğirmenindc: hafta sonunda çoktanberi sntılmıyan 
(Üçler). Kadıköy eski iskele caddesin- Ankara, Beypazarı gibi orta mallar da 
ele: (Büyük). Üsküdar Çarşıboyuıı- satılmıştır. 
da: (Ömer Kenan). Son haftanın satışları 2000 balye gi-

tir. • ~ 
Harice karşı alivre muamele et JI 

vam etmektedir. Son fiatlar sif ı ... 0 11 

17 ! lngiliz lirasıdır. ~ 
Ketentohumu üzerine 7.13 p t~ 

muamele olmaktadır. Bandı,.nııı 1 
baklalara 4.15 paradan aatıcı .' ar,-J 
iş olduğu duyulmamıştır. lzmırde 
Hatlara işler olmaktadır. 

1
. 

S b be 1 ... t J 
usamın u sene gayet ı P 

duğu öğrenilmiştir. 1~.50 kur\J 
muameleler olmaktadır. 



13 Temmuz SOR POS"T.A Sayfa s 

MEMLEKET HABERLERİ 
Edirnenin yeni plinı l Yıldırımdan 8 

Kişi öldü 

Dün İstanbul mevsimin 
en sıcak gününü geçirdi 

Şehrin haritası yaptırıldı, yakında 
imar planın11:1 tatbikına başlanacak 

Haruet derecesi gölgede 29, güneşte 57 ye çıkh. 50 bin 
kişi Floryaya, Adalara ve Boğaziçine döküldü 

Taşköprü ve Emet de 
fırbna ve yağmur tarlaları 

harap etti 

T.,köprü, (Hususi) - Evvelki gün 
burada çıkan ıiddetli bir fırtına pek çok. 
hasar yapmı§tır. Öğleden sonra havayı bir-

denbire siyah bulutlar kaplamı§ ve az son
ra Jiddeill bir rü~arla yağmur boşanmağa 
başlamıştır.. Gök gürültülerini müteakip 
fındık büyüklüiünde ya,Kan dolu sonralan 

ceviz ve yumurta ıiriftiinde dütmeie ba§la
mııtrr. Rüqar dailardalci ıbütün ağaçlan 
köklerinden •ökerck öteye beriye aavur

mllf, samanlıldan yıkımı: :köy minarelerini 
devirmit ve hütüu .mahsulü mahve~r. Din bütün vapurlar böyle kal•belılrb 

Yıldırımdan bir ki§i ile pek çok hayvan Dün lstanbul en sıcak günlerinden halk trenlerde çok sıkıntı çekmif, hat-
te1ef olrnu~ur. Zarar mik:.tannm 80 'bin li- birini yazadı. Hararet gölgede 29, gü- ta birçok aileler trende yer bulamadık-

-_ _ rayı aşttğı tesbit edi1mi~r. neşte 57 dereceyi buluyordu. Pazar ol- lanndan geri dönmütlerdir. 
'Edirne t.ele.li,ell Yaşlı kimseler yanm asırdan faz.la bir mak münasebetile fehir Adeta bofal - Adalar ve Boğaziçi de ayni derecede 

Edirne, (Hususi) - Edirne beledi- yeti tasdik edİbniftir. Bu harita üze • zamandan beri Taıköprüde böyle bir afe- mış, halk kırlara bilh&Sla deniz kenar- rağbet görmÜf, dün Adalar ve Anado-
Yesi tarafından topoğrafya mühendisi riıadaın y.akında mütehuaıslar tarafın- te tesadüf etmedilderini söylemektedirler. lanna dökülmü~ür. lu cihetine 20 bine ve Boğaziçine 15 
ev şehircilik mütehassısı Tahsine ihale dan Edirneniıı müatakbel imar plinı Emet, (Hususi) _ Bir kaç gün evvCI PJajlarda fimdiye kadar görülmemİf bine yakın yolcu gitmittir. 
edilen Edimenin hali hazar iıaritası yapılacaktır. yağan şiddetli yağmurlar burada hayli rza· bir kalabalık vardı. Dün lstanbul halkı akşama kadar 
ikmal edilmistı'r. Bu harita 1/200 mik- Ed 1 b lL· t • · E Yaptığımız araştırmaya göre dün plaj ve kırlarda egvlenmicı ve mevsimin • irne belediyesi tarafından bir se- ıar ara se eoıye vennıııtır. mete yanm v 
yasında detayli ve 1/1000 mikyasında f dek' ,_ Fi oryaya gidenlerin mikdarı 15 bini başlangıcından beri ilk defa yağmur -

ne evvel Tuncadan Selimi yeye dogv ru saat mesa e ı çay 1tenarında bulunan bir b I b f I k I b l k d l , 
t . .. h ·ı· l k .. . k 1 . l b b vl h . u muş u aza a a a ı tan o ayı suz bir pazar geçirmiştir. esvıye mun anı ı o ma uzere tanzım bir ana cadde Arılmaıına baslarun ço ev en su ar aamıı. ag arı ta rıp et· • 
d.1 . . -:s- • ış ve 

e 1 mıştir. bu ıeadde üzerine tesadüf eden evlerin miı ve bütün mahsulleri söküp atnuııtır. 
H 't I k 1900 h k istimlik sahası da teSbit cdilmiı:ı oldu _ Muhtelif yerlere yıldırımlar dü.§erek tam 

arı ası a ınan ısım _ e tar o- .,. d' k' .. '-" .. h l' t. · ti. 
1 - dd' f l kb l . 1.. ye ı ı.§lYl 11.omur a ıne ge ırrruı r. up mutea ıt pa ta ardan ibarettiT. En ğundan müsta e 1mar p anının tan-
ince bir sıhhat ve iıassasiyetle yapılan ziminde bu caddenin esas itibarile ka- Zayiat miktan henüz tesbit cdileme-

bu harita mütehassıslar tarafından tet- bulilnü belediye mütehassıslara teklif miştir • 

kik edilerek doğruluğu ve mükemmeli- edecektir. ------------

Simavda • 
yenı inıaat 

Yunanistan da Akdeniz 
anlaşmasından ayrıldı 

(Baprafı 1 ci aaJfada) 

bütün vüsat ve fÜmulü ik ve sonuna 
kadaT' tatbik edip etmiyeccklerini sor
muş olduğunu mezkiir gazeteler ilave 
etmektedir. 

Bu memleketler o zaman müsbet 
cevap vermişlerdi. 

Konya köylerine 
Yerleştirilen 
Göçmenler 

Bugün 16 mcı maddenin tatbiki ni
hayet bulmuş ve bundan dolayı lngil
tere tarafından sorulan sualin ortaya 

Konya,_ Şehrimize gelen göçmen- koyduğu meselenin de artık mevcudi

lcr esaslı fCkilde iskan edilmiştir. He- yeti ~almamıştır. 
Atma, 12 (A.A.) -Gazeteler, zec-nüz İf tutamıyan muhacirlere on beş 

günlük iaşe ücretleri nakten verilmi~. 
altı aylık buğdayları da temin edilmiş-

Simavda ilk mektebin ~. temel taJ& konurken 

Simav (Hususi) - Büyük fedakar- Simav belediyesi kazanın iman için 

lıklarla sekiz sene evvel açılan orta- büyiik bir faa1iyetle uğraşmaktadır. Şe.. 
mektep yalnız Simavın değil civar ka- hirde bir çok para sarfile büyük bir 

zaların da ihtiyaçlarına cevap vermek- mezbaha yaptırılmıştır. Şehir ı:~iarJnm 
tedir. Kazadaki 2 ilkmektep seneler - tasfiyesi için de uğra~ılmaktadır. Buse
denberi kira ile tutulan binalarda çalış- ne Simavın mütehassıs ellere bir :mar 

makta idi. Şimdi merkezde tam devreli pianı da yaptırılacaktır. 

bir ilkmektebin temel atma merasimi h 1 k · 
Yapılmşıtır. inşaatın 2 aya kadar ikmal Akçadağda bu yıl ma su ço ıyi 

tir. Akşchire gönderilen göçmenler, 
Tuzlukçu nahiycainde 17 köye, Do -
ğanhisarda dört köye, merkez nahiye
sinde de iki köye taksim edilmişlerdir. 
Romanyadan gelen ikinci kafile de 
Çumraya yerleştirilecektir. Bunla;, 
211 nüfustan ibarettir. 

Samsunda yaz eğlenceleri 
Samsun (Hususi) - Pazar günleri 

Samsun halki :için umumi eğlence gü
nü addedilmektedir. Halk daha sabah
tan sokaklara dökülmekte, hususi kır 
eğlenceleri tertip etmekte, mesirelerde 
toplantılar yapmakta ve gece yarıları
na kadar eğlenmektedirler. 

Geçen hafta Halkevi sosyal yardım 
komitesi Der.bentte bir gece eğlencesi 

edileceği söylenmektedir. Bundan baş
ka Demirci köyünde de tam te,kilitlı 
~ir Yatı mektebi vücude getirilecek -
tır. 

Akçadağ (Hususi) - Bir müddet- tertip etmiştir. Bu eğlenceye binlerce 
ten.beri devam etmekte olan yağmur - halk iştirak etmiş ve sabahın saat üçü
lar nihayete ermiftiT. Akçadağ mahııul ne kadar floşça biT' vakıt geçirilmiştir. 
vaziyeti bu sene çok iyidir. Çiftçi bu 
1ıiadeo memnuniyet duymaktadır. Her 

I Halkevi de büyük bir gayretle ça • eene hami bir haftada kaldırılan har-
ışmaktadır. Simav gençliğinin ihtiya- manlar bu sene en az bir ay zarfında 
cını temin edecek kudrette bir kitap kaldırılabilmektedir. Bütün zürra 
sarayı vücude getirmiştir. buğday anbarları yaptırmaktadırlar. .. . 

Emelle ilk arpa 
Emet (Hususi) - Burada ilk arpa 

mahsulü biçilmiş Ye pazara sevk edile
rek kilesi 300 ıkuroştan aatıl~r. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Kfı -----

ri tedbirlerin kaldırılması dolayiıilc 
Akdeniz mukabil yardım misakının 
hükümden düşmüş olduğu mütalaası
nı serd etmektedirler. 

Katimerini gazetesi «Yunanistan 
acele etti!» diyor. 

Atina, 12 (A.A.) - Katimerini ma· 
kalesinde hülasatan diyor ki: 

Birinciteşrin Akdeniz anlaşmasının 
tnarruzi maksadı yoktu. Müdafaa için 
yapılan bu kabil anla'şmaların daha zi
yade şümullenmesi arzuya şayandı. 

Fransa gibi Yunan hükumetinin de 
Akdeniz anla,ft11asının lüzumsuz hale 
geldiğini beyanda acele etmesine ne 
liizum vardı. Anlıyamadık. 

Küçük Akdeniz devletleri vaziyeti 
daha iyi kavrayarak sağlam ve ~ü -
mullü bir Akdeniz misakı yapabilirler
di. Maalesef bu fınat kaçınlm1ştır. 

ltalya mutlak bir müsavat 
istiyor 

( Bat~arafı 1 ci aayfada) 
3 - Maamafın bu ihtirazi kayit Al

man ve 1talyan siyasalarının ihenkleştiril
mesi arzusuna tekabül eder gibi görün

mektedir. 
Hitler ile Şuşnig arasında teati edilen 

mektuplarcla Almanyanm Avusturya iıle· 
rine kanşmıyacağının temin edilmiı olma• 
sı, 1ıalyayı kendi menfaati hilafına olarak 

uea razı efı1iml . 
aman bahçenden Hrbeat ceçecejim J 

L._:- Hadsan Beyi Kap1DJ kapayamazaın.,J ... Kaparım amma, ben gene İltedijiml • •• O ıeçecek oluna, ben de •eçerim !.j Hasaa Bey - ı'lle oıuyoraun.ız, ue:::;.o kom· 
' pbır1 E• de l.eaim, bUçe de, kapı da. l .. 

lediiüa &İlli kapar, biç biriaizi de pçİr• _, 

Olimpiyatlara girecek 
binicilerimiz dün gittilt:r 

( Baıtarafı 1 inci sayfada) 
başlanacak ve 9 gün devam edecektir. Bu 
müsabakalara Avrupalı 20 millet ve Ja
ponlar iştirak edeceklerdir. Süvarilerimiz 
Berlindelci müsabakalardan sonra Ahcn ve 
Viyanaya da gidecekler, ancak 3 ay ıonıa 
ıchrimize dönebileceklerdir. 

Berlindeki müsabakalara i§tirak edecek 
kıymetli süvarilerimiz §unlardır: 

Yüzbaşı Cevad, Teğmen Eyüp, Fahri 
Kara Cevad, Sadi ve Saim. 

Binicilerimiz muhtelif kıt' alarm süvari 
bölüklerinden gelen aubaylar, gazeteciler 
ve arkadııılarile aileleri tarafındıın lctYİ 
edilmişlerdir. 

Binicilerimize hayırlı yolculuklar ve mu
vııffakiyetler dileriz. 
.......... - ............ __,. ··~-· --
Almanyanın oyuncağı olmak endişesinden 
kurtarmıştır. 

4 - Lokamo yerine, büyük devletler 
tarafından yapılacak bir pakt ikame et
mek hakkındaki gayiaları teyit eden bir 
malumat alınamamıı ise de bu fikir, Ro· 
mada bugün esen havaya göre varit telak
ki edilmemektedir. 

. Hadiseler p' 

Rarşısand ~,~d 
Hayvanlan himaye 

Yüklü eteklerin, yüklü atların yük • 
!eri fodirilir indirilmez Üzerlerine aa • 
hipleri biniyorlarmış. Himayei Hayva -
nat Cemiyeti bilhassa bu .iı için bele -
diyeye müracaat etmiş: 

- Bundan sonra, demiş, yüklen in
dirilen hayvanlara sahiplerinin binme • 
leri menedilsinl 

Deaenize au alana Oaküdara geçirt· 
miyecekler .. 

* Himayei Hayvanat Cemiyeti Sza11n
dan birinin *kle tur yapmak üzere A
daya gittiğini duymuştum.. Ben de ar· 
kasından Adaya gittim ve kendisini tur 
yaparken gördüm: 

Semerli bir eşeği sırtına almış, Ada
nın etrafım dolaşıyordu. 

* H imayei Hayvanat Cemiyeti azala -
rına ben biraz acıdım; himayelerinde o· 

lanlardnn hiç bir zaman: 

- Bizi himaye ettiğinizden dolayı 

aize kar ı minnettarızl 

Tarzında s.özler i itmem işlerdir dP ... 

* Acaba hayvanlar, himaye cdıldikle-
rinden memnun mudurlar? Ben, bunu 
bir e,eic sordum; cevap verdi: 

- ah. ah. ahi 
lMSET 



6 Sa:rfa 

MONTRÖ'DEN MEKTUPLAR 

"Ne tarafa baksak ihtiyar • 
lngiliz kadını görüyoruz,, 

.. . . 
Montrö, yalnız sevişen çiftlerin bannmasına layık 
bir yer olduğu halde, aşkı hissedebilecek olanların 

adedi pek az ••• 

r • 

aıontr«)den gtızeı btr g011lnQş 
Montrö, Pazar akıamı - Palas uzun mon gölünün yanındaki bu mini mini Mont

cünler uykuda ve adeta ölü kaldıktan ıon· rö yalnız sevişen çiftlerin bannmaıına !a
ra yavaş, yavaş canlanmağa baıladı. Ce- yık bir yer. 
Devredeki faaliyetlerini bitiren diplomatlar Fakat imkanı yok burada aşık bir çift 
ve gazeteciler, teker, teker yuvaya dönen göremeuiniz 
kuılara benziyorlar. Hatta aıkı hiuedebilccek yaşta olan· 

Otelin bahçesini gören gazeteciler oda· ların bile adedi pek az. 
mndayım. Pencere açık .. pencereden dışarı Seyahat kitaplarında okumuştum. Vah· 
bakıy'Orum. Her beş, on dakikada bir oto· ti ormanlarda yapyan fillerin bir mezarlı
mobil bahçenin kumlu yollarından geçerek ğı varmış. Öleceğini hisseden her fil ben.· 
kapının önünde duruyor. Ve içinden de mu. ber yaşadığı sürüden ayrılır .. Ve gider o· 
hakkak ~nıdık bir çehre çıkıyor. Ya bir mağaraya veya çukura saklanır orada Ö· 

hey' eti murahhasanın katibi, ya bir murah- lürmüş ... Yugoslavya murahhas hey' eti ka· 
hasın kendisi ve yahut da göre göre bir tibine göre de ihtiyar İngiliz kadınlan öle
Babıali gazetecisi kadar tanıdığımız bir ec· ceklerini hissettikleri l.!lman hemen bir bi
nebi gazeteci... let alıp Montröye geliyorlarmış ve burada 

Bavullar, bavullar ... Bir giriş, çıkış bir ölüyorlarmış... O burasına ihtiyar İngiliz 
koşuşma. Türk murahhas hey' etinin he· kadınlarının öldükleri yer diyor ... 
men hepsi otelin geniı holinde. Bizim ga· Hakikaten burada arada bir konferans· 
zeteci arkadaşlardan yalnız Ali Naci Ka- lar toplanmasa acaba Montrö palasın bu 
racanla, Nizamettin Nazif burada. Bir de güzel salonlarında ihtiyar Jngiliz kadının
biz, Son Posta buradayız. Ötekilerin hepsi dan başka ne görünebilecek? 
hafta ıonu tatili yapmağa gitmişler her· Ne tarafa baksak onları görüyoruz ... 
halde ... Jıviçre ve Fransa turları çok ente- Yalnız ıağa baktığımız vakit ufak bir is-
resan olacak... tisna var: Orada bir çiçekli çitin arkasmda-

Jıf.. ki ıahada Titülesko ile Paul Boncour'u seçi-
Ote1in geniş bir tarasası var .. Tarasa

da oturuyorum. Etrafı yüksek azametli 
dağlarla çevrilmiş olan göl bu ay ışığın
da Saba Melikesi Belkisi kabul için hazır· 
lanmış bir Hazreti Süleyman sarayının gü
müt aynadan yapılmıı döıemeleri gibi ... 
Hanımellerinin ve daha nice çiçeklerin baş 
Clöndürcü kokuları içinde şüphesiz ki Le· 

yorum. Yanlarında Fransız ve Rumen mu
rahhas hey' etinden bir iki çehre daha var. 
Çok hararetli konuşuyorlar. Esasen sabah· 
tanberi öyle değil miL. 

Yarın resmen müzakerata başlayacak 
olan murahhas hey' etleri yemek yimek, 
çay içmek, koktel almak behanesiyle dai
ma temas halindeler ... Ve işte timdi Ru-

ben de ıaıırdım. Çok müteessirim, onu 
hala seviyorum, fakat ne yapabilirim'?» 

İzmir: R. H. 

Bir 
Garip 
Macera 

1 
• Bütün teminatmıza rağmen ıiz bu Ju. 

125 yaşındayım. Üç sene evvel bir 
kızla tanıştım. Çok seviştik. Bir gün bir 
İl için dışarılarda dolaşırken onu .ken• 
dinden 1 S yaş büyük bir adamla nikah· 
ladılar. Acele döndüm. Kız, nikah gÜ· 
nü annesine kaçtı, beni s~vdiğini söy • 
ledi, ve evlenmiyeceğini bildirdi. Fakat 
bu buhran onun az daha hayatına malo
luyordu. Çünkü bu darbe üzerine mÜt· 
hiş bir hastalığa tutuldu. Nikahlı olma· 
11na rağmen hastalığı müddetince yanın· 
dan ayrılmadım. Bunu gören kocası dtt 
kızı boşamağa razı oldu. Mahkemeye 
müracaat etti ve ayrıldılar. Artık bir • 
leşmemize mani kalmamıştı. Fakat bu 
defa da benim ailem bu kızla evlenme· 
me razı olmadılar. Onları kandırmağa 

çahştım, muvaffak olamadım. Bu sırada 
bir gün kız bana kaçtı. Ben bu hareke
tini beğenmedim. Acele ettiğini ve an· 
nesinin yanına dönmesini söyledim. Fa
kat bu defa da ailesi onu kabul etme • 
di. Kız sokakta kalınca eski nikahlısına 
iltica etti. Bu acıklı vaziyet kartııında 

ZI ıevmiyorsunuz, sevseydiniz onun ıİ· 
zin için yaptığı bu kadar fedakarlığa 
likayt kalamaz, aevsilinizin bu müıkül 
vaziyetlere düpneıine razı olamazdınız. 
Bir kızla bu kadar oynanır mı? Eski 
nikihlııile yeniden nikahfanmamıtsa, 
bili onu kurtarabilirsiniz. Bir insanın 
ailesi onun evlenmeaine bu derece kan
famaz. 

* Ankarada Aygün: 
Aranızda nikah yoksa icadın mahke

mede hiç bir ıey kazanamaz. Y alnı:.: o· 
nun bu müracaati almak istediğiniz kız 
üzerinde fena tesir yapar, belki de bu iti
barla evlenmenize mini olur. Onun için 
bu kadını çağırıp aulhen anlaıınız. Ço • 
cuklannız için ona bir tazminat verin ve 
kadının ağzını kapayın. 

* Bursada A. S. : 
Kadının kocası eline geçirdiği vesi· 

kayı bopnma itinde ıilih olarak kulla· 
nabilir. Size baıka bir feY yapamaz. Siz 
kadınla evlenmeie razı iseniz meıele 
yok:ur. TEYZE 

. .-soN POSTA Temmuz 

ilim ve Fen Aleminde 
3 Defa Nobel mükifahnı 

Curie ailesinin şerefli 
kazanan 

tarihi 
Ufak biı kız iken kimya laboratuanna devam eden Madam Curie en bü 

keşifleri yapb, kızı aynı şerefli yolu takip etti ve Fransız kabinesine girdi 
Fransanın en meşhur kadını Mad~~ J 

lren Curie' dir. İlim sahasında elde ettıgı 
muvaffakiyetler aayeıinde kendini bütün 
dünyaya tanıtmağa muvaffak olan bu kıy
metli kadın son zamanlarda da Blum ka
bineırinde fenni araştırmalar müsteşarlığı
na getirilmiştir. 

lsveçte Nobel mükafatı tesis edileliden 
beri verilen 53 mükafatın üçünü Curie'ler 

kazanmıştır. 
Bir Fransız gazetesi Curieler hakkında 

ıu malumatı vermektedir: 
Bir zamanlar Lehistanın hükumet mer· 

kezinde, kara gözlü bir ufak kız vardı. Bu 
kız beş kardeşin en küçüğü idi, babası 
Varşova liselerinin birinde riyaziye okulu· 

yordu. 
Annesi iae yavru henüz 1 O ya!lınday-

ken ölmüştü. Küçük Marie Slodowska 
günden güne kendisini bedbinliğe kaptıran 
bir babanın evinde neş' esiz bir hayat sü

Madam Curie Madam İren Curie ve kocası rüyordu. 
Kız, nihayet kederlerini, şehirdeki fizik ,birine yakın iki evde yanar dururdu, bun• Mahrumiyet içinde çalışıyorlar, o 

ve kimya laboratuarında çalışmak auretile ,lardan birisi, her gece sabahlara kadar ,bu faaliyetlerinin kimse farkında olrn 
giderdi. Orada aletlerle uğra§masına, içeri .derslerine çalışan Lehli fakir bir kıza, diğe- ,du. ilimden gayri bir tek zevkleri var 
girip saatlerce kapanmasına kimse bir ıey ,ri de, ketiflerde bulunmağa baıılamı!f olan ,da evdeki yavrulan hen Curie .. 
demedi. Çünkü babasını tanırlardı ve ken- muhteris bir hocaya aüti. Şan Ve Şeref ... 
disinin mesaisine hürmet ederlerdi. Limbalar Kuvvetlendi Nihayet 1903 senesinde Nobel 

Hem Okuyor, Hem Okutuyor 25 temmuz 1895 de bu lambalar ıön- fatı Curie'lerle Becguerel' e verilince he 
Büyüyüp te ekmek parasını kazanma· ,dü, fakat .kısa bir zaman geçtikten sonra Tafta onlardan bahsedilmeğe başla 

ğa mecbur olduğu zaman bir mektebe ho- .bir çatı altında birleşti ve tabii daha kuv· b. 

ca oldu. Bir taraftan ders okuturken, diğer ,vetle yanmağa başladı. Kendisine kırmızı kordelalı bir 
taraftan da tahsiline devam etmek yo1larını Pierre Curie, Mari Slodowska ile ev· verilmiş fakat Pierre bunu reddetmi§ 
anyordu. Ve maaşından tasarruflar yaptı. ,lendi. - Ben nişan istemem, bana labor 
y cgane gayesi Parise giderek tahsilini ik· Biribirlerine gene lehli bir hocanın e- lilzım, cevabını verdi. 
mal etmekti. ,vinde rastgeldiler. Curie, Mari ile alaka· Akabinde de Sorbonda kendisine 

Pariste ,dar oldu. Karşısına hayalinde yarattığı tip kürsü verildi, fen akademisi de kapı 
1891 de henüz 24 yaşında iken nihayet ,çıkmıştı, kalbi hiç ahşmadığı gibi çarpma· bu genç çifte açtı. 

Parise aelebildi ve ufak bir oda tuttu ve ğa başlamııttı. 1 Hayatlarını üç, dört mevzuun için• 
Sorbona devama başladı. Nihayet dayanamadı, Marinin bizzat kıştırdılar: İren ve sonradan doğan Ç 

Okuduğu müddet esnasında büyük fe· ,kendisine izdivaç teklif etti. lan Eve ve keşfettikleri radyum. 
dakarlıklara katlanıyordu, ü~ senede bir Fakir kız karııaına çıkan bu 8ÜZ•l tek· Fakat 1906 u t•libaizülı: bat g'' 
kere olsun sırtındaki elbiseyi değiştirdiği .life rağmen, düşünmek müsaadesini iste· miştir: Pierre Curie'ye çarpan bir ka 
·görülmemişti, yemeklerini bile tasarrufla di ve bir gün, cevap vermeden tTene bine• .dünyanın en kıymetli dehalanndan b. 
yerdi, nihayet üç sene gibi kısa bir müd- ,rek, ana vatanına döndü. hayatına son vermiştir. 
' l' ld İl " R·'yalar Mari Curie bu felakete det zarfında fizik ve riyaziye ısansı a ı. mı u 
' h p · p· C · • · de Curı·e ümidini kesmedi, Muinin adre· olmuRtur. Ayni tari te anste ıerre urıe ısmın ,. 

b k b . · · d b ld k d ' · ktupl O zaman maan·f nazırı bulunan B bir fizikçi de kendini ilme vermiş, üyü • ır aını ara ı u u ve en ısıne me ıu 

fizikçi de kendini ilme vermiş, büyük bir yağdırmağa başladı, bir tanesinde: tam yerinde bir karar vermiş ve Mari 
ihtirasla çalışıyordu. Curie bir doktorun ' « - Ne güzel olacak diyor. Rüyaları· rie'yi kocasının boş bıraktığı kürsüye 

.'oğlu, bir kimyagerin kardeşiydi. Laborntu· 
0

mız biribirine karışacak, vatani, insani, il· ,tirmiştir. 
d 1 7 78 d b · • .. ha ali 1 >' O tarihten itibaren Mari ke•iften arı bir türlü terketmez i, en en , mı ruya ve Y er ......... , ,. 

Fransız liselerinin birinde fizik okutuyor· Nihayet Mari, Lehistandan tekrar Pa- gitmiş radyumu elektroliz vasıtaaile t 
'du. Calorifigue ıualar hakkında bir takım ,rise döndü. Kararını vermişti. Curie'ye kı· etmiştir. Daha emsali yazılmamış 
keşifleri vardı. Kimyayi sınai mektebinde ,saca : Radioactivite isimli bir eser de ya 
·laboratuar şefi olmuştu ... O sıralarda araş- - Eveti. dedi. Mari, kendi ismine izafe edilen 
:tırmalarına germi verdi, bugün çok mu· Yeni Evliler Therapie'nin esasını vaz' etmiıtir. 
vaffak olan bir de düstur ortaya attı. , Yeni evlilerin ayda dört yüz frank va· , Alim kadın harp esnasında 
' fki Sönük Limba ridatlan vardı. Ufak bir apartımana yer· yaralıyı tedavi etmiı, bir kere daha 

Quatier Loatiu de iki sönük ışık biri· ,leşmişlerdi. Her birinin kırlarda gezmek 
0

mükafatını kazanmıştır. Yoruluyor, d' 
_ ... ..ı ............................. - ...... _ .............. için birer hısikletleri vardı. Mea'uttular. yor, ve ilim tarihinin en güzel sayfal 
men katiplerinden biri koşarak salon:ı gi· 

1 

Her ikisi de kendilerini çılgınca tfıharriya• 
1

ismini yazdırdıktan sonra 19 34 sen 
riyor. Ve uzun boyu ve kusursuz giyiniııiyle ',ta vakfetmişlerdi. 4 temmuzunda hayata gözlerini yurn 
salondaki mevcudiyeti daima hoşa giden Düşünceleri de kalpleri gibi birleşmiş, Şerefli Tarih Devam Ediyor 
Tevfik Amire yaklaşıyor. .. biribirleriyle çok iyi anlaşmışlardı. Mari Curie'nin ölmesile kitabın 
~ konuşuyorlar, tabii işitmekliğime ' Onların haşhaşa verdikleri zaman ko- lan da kapanmamıştır. Bilakis yenid 

imkan yok .. fakat bir müddet sonra ne ko· nuştuklarını bir yabancı dinleyecek olsay- çılmış ve devam etmiştir. 
nuştuklarını anlıyorum. Tevfik Rüştü Ara· dı hiç şüphe yok ki sözlerinden bir şey an· Genç lren Curie de doktor olmuş, O 

sı davet etmiş olacaklar .. kıymetli dış ba· :ıamazdı, biribirlerine karşı aşklarını kimya tıpkı annesi gibi, bir ilim adamı ile, J 
kanımız biraz sonra tarasaya çıkıyor ve çi- ve fizik formülleriyle ifade ediyorlardı. ile 1925 de evlenmiştir. 
çekli çit arkasındaki görüşmelere İştirak Keıifler Gençler annelerinin kurduğu ra 

ediyor. Henri Becguerel, Röntgen, Crooks ve akademisinde çalı§tllalarına devam e 
Fakat bu görüşmeler ne için) Bunu dip· ,Henri Poincare bunlara ilk malzemelerini ler ve Sceaux parkı civarındaki evle 

lomatlardan öğrenmek isteyen gazetecile- vermiştir. maddeyi tetkike koyulmuşlardır. 
rin hepsi: 1896 da Becguuel, Uranium üzerinde Nihayet 19 34 Nobel mükafatını 

- Hususi mahiyette! araştırmalar yaptıktan ıonra bu madenin bu büyük ailenin genç çiftleri, Joliot • 
Cevabını alıyorlar bu kadar... . de tıpkı x şuaı gibi bir şua neşrettiğini tea· rie kazanmıştır. • * bit ediyordu. Genç Eve ise musikiye merak 
Gece çok ilerledi. Biz şimdi içerde Mari Curie bu mevzuu çok cazip bul· tiyatro eserleri yazan çok ha818a 

konferans salonuna konulmuş masalarda du ve doktorasını vermek için üranik ıua· ,harrire olmuştur. 
Rus bilardosu ile, masatenis oynuyoruz .. ve ·ların tesirleri me~zuunu seçti. Curie ailesi beşeriyet tarihine intİ 
sonra kahvelerimizi içmek üzere hole ge";i· Çalışırken Pcchblende ismindeki bir derken nesilden nesle ayni ilim eın 
yoruz. Fransız gazetecileri de bizimle hır· madene daha rastgeldi, Bu madenin neş· biribirlerine teslim etmektedirler. 
likte ... Çiçekli çit arkasındaki sohbet bitti. rettiği şuaların diğer madenlerdekinden Bugün siyasi hayata iştirak etıirile' 
Titülesko ve Paul Boncour·un içeri girdık· zengin olduğunu gördü. küçük Mari Slodowska'nın büyiı~ 
lerini görüyorum. Meselenin ehemmiyetini gören Picrre Jren' dir. 

Biraz sonra kıymetli Dış işleri Baka- de bütün işlerini bırakarak kamile beraber ·----- - -------
nımız aramızn geliyor. Çok çok yorgunlu- Pechblende işine el attı. Bu yıl çilek ihraç edilem 
ğuna rağmen pek neş' eli... Curie'lerin, bu taharriyatı sevk ve idare 

Otel pek tenha .. herkes yatmağa ••:mil' etmek için paralan y6ktu, hükumet, böy
olacnk. Biz Türkler Dış Bakanımız da ara· .Je bir mevzua para yatırmak istemiyordu, 
mızda olduğu halde masada oturuyor ve nihayet şu kararı verdiler: 

konuşuyoruz... O kadar güzel ve tatlı bir «Bu işin arkasını bırakmıyalım ve icap 
vakit geçiriyoruz ki, şüphesiz beynel111ilel ederse senelerce kendimizi bir çok şeyler· 
diplomasi aleminin en ileri başlarından biri den mahrum edelim.)) 
olan T evlik Rüştü Aras yanımızdan ayrıl· Ve bu karar mucibince, kahveyi terke-
dığı vakit güneşin doğmasına bir buçuk diyorlar, kışın kömür almıyorlar, yazın 

saat kaldığını sörüyoruz. tatile çıkmıyorlar, elbiselerini yenilemiyor• 
Suad Dervit lardı. 

Çilek mevsiminde mahsulün 
senelere nazaran az oluşu ve fiat 
nın yüksekliği yüzünden bu seııe 
nebi memleketlerine çilek gönd 
memiştir. 

Buna mukabil Almanyaya 
mikdarda elma ve portakal ihraÇ 
miştir. Elmayı ikinci derecede Mı 
mış ve Filistine de külliyetli JJlik 
kiraz aevkeclilmi9tir. 
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Türk- Yugoslav Milli Maçı 
Çok heyecanlı ve sıkı .bir oyundan 

sonra 3 - 3 berabere bitti 
Dünkü oyunun büyük bir kısmı takımımızın hakimiyeti 

altında eecti. İlk goli:i beşinci dakikada bir kafa 
vuruşuyla Şeref yaptı 

(Battanfı 1 inc:I aayradaJ 
iki taraf arasında bayrak merasimi ya

pılmadan evvel Türk Spor Kurumu Umu
mi Reisi General Ali Hikmet Ayerdem 
sporculara ve halka hitaben nutuk söyle
miş ve demiştir ki: 

((- Bugün burada milli bir maç yapı· 
lacak. Bu maç milli takımımızla, kıymetli 
dostlanmız ve aziz müttefiklerimiz Yugos• 
Javyanın milli takıma anıeında olacaktır. 

Milli maçlar daima mühim ve heyecan
lı olur. Her ilci taraf oyunculan kendileri· 
nin bütün enerjilerini, bütün gayretlerini 
aarfederler ve muvaffak olmağa çalışırlar. 

Bugün yapılacak maçta her iki taraf da 
böyle hareket edecek ve sene böyle çalı
ıacaklardır. 

Yugoslav kafile reiti de Türlciyede Türk 
milli takımiyle oynamak fırsatım verdiğin
den dolayı Spor T etki]ibna teşekkür et
tniş, ve Türk • YugoslaY doıtluğunu siyasi 
ıahada olduğu ııibi epor ıahasında da se
IAnılanz demittir. 

Betinci dakilmda Ilı golümüz 
Türk taJnmmm hlldm.IJeWe geçen ve sağ

dan bQflıyan bir hücum ble yakınında Şe
refin güzel bir kafa Tllf1lllle be§JneJ. dakika
da Yugoalu bleslne llnU. 

Oyun hemen bızl•mn\11iL Yugoglav sol içi
nln tunem bir fiitil • 1ıa1ec1m1z1n elleri 1-
0hıde :taldı. 

Bir Yugoslav alanında tehlike atlatıyorm 
dı. Yugoslav sol açıtımn bir hücumu yine of- da yaralandı. On ktf1 Ue oyuna devam edi -
sayt olarak: k:eslldi. yorlar. 

Kalemize giren ikinci gol İk:1 taraf beraberlli1 bozmak için hırçm • 
Merkez muavinden aldıp pası merkez mu- ıaşmala başladı. Oyunun bltmealne aek:lz da

hacinı beklenmedik bir zama!lda kaleye çek- k1ka var. Sakatlanan müdaft talcmdald ye
ti. Cihat güzel bir sıçrayışla muhakkak bir r1n1 aldı. 
gol kurtardı. Oyun Yugoslav :taıeıdnde O)'WUlmala bq-

Yugoslavyalı sal açığın Hüsnüyü atlata - ladı. Hücumlar birblrin1 tattp ediyor, Yu
rak hafllçe ortaya gönderdiği tepu merkez goslav mtldafaa.sı sert ve hırçın bir oyunla 
muhacim 37 nci dakikada ikinci defa kale- bütün bu bücumlan bozdu. Oyunun aon da

Jtı soktu. 
YugoaJayiana lilr'atıı ldlcumlan devam e- Oyun yeniden hızlanıyor. 

diyor. Mertmdelı bqlaılp, 1111oten ve aal Niyaz1n1n bJr hücumu tomer oldu. P'Jtre

kikaları hemen hemen Türk talDmmın bA • 
kim bir oyunlle ııeçtı. 

aotlı doJ.aprü llaOall ...,_ bir tebllke at- tın çekt111 liltil taıecl kurtardı. 

lattlk. ikinci ıolümüz 
Akabinde Türk kalesine inen Yu

goslavlar kale önünde büyük bir 
fırsat kaçırdılar. Yugoslav kalesine yapılan 
bJr hlcum.._ lmmeJ" oldu. 

F1kret1n kale ortaıanna ıöndercUJI t.op11 
Niyazi a nci dakika lçeri soktu. 

Yugoslavya 2, Türkiye 2. 

ikinci devre 
İkinci devre Türk takımının gayretll bir 

oyunlle başladı. Saldan yapılan hücumlar 
Yugoslav müdafasmda şayanı hayret fal • 

Jıınhklar yapacak dereceyi buldu. 
Yugoslav takımı yine hücumlara ba§ladı. 

Sağdan yaptıkları bir hücum ofsayt olarak ı' 
kesildi. Akabinde soldan yaptıklan bir hü· 
cum da ayni şekilde durduruldu. 

Türk müdafaasının çok ilerde bulunduitu 
bir anda hücuma geçen Yugoslavlar merkez 

• mühaclmleri vasıtaslle oyunun en güzel go -
İki O)WUilm& - akıtan bir lünü on beşinci dakikada yaptılar. 

YasoalaY ı 'ıeclmi Yugoslavya 3, Türkiye 2. 
Fazla rtbdra raımen 01ım QOt aür'atıı o- 3 üncü golünıüz 

Yuıoalav kalecisi clıpn çıkanhyor 
YQOllav blealne Japılan blr hücumda b -

luyor. Şerefin güzel bir ara pası kalenin pek Yugoslav takıml korkunç bir şe~de hücu-
Jakınmdan taçtı. Yugoelavlann kuvvetll ve ma başladı. Sağ açığın güzel bir ıutü dire~tn Nayazi 1aralandıktan 10nra 
tehlikeli hücrumu kalenin Onllnde kes\ldi. Yu- kenarından dışar1 pttl. Muavin hattından leci topu bloke ederek Niyazlnln üzerine diif
ıosla vıann ııoldan ve uaJrtan çektlkieri kuv- gelen bir hücum, Yugoslav müdafilnin ıska tü, beraber yere JUVarlandılar. Bu arada ka

•etıı bir tüt on beş1ncl clakitada beraberl111 geçmeslle FUaete gitti. M leci kalkarken ayallle Nlyazlntn ba,ına vur-
teınin ettı. Fikretln çektill güzel bir şut 28 1ncl daki- du. 

Yugoalavlarm ak lriicumlari kada yugoslav kalesine girdi. Hakem bu hatadan dolayi kaleclyl dışarı 
Türk tatum bik1m bir oyun oynarnağa Yugoalavya s, Türkiye 3. çıkardı. Oyun birkaç dakika fasılaya uğra _ 

başladı. Bilcam hattı p -.aa paa yüzünden Türk taıomı bu sayıdan sonra fazla gay- dıktan aonra yeniden baf1adı ve bütün gay
oyunu aÇ8.DUJOJ'. ret göstermete ba§ladl. Soldan yapılan hü- retıere ratmen s - 3 beraberllk vaziyeti de _ 

Yul08JaTlann solda.il ,aptıtıan bir hücum cumJar Yugoslav kalesini allak bullak etti. ğişmedl. 
büy\ik bir tehllke oldu. Bol lçln muhakkak Bu vazıyet ancak üç daltlka sonra Yug..lslav- Dört senedenberi llk defa mühim bJr maç 
bir golünil direk turtaıdL Yugoslav hücum ıann leblne düzelebildi. yapan Türk takımı ollmptyaUardan evvel 
ba•tı tazJtld arttırıyor. lal açılın bir Mcu - YUKoalaV sal lç1n1n hafif bir ıskası mu - yaptığı bu mühim maçı 3 - 3 berabere bitir-
lllu ofsayt ile blttı. bak'tak bir BOltln bÇDlaaına. sebep oldu. m1ş oldu. 

Yugosıay muavin batu. hOcıım hattının Bir galibiyet ıolü lizun Türk takımı: Cihat, Hüsnü, Yaşar, Meh -
fe4lnde, beraberce htlcam ,apıyorlnr. BalJı, met Retad, Hakin, İbrahim, Niyazi, saıt, oün-
tıollu hücumlar lıayll gbHJrell oımaıa balla- Yugoslav sat müdafll bir hücum esnasın- düz Kılıç, Şeref, P'ikret. 

Maçı Macaristanın Beynelmllel Hakemi 
Klayn idare etti. 

Dün akşamki ziyafet 
Dün akşam, maç bittikten sonra, Spor Ku· 

rumu, Yugoslavya Mill1 Takımı §t'reflne 
Park otel'de bir ziyafet tertip etmlştlr. Ziya
fet çok neş'eli geçmi§, Kurumun Udııcl relsl 
Hallt Bayrak bu arada bir nutuk söylemif, 
dost ve müttefik iki mlllet sporcuları ara -
smda yapılan dünkü maçın karıleşUtl tak
viye ettil1n1, temaalann daha sık devam e -
derek dostlu~ daha kuvvetli bir hale gel
mesinl lstediğlnl söylemif, mlsaflrlerlmiz de 
bu nutka bir teşekkür nutklle cevap ve.rmlş
lerdir. 

Davis Kupası Maçı 
Zagrep, 12 <A.A.) - Davls kupam tenis 

maçının Avrupa mmtatası finali: 
Qiftıer: Von Oramm lle Baenkel • Alman-

Sıvfa 

"- 20 Sene sonra bu 
lokantada buluşalım!,, 

* * * 1916 da Nevyorkun en lüks bir lokantasında eğlenen 
6 genç artist, 1936 da bulU§mak üzere aynldılar. 

Fakat içlerinden yalnız biri randevuya gelebildi 

Yakarcla IOldaa saia: FIR Allop, OliYe Thomaa, LilliaD Tuhman, Beuie 
Poole, Martba Maaafield, Alda rande VUJ'• ıelea >'ePne utiat: Katheriae 

Loambert 
Nevyork, Haziran - Nevyorlr. Taymia Bir aralık yanımıza ufak tefek şeyle 

ıazeteainin maruf muharrirlerinden T omaa satan, ihtiyar bir bdm geldi. 
Arleton yazıyor: Biz kendisiyle alay ettik, o acı acı gül 

Nevyorkun en kalabalık lokantaların- dü: 
dan birinde idim. Saat dokuza doiru Nev• - Ben de bir vakit gençtim, 20 sen• 
yorkta çok maruf olan eski yıldız ve yeni evvel tıpkı sizin gibi tiyatroda artistlik .. 
tiyatro müdirelerinden Katerin Loambert i- ,derdim. Ben de sizin aibi, ıen ve ıuhtum. 
oeri geldi, garsonlar kendiaini hOrmetle ,Fakat hkaralık beni vaktinden evvel ihti· 
kaqıladılar. O tef 1ranona hitaben: yarlatb. Mesleğinizin iltıbeti yoktur. Al· 

- Alb kiıilik bir •ofra hazırlayımzl de- )ah aöetermesin amma, öyle zannediyorum 
di. ki. sizin de akıbetiniz benden farklı olmı· 

Bir kaç dakika sonra ıofra hazırlandı. yacak ... 

Kat erin geçip yerine oturdu, ve sonra: Kadının büyük bir teessür ve elem i· 
- $ampanya, kadehlerini de ııetirinizl. çinde söylediği bu sözler bi2e çok dokun· 

jıledL du. O aünlerde gam ve keder nedir bilme• 
Ben ilerdeki bir masadan bu sahneyi den hayli de para kazanarak müreffeh biı 

eeyrediyordum. Sofraya davetliler veya hayat ya11yorduk. Demek, istikbal bizim 
müıteriler oturmadan pmpanya kadehle- için bu kadar korkunç fCY··· 

rlnin ıelmiyeceğini bilirdim, bunu yalnız İçimizde en 1renç olan Marta hemen ıu 
ben değil Nevyorkun en monden ealon• tekJilli yaptı: 
lanndaki bütün teşrifatı en hurda noktası- - 20 sene sonra, bu lokantada biribiri· 
na kadar bilen Katerin de bilirdi. mize randevu verelim. Ve toplanalım ı. 

Biraz mağmum ve müteeuirdi. Dal- Hepimiz bu karara iştirak ettik. 20 ae-
ımdı. Kapıdan birisi çıkıp ıelecekmiı gi- neyi nasıl geçirdiiimizi biribirimize anlata• 
bi titizleniyordu. caktık, hepimiz bu vaadimizi. tutacaiımıza 

Bir aralık ııarıona döndü: söz verdik. 

- Kadehlere pmpanya koyunuzl. de- insanların mukadderatı elbette keneli 
di. elinde değildir. 2 Haziran 1916 da aöile· 

Caraon, madamın yüzüne hayretle ba· 
kıyor ve hareketsiz duruyordu. 

O tekrar ihtar etti: 
- Şampanyalan kadehlere ko)'Unuzl. 

Hadise. bir gazeteci ve ayni zamanda 
da Katerin'in ah-babı olmam dolayıaile be· 
ni alakadar etti. 

Cennet lokantası Nevyorkun en tanın• 
mıı lokantalanndandL Her aece dolup ta• 
ıar, her milletten binlerce insanı misafir e
derdi. Vak'a kimsenin pek alakasını cel
betmemifti. Esasen Katerin de kenarda 

bir masa intihap etmiş ve oraya çekilmişti. 
Aradan bir saat, iki aaat geçti. Katerin 

ııözleri kapıda bekliyordu... Kederi gittik
çe artıyordu. 

Bir aralık ıözgöze geldik, selam ver· 
dim. Hafifçe selamımı aldı. Sanki bet ha· 
yal ile yemek yiyordu. Acaba delirmiş mi 
idH Vaziyetinden bu ihtimale de pek i· 

ten alh artistten ancak ben hayatta kal. 
dım. Ve arkadaşlanmı sanki geleceklermit 
gibi bekliyorum. 

Tekli.fi yapan Marta Holivudun en 
metlıur yıldızlanndan biri olduktan ıon~ 
film çevirirken yanarak öldü. 

Lillian 21 mart 193.f de zayıflamak içl11 
yaptıiı perhiz neticeaincle verem olup sitti 

Oliv kara sevday• tutularak Pariete öl· 
dü. Fifi alkolü çok kullandıiı için müthq 
bir hastalıktan sonra gözlerini hayata yum• 
du. Beni Poul ise çok karışık maceralaı 
geçirdikten sonra, bir aün Nevyorkun k~ 
nar hir yerinde bir kurtunla öldürüldO. 

Katerin içini çekti. •• 
«- Genç kızlara ibret olaun diye b" 

aöylediklerimi yaz azizim T oman dedi. 
Ve sonra arkadaılarının hatıralanft( 

hıçkıra hıçkıra ağlamaia baıladı. 

nanmıyordum. .. ........ 111111111 .. 111111111111111111111• 
Bir aralık garaonu çaiırdı: 

- Burası eski Sesi) lokantası değil mi) 
dedi. 

- Evet madam. 
Merakım iyiden iyiye artmışb. Garson

la haber 1röndererek kendisile görüşüp gö
rüşemiyeceğimi sordum. 

- Gelsin 1. diye haber göndermiş. Der· 

hal yanına gittim. Gözleri dolu dolu idi. 
- Azizim T omas Arleton, dedi. Bugün 

2 haziran 1936. Ben şimdi eski hayat ve 
hatıralarımı ihya ediyorum. Bundan tam 
20 sene evvel gene bu saatlerde yani 2 ha
ziran 1916 da o zamanlar tiyatroda bera
ber oynadıiımız Oliv T omaa. Llllian T ash• 
man, Martha Mosfield, Fifi Alsop ve Bes
si Poul iaimlerinde beı genç arkadqla ge
ne bu lokantada -eğleniyor, içiyorduk. 

;a:-ii°s7°'4i674it°"4i8:"°6i3Mıte"* 9e KUkle'Viö 
•YUIQSla~a-~yenmlllenUr ••• 1 
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Yazan: Orhan Selim ~·---------

KAN ~ONUŞMAZ ! 
Geçen 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

Konferansta umumi 
toplantılar nasıl olur? 

Son Postanm Edebi· Tefrikası: 41 LOSYON (Başlarafı 1 cİ sayfada) ı O zaman delegelerden biri kalktı. 1 
yukarı hep bir çeşit giyinmiş insan _ lslanbul 44 üncü ımr:ktcp 367 Nermin, renmek kabil oluyor. Hatti baznn aralık kelime söyledi. Onu dn öteki delegeleıf Bir ay sonra Yorgancı Selim, Nuri 

ustayla vedalaşmıya geldi. Kucaklaştı· 
lar. «Kafkas cephesine gidiyoruz gali
ba» dedi. «Hakkını helal eti>' 

] · l l fstanhul Küçükayasofya Mevruıııe sokak bfnuş bir !Perdenin arasından içerde ne sözleri takip etti. 

Usta o gece eve, hatta Gülizara dar· 
gın olduğu zamanlarda bile gelmediği 
gibi, suratı asık, düşünceli döndü. 

Ertesi gece davullar ustayı ve eınsa· 
lini şubelere çığırdılar. 

• 
ı FABRIKA 

ar .. ınsan ar a makinaları, ka:pAları, 8 de M. dede, I'stanbul erkek lı'ses·ı • 14 ld ~ k ki T 0 yapı ıgını görmeğe de imkan bulunuyor. 
·asmı an birbirinden ayırdetmek güç- Vcdnt Özman. * 

lükle kabil oluyor. Sanki insanlar ma- ... , ne.~... occ 1-• "'" ı- ~ d rnun & ~ ..- .c.ıu ı.uese a ıougün degclerden biri ortaya 
kinaların parçaları... lstanbul 44 i.incü mektep 167 Hikmet bir teklif atmıştı. Bıı teklifin ne mahiyette 

Atelyenin ustabaşısı Hüseyin e - Demirel. Fatm Hüseyinbcy mahallesi Kır- bir şey olduğunu ilk dakikada öğrc.nm.Ck 
fendi; rütbesi baş•·~vuştu ,· Nurı' us - bacı sokak 7 de Z. Güler, Bandırma Hn- k b'l lm d F- '-- kl!t r- a ı o a ı. ~t te u:in okunmasını 

tayı imtihan etti. Hüseyin efendi ima- marnt Habibullah nezdinde C. Kurt, Ban- ınüteakip bütün delegefer baılanm önleri-
latlıydı, Nuri usta sanayı'lı'. Hu··seyın· dırmn Park caddesi No. 35 te Turhnn, -dl ne eg i er, düşünceye daldılar. Aradan 
efendi imtihanda amansız oldu. Nuri Beyoğlu 'Cihangir Kumrulu sokak Kum - bir dakika, üç dakika geçti. 
usta bir çıragwın yapmıyacam acemı'lı·L_ nılu apartnnan 3 de M~erref. Sultanah - Dü ..,. ~ - ümneleri hala bitmemiş miydi} 
lere düştü. Bir tokazı tcsvİ'-·ede giıç - met Park karşısında t 6 Solmaz Güzen, Herle . k 
1 k k J İzmit Sımpqa yokuşu y enihamam kar - esın ararım dakikasında verdiği mu· 
Ü çe ti ve torna hesaplarında ı:ı~,sııdı. I u hak.kaktı. fakat herkesin ilk aözii baczka!l-

Y- şuıı No. 2 de Bekir Erdem, zmir Mv. 1n. " 

* Delegeler toplantıdan çdcmı~Jaıdı, gr. 
zetecilerin salonunda bir Fran ız ~16' 
da§ yüksek sesle herkese müjde verdi: 

- Bugün hava dünkünden daha ınüt" 
it. lnşaallah yakında yolcuyuz 1 

Herkes gülüştü, fakat dnha yaşlı dİi' 
bir Fransız gazetecisi ortaya soğuk su dc;ı
tü: 

- Mümkündür amma, on beş güo dt 
ha bumda kalabileceğimizin mürnküıı ~ 
duğu gibi. 

* N 
. h _ I Buna rağmen Hüseyin efendi onu bir S. T. lnpat katibi Nazif kızı Nevin. nın söylemesini beklediği de 0 derece mu-

urı usta, tornasını, tezga ını a et tornanın başına geçirdi. LAsTİK TOP bakkaktı, nihayet reis müdahale etti. Ne Bununla beraber, ortaya yeni bir pr' 
ve edevatını sattı. Yalnız bir eğe sak- _ Burda çalıı:ırsın, dedı'. 

1 
- 1 d·w· • . . k je çıkmasının dün doğurduğu 8abırsıJıı* 

l d k d B ki 
T stanbul erkek lisesi B-1 den 291 Sıtkı soy e ıgıru ışıtme gene kabil değil~ fa- h d w _ıw 

a ı en ine. unu niçin sa adığını Nuri usta işi tezgaha bağladı ve tor- Elçin, Beyazıt Camcıali mahallesi 13 de ltat tahmin edilebilirdi: avasım agıtmak istermi§ gibi, bugün.,,, 
kendi de bilm'y Fakat sakl d · dile atle çalışıldığı muhakkaktL İngiliz pro;J 

ı or. a ı ış· na Ç yongalar çıkarmağa başl.ıdığı Emine ilhan, İstanbul 44 üncü mektep - Klmscnin söz almadığına göre tekli- görüşüldü. 
te.. .. " . . vakit ona öyle geldi ki hurda yontulan, 3-B den 80 Abdurrahman. fi müttefikan kabul edilmit farzcdeceğim. A. Ekrem Upklıji 

Dukkan malzemesının sahşmdan al- kabuk, kabuk soyulan kendif\idir ve BOYA KALEMİ ·----------

dığı para evi altı yedi ay idare edebilir- bu tornada kendi eliyle kendisini tor- Bandırma Park caddesi No. 35 de Ke- Ye d ı· k u 1 e d e L aA s t ı· k 
di. Zaten harbin de en fazla dört ay sÜ· na ecliyor. mal Tunçbq. lstanbul l inci mektep A-5 
r~c~gı.~ı, .. Almanların Parise girecekle- Öğle paydosu bir canavar düdüğüy- den 232 Emine Akyamaç. Hayr.iye lisesi 
rını soyluyorlardı.. le haykırılırken ustanın içinden ağla- sınıf 3 den 633 Handan Fevzi, Küçükpıı- f b • k d •• d 

Ustayı Kasımpaşada tersane fahri - mak geldi. zar Hacıkadm caddesi Tavanlıçqme so - a rı ası un yan 1 
kalarına gönderdiler.. işçiler avluya çıktılar. Usta evden kak 9 Sadı.k, Soma pibayı oğlu Nazmi 

Nefer elbisesile ustanın fabrika a • bir şey getirmemişti. Tayını da çıkma- Çobnn. BÜYÜK SULU BOYA · (Baı .. da 1 ci sayfada) ne düfiindüğüm fab ik kı' 
te]yesine ilk girişi hayatında bır dönüm rnıştı daha. Ötekilerden uzak eski bir Beyoğlu • S inci mektep 1 :inci aınıf Sa- Mezkıir fabrikada dün aabah üç dört: l:ıir an evvel faali ~~y, . rı ~ t~;iıl' 
noktası olduğu için ° günü anlatma - gemi demirinin üstüne ilişti. biha Coşkun, Afyon yeni hal inşaat bo • amele makine dairesini temizlemek i- k .. b d ye e geçırme tır. :'J 
dan geçemiyeceğiz. Gök hala ağır ağır kımıldanan ve yac:.1 Rahmi Yrhnaz, Edirne Kaleiçi Büyük çin fabrikaya gelmifler ve öğley:e ka - u ura atam 200 tane kadınlı erkO" 

Bir kış başlangıcıydı. Bütün gece korkunç kurşuni hayvanlara benzeyen Suteraziwi yolu No, er de Mevhioe, la - daı: ifler.ini bitirerek. fabrikayı terle et:- amele @lışmakta ve bu yüzden bl 
yağmur yağmış ve gün ağır bulutlar - b l ti 1 d 1 y d l tanbal -49 aneu mektep 2 den S2 Şer:ı - mişler.dir. çok aüder geçİnmektedir.» 
1 

. u u ara o u... er e pası vapur Ö 
a dolu hır gök altında başlamıştı. Ka- kaz la k tlar kı ık . f eddin Eştürk. ğleden sonra da 5 - 6 kadar kadın Yangın istidasından niha'-·etine ki 

an rı, ana ı r gemı perva- HrtJK J •' 

sımpaşayla ustanın mahallesi arasında 1 . h Ik 1 kalın . . K ... ~ SULU BOYA işçi fabrikanın anbalaj daircsindb te _ dar vak·a mahallinde bulunan 40 _fil 

f l .. k ı·k f I ne erı, a a anmıs zıncırlcr Ve Jst b 1 s · · kt -4 d R en aza uç çeyre saat ı mesa e o - b" .. b b ' . . .. .. · . an a mcı me ep en, ecep mTzlikle m_e~guf olmu;rlardır. yanl~r.ı.ııda siyah ,~~·1-L-•. Lıı, gül' _ .-rd' 

d 
w h ld ta akl .1 f b .k utun u akır, demu, çelik olülerı a- Çelt1c:kale fstanbal Cumhuriyet OTta mdc· S 4 ~ .,.-ilDIJ uu ._, y..-

ugu a e, us evr arı e a rı a ' aat ,<> sıralarında birdenbire ma· 1·· aftan bir da d k• -~ 
müdüriyetine müracaat ederken evin· rasında küme küme yemek yiyen, ko- tep 275 Hüsniye, Bandmna Park caddesi kine dairesinden alevler yükseJmegve U'kesnl t . . a m ava ayı~,: 
d il 1 kt d 

.. ··ı b. nuşan, dolaşan insanlar terzi Mustafa yamnda Kema1, Malkan 4 na e mıştır: 
en yı arca yo uza a, onu mez ır ··· başlamıştır. Bu hali gören fabrika bek- . . 

U _ı kk"' d üncü bölük komutanı yüznatı Yavuzun B 1 d k 1'.. h d .. .4 
gurbete düşmüş gibiydi. sta, oü anmı üşünüyor, çarşıY,1 bald121 Mualli. Angiino Muratlı iatasyon çileı:i ve civarda oturan işçiler fabrikru- «- en şu ı er e ı !{a ve e otw."" 

Atelye, şimdiye kadar eşini görme- düşünüyor, yorgancı Selimi,. mahalle - bakkalı Zeki. daki İptidai vesaitle yangını sön • yordum. Saat 4,5 ya vardı, ya yoktl" 
diği kadar büyük. Sanayi mektebinin sini, kahveyi, Abdurrahmam, Gavur AI.BOM dürmeğe çalışmışlarsa da muvaffak <>"' Fabrikanın bacasından hafif hafif J/I 
de bir atelyesi vardı amma o, bunun ya- Cemali düşünüyor. Ve öyle sanıyor ki Bandırma piyade alayı hesap memuru lamaDUflar.dır~ Bundan sonra telefonla manlar yükselmeğe başladı. Biz çıJr 
nında hem çok küçük kalırdı hem daha bu avlı, içerdeki atelye bir devler pa- Niyazi kızı Muazzez Güveni~. Babaeski ilk santral ve polia karakola:haber~ edil- şıyor zannettik. Ar.adan az bir za~ 
ziyade bir dershane hissini verirdi. dişahının korkunç sarayıdır ve bu kı- .mektep 2 den Alieddin, Beyoğlu Senpıv miftir. Az sonra ~a mahalline itfai- daha geçti, bu aefcr bacadan d~ 

Atelyenin üstü camekandı. Fakat i· mıldanan insanlar, devler padisahının §CJ'i Fransız kız mektebi 2025 Şefika A • ye yetişerek yangını söndürmeğe uğ- yerine alev yükselmeğe başladı. O.,, 
çeriye ışığın girmesi için değil, girme- azadsız köleleridir. ' ,Lqoğlu. Tarlabaşı Ali apartımanmda 192 raşmıştır. man şaşırdık. Vallah yalan söyle~ 

. . . l b. 1-~- Çü. . . . • Siranill, Heybeliada sanatoryomu ikinc:S ftf · k' h 11" · ·--~ .-:11 mesı ıçın yapı mış ır cameK.Clll. n· Tek gozü karsıcla yan devrilmiş bir L~- d ,0 ___ G . B wl R . aıye va a ma a ıne yeh~tigı es- yim, dumanın gözükmesile alevlo"" 
k

.. l d d ff f • r uma aruza evguı, eyog u um ılk mek- d 1 f b 'k b 1~ df u cam ar, toz an, çamur an, şe a - eski kazana iliııti. Kazanın ağzı bir bal • 3 d A A 'd G b H f na a a ev a rı anın ütün maKine da- çıkması arasında 20 - 25 dakikalık JJP 
• • T ,.ep en na nagnasti u, e ze a ız . 1 

lıklannı kay~etmışlerdı. Ancak yer yer peteği gibi görgözdü. Her gözden içe- Tallt oğlu Nihat, Bursa Muradiye ikinci • 1ıre5sini sal.rkmı~ llu!~nuy~rd~. dtfaiyenin zaman geçti. Zannederim içerde 1>11hf 
kırık ve cksık cam parçalarından ışık riye doğru bir boru gidiyor. Uma bu murat mahallesinde 8 de Doğan. ' saat ı mesaısı netıcesın e yangın nanlaı: bu müddet zarfında anlld 
sızıyordu içeriye. deliklere takıldı. BakryOT. Sanki ora - KART cıncak. G,5 da söndürülebilmiştir. söndürmeğe uğraştılar. Fakat ~eri 

Freze, torna tezgahları, Nuri usta - ]arda bir şeyler göriiyor. Birdenbire Bursa Ahmetpaşa feneri mahallesi Genç r.oYa610nıbz.fablirikanı~ makine daiı:esinin meyince itfaiyeye haber verdiler. \'~ 
nın sayısını birdenbire sayamıyacağı deliklerden bir tanesinde, horonun ta Osman sokak 6 Fevzi Toparlak, Ankara D - ~ rafa ıugortalı olduğu söy- lah beyim daha evvel haber verseld" 
kadar çok tezgah atelyenin taşlığı üs - dibinden, kazanın karanlığından gdi- CCbeci cad. 29 da Şeref, Ankara CCBeci lenBunmekdantedir. b L . A. • • iş bu kadar büyümezdi. » 
tüne dizilmiş. Kasnaklar, kayı~lar, yer- yormuş gibi mini mini bir adam pey- Eziç aokak 26 da Rıdvan Nazmi. KOzlu aşıca ambalaı daıresı, ·- • -- -- / 
yüzünde kaç türlü hareket varsa hepsi da oldu. Parmak kadar bir adam. Yü- P. N. N. müdürü Hak:lc. oğlu YılmaZ; An.. enbar ve diğer. lcısımlar. da 11igor.t:alıdır. 
atelyenin içinde hep birden faaliyette. zü gözü kömür tozu içinde, belinden kara Aslanhane camii civan Mete soka)( Zara11 ve ziyanın 100 bin lira olduğu 
Sonra bu hiç durmıyacağa benziyen yukarısı çıplak. Elinde bir üstüpü var. Fehmiye, Uzunköprü bakkal Sabri oğlu tahmin edilmektedir. 
hareketlerin ve seslerin arasında aşağı (Arkası vıır) Sttkı. Konya Tarla mahallesi Necatibcy so· Kazlıçeşme polisi falmka dafülinde 

kak 23 de Özcan, Ankara Vehbi Koç ti - bulunan işçileTi dün derhal nezaTet al-

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Orta Ziraat mektebi mezunlarından askerliğini yapını' ve ya~ları otuz 

beşi geçmemiş olanların mülhakatımızda münhal bulunan Ziraat ve Tahrir 
kontrol memurluklarında bir ay müddetle staja tabi tutulduktan sonra ve 
muvaffakiyct"leri görüldüğünde harcirahları verilerek bu vazifelere «50n li

ra ücreLle tayinleri mukarrer bulunduğundan talip olanların ilan tarihinden 
itibaren bir hafta zarfında aşağıda yaz.ılı evrakı müsbitelerini hamilen bir di-
lekçe ile müracaatları lüzumu bildirilir. «394:fo -

1 - Orta mektebi tahadetnaıne veya tasdiknamesi. 
2 - Nüfus hüviyet varakası 

3 - Askerlik vesikası. 
4 - Hüsnühal kağıdı.ı 

5 - Sıhhat raporu 
6 - 3 tane fotoğraf. 

Antalya Orman Müdürlüğünden: 

~vi memuru Nureddin km Nursel, 43 tına alarak istintak etmiştir. Dün geç 
uncu mektep 52 de Ömer Faruk. Çapa kız vakte kadar yapılan taRkikntta henüz 
muallim mektebi 3/A dan 345 Melike. ıl seb b. · _:;;-ı v t . yangının as e ının ne ~ .uugu es-
Bursa V elitemseddın mahallesi Öğreten b. _ -1~1- • tir 7'-b k' d 1~ . _ı 

d 3 d 
nc:h Pek' A '-- y ıt ecwnıemış . La ıta v.a a a .ıs:asw 

ca . e VY'. an 1n, yaso.,... ere - ul 
r:._ta c::... ··ı 'l'. k 13 d y bulunup b unmadığını araştırmakta -
mı n .., .. ngu nama.mı ç1 mazı e a• 
§ar, Cağaloğlu Neşe apal't'lman 1 inci kat dır. 
Tarık Bürker, Kadirga Cincimeydanı 40 Meşkıir. fabrika Danan, P.rest ve Mi-
da M. Yılmaz, İstanbul 1 inci ilk mektep şon isimlerinde :-ı Museviye Elittir. 
417 Salih Türkkulu, Es1Hşehir <'.:um udiye Vak'a mahallinde bulunan fabrika
mahallesi Dolıilt sokalC 1 evde Hidayet Sat- mn mühendisi ve idare müdürü Rüştü 
per, Sivas Cumhuriyet caddesi kunduracı dün kendisile görüşen bi11 arkadaşımı
vasıtasile kardeşi Hüsameddin, Tokat or· za vak·a etrafında şu malumatı ver -
ta mektc~ 1 den 2 7 -:bdullah Şentürk, Si· miştir: 
vas F evzıpa~ mdhebı sınıf S den 131 in- «- Yangın maK.ine dairesinden çılC:-
en, Çankırı askerlik ~besi muamde me· · c._ L-L b .. k" d · · k t' 

• w mıştır., Ia&ill. ugun ma ıne aıresı a -
muru Sadrı oglu Ferhan, Kayseri K. H. . . l tilm · · y · :de d 
Yb. Ecz. Bş. Kor. oğ1u Aslan Kaplan, Kü- ıyyen .ışf7I'"k' emıştı: ~~~~er. de mke-
t h K .. ··k h •

1 
vaddı ın ı a ıyeye aıt nıçoırşey e yo -a ya uçu çar§! eczacı ansan vasıtası e 

Cemal, Alaşehir tahrirar katibi oğlu Sa _ tu. -yak'ada kasıt _oolun~u~nu tahmim 
mim As, Tarsus postahane karşısı ı 01 kah- ctmıyorum. Makine dairesmde bulu -

1 - Antal•a ilinde Korkuteli ilçesinde hudutları aartnamede yaaıh l bil"' ki l ·ıe 1 3' veci Ahmet oğlu Yakup Sabri, zmir Mv. nan umum eşya ve ma ne er ı 

En hıış meyva usarelcrlle ııazıt' 
Lanmışµr.. llazmL kolaylaştırıf· 
1nkıbazı izale eder. 
Kanı üınıiZJiyerek vtıcuda ~ 
ve canlillk bllbşeditr. 

lNctLIZ ICANZUK E~ 
Beyoğlu • 18tanbul 

Hacıbekar • Samaı devlet ormanından numaralanlBJf ve ölsülmüı Mst. de katip Nazif kızı Nevin Uz., Ay • beraber kimya dairesi kamilen yanmış· 
2324 M. 3 a muadil 1086 adet çam ağacı 20 gün müddetle kapalı zarf Yalık Bin~eıit liilu mağazası aahibi Hiieni.i tır. Zarar ve ziyanın tOO bin lira oldu
usulile arttırmaya konulmuıtur. Rıfh Cihanb~li ilk mektep 3 üncii sı - ğunu tahmin etmekteyim. Şimdi yega-

2 -Arttırma 20 Temmuz Pazartesi günü saat 15 de Antalya Orman mtta Vural! Daniroko Kütahya jandanna · .... _ "••••••••••••~ 
1 k 

--1·· -L~ 4 BL kom··•ını Aaım o·;.,l Or: her v_pça1~· Ankara Türle Hava Kurumu 
mü.lürlüğünde yapı aca tır. ~coı ..... o u • ft.l .. 

3~ B h • 1 t ikA h bedelı" 
400 

ban. btanbul Sultaualımet İnciliçay~ ao- umumi merkezinde Avni Toksoy, Ankara 
- e er gayrı mamu me re m ap mu ammen kak 3'5 numarada Kemal, Ayasofya Yere- Çankayada binbafJ Zihni oğlu Muammer, 

kurutlur. batan Şengül hamam çıkmazı B Yaşar, İzmir Ömerağa mahallesi Fethiye caddesi 
4 - Teklif mektuplan 20 Temmuz 936 Pazartesi günü saat 14 de Fatih tramvay caddesi durak yeri Mah - t 4 numaralı evde lsmail, Fuça nüfua me

kadar Antalya Orman Satı§ Komisyonu Reisi, Orman Direktörl'"ğüne mut Nedim apartmıamruia Biricik; Anka- muı:u Galip kızı Jale, funit aaker:i hava ra· 
verilmi§ olacak ve bu saatten sonraki mektuplar kabul edilmiye • ca akdt lisesi mkası Kurtuluş mıılıallcsi sat müdürü binbaşı Ahmet yanında Mih -
cektir. Altıntaı sobk 1 ı de Ncjat Tekiner, Kü - riban. İzmit ~mcrağa mahallesi Ortaha -

tahya Hükumet caddesi kahveci Mehmeti marn caddesi 18 numarada Hadiye Erdi, 
5 - Muvakkat teminat 697,20 liradır. . . . .. . • • .. Ali vasıtıuıile 1. Çapıaz, E.ııki;ıchir Cumu- ŞiŞJiane karalfolunda Şerafeddin Alkan, 
6 - Şartname ve mukavele proJeıını aormck ıatiyenlerın hu mud • diye ma.lıallesi 48 nwnaı:ada Rifat Aydın, Bey;oğlu 4 üncü me)ltep 2 den 230 Sabiha 

det içinde her gün Orm:ın Müdürlüjüne ve Ankarada Orman Umıml Eskişehir üae B-4 tle 300 S. Taogjin, An- Muhiddin, Babaeaki mektep 3 den 
Müdürlüiüne müracaat edebilirler. tt3784» kan Bom.rt maıhallai l<l A11111amdaı Se- 1O7 Akif Apak. 

r: Dl'. IHSaN SAMI 
GOnokok Aşısı 

ğtıkluAıı ve ihtiliitlanna ka pek fi' 
airli vc:ı tiı%e qıdır. Div:myolu S!ıı~ 

rnut türbesi No. 1l3 

~-~ Clld va zUh~e 
Hast.aııklnn mntehas ısı 

Dr. Ç i P R UY 
BeyoA'fu, Rııa ııdarothanal mruıwia '*" 

110laıf! lcöşeaiodıı Meymıınet aparturıaOI· 

Telefon : 43353 



13 Temmuz 'SON POST.A: 9 

Kahramanlık, aşk, heyecan ve macera 
[ Hiktige 1 Cennet kapısında l 

KORSANIN KIZI (IBlaaco - lbanez» den Faik Bercmen 

Yazan; Kadlrcan Kallı 
Son Posta' nın tarihi tefrikası Numara: 15 

Beseroles baha, meyhane kapısının C§İ· .ni içeri alınız.. Akpm oluyor.. Yoksa b~· 
ğinde oturmuş.. Elinde orak. yerde bir §ey- nimle latife mi yapıyorsunuz} 
ler çiziyor, diğer taraftan da meyhanenin - Ne latifesi küstah t Şimdi anahtarlaıi 

Ayşecik boğazının tıkandığını, kal
binin yerinden fırlayacak gibi çırpındı
ğını bütün vücudünün titrediğini duy
muş, bağırmak, haykıra haykıra ağla
mak istemişti. 

Fakat hiç birini yapamamış ve ora
~ığa, kapının arkasına yıkılıvermişti. 

• • • 
-!>-

Kancıklık. . . ,, 
ishak Reisin leventlerile fspanyol 

ve Arap orduları arasında çetin bir sa
-Yaş devam ediyordu. 

İspanyollar kalenin duvarlarının al
tına doğru lağımlar kazıyorlar, barut 
doldurarak ateşliyorlardı. Bir sabah 
her taraf sessiz dururken ve henüz uy
kudan uyanmamışken birdenbire kor
k~nç bir gümbürtü duyuldu, dağ gi
bı duvarlar korkunç seslerle yıkılıyor, 
yahut topraklarla kanşık olarak hava
ya uçuyordu. Onlarla birlikte kolsuz 
bacaksız gövdelerin, gövdesiz kol ve 
bacakların da havaya fırladığı göriilü
Yordu. Kalenin yıkılan noktasından 
haşlayan düşman hücumunu yirmiye, 
hatta yüze karşı birle dövüşen Türk le
ventleri geri atıyorlardı. 

Son bozgunun üzerinden on beş gün 
aeçnıifti. 

Her iki taraf ta beş gün aralıksız sÜ· 
ren harpten yorgundular. 

Güneş batarken onlar da çad11larına 
veya kalenin büyük koğuşlarına çekil
mişlerdi. 

Yalnız kalenin mazgallan iizerinde 
düdüklü Türk nöbetçileri dolaşıyorlar, 
ara sıra birbirlerine parola veriyorlar
dı. 

Koca Mehmet gece yarısından son
ra mazgal ve kulelere çıkmış, nöb•;t -
çilerin yerlerinde olup olmadıklarını, 
leventlerin nasıl olduklarını gözden 
aeçiriyordu. Hepsinin de ümitleri Ce
zayir yolundaydı. Her halde İlyasın o-

raya vardığına ve imdatla birlikte dö· 
neceğine inanıyorlardı. Hatta bu yüz
den İshak Reis, en değerli esiri Don 
Alfonso'nun: 

- Size, şerefinizi kurtaracak şekil
de İyi bir sulh teklif ediyorum. Kuman
danı bunun için kandırabilirim. 

Dediği halde aldırmamıştı. 
Yoksa: 

' - Bizi silahlarımız ve esyalarimizla 
hirlilcte buradan çıkıp gitU:ek için ser
best bırakınız, kale sizin olsun. 

Demeyi düşünmemiş değildi. 
Bu, onlar için sahiden pek karlı bir 

anlaşma olurdu. 

.. Koca Mehmet büyük kapının sa -
gındaki kuleyi dolaşıyordu. Bu sıra -
da genç bir levent koşa koşa geldi: 

- Bir ok ... Bize mektup getirdi. .• 
Koca Mehmet üzerine kür.ük bir ka

ğıdın sarılı olduğu oku aldı.~ Sonra nö
betçiye: 

- Bunun atıldığı yerde dur da dı
şarıya bak ... Her halde bizim llynstır. 

Dedi. 

Ta, merdivenlerden hızlı adımlarla 
ÜÇCr dörder basamak indi. ishak Reisin 
Yanına koştu. 

Kağıtta şun lan okudular: 
((Kapılann önlerinde düf man ka • 

rakollan pek ıık. Oralardan girmek 
lcaLiJ olmıyacak. Büyük kapının sol ta
rafındaki kuleden b ıyarak iki yüzün
cü mazgaldan qağı bir ip sarkıtın, ora .. 
dan tırmanırım.» 

Altında {llyas) imzası ''ardı. 
Hemen büyük kapının sol tarafın -

da]d kuleden başlıyarak iki yüz maz
a] saydılar. 

Burası dereye yakın ve çalılıklarla 
dolu küçük bir bayıra geliyordu. U -
zaklardan kaleye sokulabilmek için en 
elverişli yerdi. 

ipi sarkıttılar ve mazgalların ardına 
•İnerek beklediler. 

Bir karaltı kalt'nin duvarlarına 3ak-
Lıttı. " 

ishak Reis başta olduğu halde baş-
lıca Reisler orada bulunuyorlardı: 

- Geliyor .. 
- Biz de çekelim. 
- Evet .•• Daha çabuk çıksın! ..• 
Diyorlardı. 
fp gerildi. 
Koca Mehmet en önde bulunuyor .. 

du. ipi yukarı doğru çekiyor, ayni za
manda diğer iki arkadaşı ona yardım 
ediyorlardı. 

Lakin ip gittikçe ağırlaşıyordu. 
- Bir kişi daha çıkıyor .. 
- Üç oldular ... 

- O halde bize yardım geliyor de-
sene ... Acaba kaç kişi. .. Hepsini böy
lece yukarı çekmek mümkün olsa! ... 

ipe tırmanarak yukarı çıkan karaltı
nın ağzında bir bıçak parlıyordu. 

Jlerde bir kargaşalık ve bir homur -
tu oldu. 

Karanlıkta iyi anlaşılamıyordu. 
- İpi kesin! .•• Ben tutuldum •.• 
İple tırmanan adam ellerini mazga· 

la dokundurmuştu. Bir sıçrayışta i -
çeri atladı. Ayni saniyede Koca Meh
met: 

- İlyasın sesi ..• Onun sesidir bu ... 

Demişti. 

Diğerleri de bir an ciuraklamışlar, se· 
sin geldiği tarafa, koyu karanlıklara 
doğru bakmışlardı. Bu ~şkınlık ara -
sında havada bir hançer parıltısı gö -
rüldü ve Koca Mehmet: 

-Ah ... 

Diye inleyerek yıkıldı. 
- İpi kesin •.. Ben ... 
ilerden gelen ses ayni sözleri tekrar 

ediyordu, fakat birdenbire boğulmuş -
tu. 

Ortalık karıştı. 

fpten iki kişi daha mazgalların geri- içine i)t.ihayla bakıyor .. fçeride bir ıürli :bapna geçirirsem anlamn ıen .• Seni ta ,. 
sine atlamışlardı. köylü, kasabalı, çinko masaların etrafında nımadım mı sanıyorsun> 

Koca Mehmedin düşmesile beraber toplanmıılar, kafayı çekmekte ve bol bol - Rica ederim peder, bana kötü mua· 
diğer leventler bir anda palalarını 11 _ meze atııtırıyorlar. mele yapmayınız.. Her halde benim için 
yırdılar ve hançer eaUıyanın başını u- Her aün, çalışmak niyetile tarlaya git • küçük bir yeriniz bulunur. Kapıcıların dal· 
çurdular. mck üzere evinden çıkan Beıeroles, - ,ey• resinde de olsa razıyım. · 

İshak Reis: ıan alasıca - meyhanede bazı arkada§lanna - Kolaydı ha .. Yağma yok.. içeri gir• 
f rastgclir .. Bir kaddl, iki kadeh derken öğ- mene müsaade edersem halimiz nice olur 

- lyas tutulmuş.•• Bunlar düşman- leye, hazan da akşama kadar kendini 'tlnu· sonra.. Günün birinde bütün bal çömlek:• 
dır. Vurun 1.. turdu. lerimizi oburluğunla bitirir bizi aç hıra • 

Diye bağırdı. Eski m~erilik ıtavrile bir bncpcnin kırsın. O zaman da senin hatırın için bu " 
İpe bir bıçak atınca ona tutunup çı- üstünde bağdaş kurarak oturur: ctrnitaki .rndakiler oruç tutsun ha .. Daha sonra bt

kanlar homurdanarak ve küfür savu • yabancılarla. belki bir kaç kadeh ikram e- zim burada sayısız güzel ve genç rahibeler 
rarak düştüler ve kalenin dibinden tok ,derler ümidile, konuşmak için bnhaneler var .. Bu yaşta işimi gücümü bırakıp senin 
birer sesten sonra iniltiler geldi. arardı. peşinde mi dolaşacağım .. Hadi cehennc • 

Baskıncılar birer kiilçe halinde kale- Bizim ihtiyar filvaki meyhaney.i çalı, - me git, ve yahut bulutların birinde uyu!., 
den dışanya atılmışlar, lakin Koca maktan ziyade severdi amma, ona büsbü- Sözler.ini bitirince, Snint-Pierre kapıy'ı, 
Mehmet de go"g~ ·· d w l tün ehliyetsiz ve meziyetsiz adam dene - hiddetle kapıyarnk uzaklaştı. Salvador k~· sun en agırca yara an- . .. _ . • ı 
mıştı. mezeli dogrusu.. Guzel 1nkayeler ve bir rnnlıktn yapayalnız kaldı. çeriden melek-

1 h k R • b. .. I . 'Çok ıcyler bilirdi. Boş yere ona Bcacro • )erin çnldığı. ki tara ve flüt ııesleri geliyor 
. s a Jd ... :ıs ı~az knce )yasın sesı • les ( *) dememişler ... lmkani yok, ki eline ve serenntlar dnlga dalga yayılıyordu., 

nın ge ıgı tara a ğırdı' geçen her gazeteyi, kek.diyerek, heceliye- Saatler geçti.. Papaz, cehenmcmin YO· 
- Heeeeyl. .. fıyas, ne haber)... rek baıtanbaşa okum~ olmasın... lunu tutmağı düşünüyor .. Oradn her hnlde 
ilerde bir kargaşalık ancak seziliyor- Hikayelerini anlatırken yanındakil~r daha iyi karşılarlar .. Tam bu sırada iki b'I· 

du. Homurdanmalar duyuldu. Hatta kahkahadan duramazlardı.. Hele dilenci- lnt nrasından çıkan bir kadın gördü.. Ba 
bağırdı~, 0la~in ilk. h~ceyi söyler söy • lere ait olanla~ı bila~stisna herkesi ~atıltır· :kendisi gibi, iriyan §İşman bir rahibe .• Çok 
lernez besınm kesıldıği anlaşıldı. Çok dı .• Meyhanecıye gelınce onun kcyfmc do· reçel yemekten, ve mide fesndından öl • 
geçmeden bi.itün bunlar oradan uzak • yum olmaz .. Zira, mü§teriler güldükçe, hi· µıü~tü. 
laştı, hiç bir iz kalmadı. yalnız düş _ kayelerden hoı;landıkça coşarlar ve bol bol Salvadora tatlı bir bakış fırlatarak eor~ 

1 Yaralııa ··ı··ı . k ld ıarap ıımarlarlardı yani. ,du: man ar rı veya o u en a ır- . 
k · · 'd' l' l d Meyhaneye, bır gün vilayet merkezin- - Pederim, bu saatte kapıyı niçin aç • 

ma ıçın gı ıp ge ıyor ar ı. _:ı b" k k" . 1 . . O d k d. mıvorl"r" 1 gen ır aç ışı ge mışti. nu a en ı· ..., .. r 

Acaba lyas ne haber getirmiş - !erile beraber içmeğc davet ettiler. Şehir • - Bekle. §İmdi gireriz.. 
ti) den gelenlerin papazlardan konuştuklarım Papaz.ın heybesinde neler varmış.. Biı:: 

İshak Reis buna mı yoksa en çok duyunca, onlara bir papaz hikAyesi anlat- dakika içinde mükemmel bir plfı.n hazırla-
güvendiği yoldaşın düşmana esir ol • mağa karar verdi. dı .. Ve asker l:ıyafetine girdi hemen .. 
duğuna mı, Koca Mehmedin uğradığı Biraz doğruldu .. Söze b şlıyacağıru ih- Biliyorsunuz ki, ölen askerler zahmet 
felakete mi acıyacağını bir türlü kesti- sas ederek: çekmeden cennete nlımrlar. Zaıttıllı çoculi· 

- Ah 1 dedi. Papazlardan mı bahsedi- far.. İztırapları, her şeye istihkak kesbet· 
yorsunuz}. Onları kim sever ki zaten.. Pa- tirir onlann .• 

remiyordu. 
Fakat Hızır Reisin Cezayirden im-

dat göndermediğine ve IJyasın da o -
raya yalnız olarak döndüğüne ~üphe 
yoktu. 

O halde kendi başının çaresine bak-
malıydı. (Arkası var) 

pazın biri, bir kere, Saint-Pierre'i bile at· Papaz rahibeye dönerek: 
lattı ve aldattı. - l ladi bakalım, dedi. Anadan doi • 

Bunun üzerine, herkesin tecessüsle ken- ma soyun 1. 
disine baktığını görünce sözü buakmadı~ Rahibe hayretle mırıldandı: * - Fakat muhterem peder .• 

Saint-Michel manastın buraya yakındır. Salvndor amirane bir tavırla: 
Vaktilc orada, Salvador adlı bir p paz va1 • - Hndi çabuk, dedi. Şimdi inadm sıra'Bi 

ı- İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
dı. Tatlı nükteleri, tükennüycn neşesi yü- değil .. Benim gibi alim bir ııdamla müna • 
zünden onu scvmiycn yoktu. Ben bu p • .kasa edilmez. Cennete girmek için senin 
pazı görmedim ve tanımadım hani.. Ba • bilgin noksan dnha .. 

Şartnamesi mucibince 20 X 25 - 27 eb'adında 4,000,000 adet rakı man
tan 27 /Vll/936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de pazarlıkta aa-

tın alınacaktır. lateklilerin farlnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık 
için de tayin olunan ~ün ve saatte o/o1,5 güvenme paralariyle birlikte Kaba

tatla levazım ve mübayant tubesi müdürlüğündeki Alım Komisyonuna 
müracaatları. ((3768» 

na, büyük babam anlatmıştı bunları. Rahibe kızardı amma çarnaçar emre 
Müthiş bir adammış.. Hem de ,i~nn- )t at etti .. 

mış, bir cübbesi için bir top kumaş harca- Soyunma işi bitince papaz §Unu emrettf 
nırmış anlıyacağınız sizin... gene: 

Her gün on bir ev dolaşırmış. Ve bu - Dört ayak vaziyeti al. Çabuk dav ,. 
on bir evde ayrı ayn kahvaltı yaparmış. .ran.. ' 

Ninem, arada sırada: Sa1vador bir sıçrayı_ota aenç rnhibcnTn 
- Yumurta mı, kızarmış patateıı veya sırtına bindi. Kızcaiız boğulncak gibi o]dq 

1 
ıucuk mu istersiniz Salvador baba? de • - Amma da ağırınışsınız muhterem pc~ 

lel•nbul Beledlye•J lllnJ •rı ı yince o, kalın ve boğuk aesile: ,der .. diye inledi .. 

~-~-~---~~-~~--~~~~~---------J -lkp~nden~wnl .. ~e~~pv~~ -\~riy~ b~ma n ~ ~r nt glli! 
Senelik muhammen kirası 50 lira olan Y enibahçede Mimar Sinan ma· miş.. aıçramağa çalış.. Şimdi içeriye gireceğiz ... 

halle ve caddesinde 57 /61 No.lı. bostan teslim tarihinden itibaren 937 ıeneıi Ve lakin iyi bir adammış .. Temiz ve Saint-Pierre uyumak üzere anehtarlag 

k d kir ·ı k ·· süslü giyinir; her geçtiği yere gürbüzlü _ topluyordu. Birden kapının çalındıaını 
maym. sonu~a a ~r .. . ~!.~ verı ~~ ... uzere pazarlığa konulmuftur. Şart- {;ünden bir parça saçarmıı sanki .. Ve tek· duydu: o 

namesı levazım mudurlugunde gonılur. Pazarlığa girmek iıtiyenler 375 ku-
kb mil oranın çocukları papaz gibi al ynnak1ı - Kim var orada} diye bag .. ırınca bu .. 

ruı:luk muvakkat teminat ma uz veya mektubile beraber 20 Temmuz 936 v ·· b'" ·· 11 h 
T e gur uzmuş maşa a .. zünlü bir ses cevap verdi: 

Pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmahdır. (B.) (3718) Fakat b d'. t h ft K' · · 1 k u unya u a ır. 1mıs1 aç ı tan, - Zavallı bir süvari askeri .. Allaha U• 

-.... ---------------~---------·-----·-·~ kimisi oburluktan, ölüyor.. d ı yan c en eri temizliyen bir muharebede aj. 

1 Emllk ve Eytam Bankası Hanları 1 işte bizim Saıvador baba da bir akş m. düm. Şimdi atımla beraber dışarıdayım., 
- bir çocuğu vaftiz etmek üz.ere davet edil- - Vah zavnlh asker, zavnllı genç.. o~ 

dii;i yerde. sofra başında mhatsızlanı)•or. evladım içeriye .. 

Kiralık Apartıman Ve ha~lıyor hırıldamıığa .. Nahiye halkı te· Sa' p· k ınt • ıerre apıyı nçtı. Knranlıkta ao1 
laşlanıyor. Fak at nafile.. Pap.lZ zarf gibi 
patlıyarak öliiyor. 

Eıaa No. aı 

c. 14 

Mevkii ve nev'i 

Şi~lide Kağıthane caddcai Haıad sokağında 
12/1,12 No. lı Apartımanın 1 No. lı dairesi. 

Depozito Ölünce semnya uçuyor .. Orada herhel· 
de kendisi için münhal bir papulık bulu· 
nuyor elbet. 

c. 14 
c. 14 

Ayni >> 2 » » 
15 Lira Cennetin ltnpısına dayanıyor .. Bu l:npı 
15 » o kadar yaldızlı ve parlakmış ki, tıpkı bi

zim ihtiyar Jcıdann ve bele Alkad kızının )) )) 14 )) 
Y k d t f •ıAt (i rt J bayram günlerindeki altından başlanna 

u arı a a ıı a ı yazı ı apa ıman ar bir, yahut üç sene müddetle benziyormu1-. 

kiralanmak üzere açık arttırmağa konulnıuıtur. lhale 24 Temmuz 1936 Salvador kapıyı tak. tak çalınca içcri-

tarihine tesadüf eden Cuma ıünü ıaat onda yapılacaktır T ı· ) ., den bir ihtiyar: . • • a ıp cruı 
fUbemıze gelmelen. (388) - Kimdir ol .. diye bağırdı .. 
--- _ .. - Benim .. L\itfcn açınız. muhterem pe-

İstan bu} Üniversitesi arttırma, eksil~ d·::t,··~~=~:~h ..... ı.n.. 
ve pazarlık Komisyonundan: va:ru~ Saint-Michel manastınndao Sal-

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli T eminab Kapı aralanıyor: S.int.,Pierıcı"in 
Maden kömürü 865 ton 17 Lira lJOl görünüyor. 
Odun 1191 Çeki 240 Kuruş 215 Saint-Pierrc birdenbire öfkelenerek ho-

C~.s~eri ve bedeli ~u?ammenleri yukarıda yanlı iki kalem mah- ~a~~::~oı ve gözleri luYılcım aaçmağa 
ru~at ı~ın 6n (936 t~~de kapalı zarf usuliyle münakasalannda 
talıplerın vermış oldugu fıatlar Komisyonumuzca yüksek .. üld" .. - Seni mcl'unl diye lıaykınyor. Buraya 
den mezkur mahrukat şeraiti altında olmak üzere 1617/9f6orp ugunbe- ne yapmağa geldin hahiL. Yıkıl buradan .. 

.. .. t 15 d O . . R kt erşen Hadi.. 
gunu Iskala "hal e. mvılersıtke e örlnk binasında toplanan Komiayonda - Allah aokına muhterem pederim. bc-
pazar ı a ı esı yap aca tır. Taliplerin ihale fÜDÜ taminat k t'" ı · 
ile gelmeleri lazımdır. (3889) a ıye en <"') Baerolea, iapan70Jc:.da .UU. ki-

tabı demektir. 

)) » 3 

baş~ 

tını mahmuzlıynn askeri gördü. Hayvan 
bir türlü rahat durmuyor, boyuna sıçrıyor
du .. thtiyar, bir kaç tekme yemekten kor• 
karak hayvanın İnce ve zarif kalçalarını ok. 
§Blllakla iktifa etti. Sonra askere dönerek: 

- Geç yavrum çabuk.. Önden git te 
hayvanını teskine uğrat.. 

Ve bizim Salvador baba. rahibenin kal• 
çalan üstünde cennete girerken, Saint·Pi •' 
errc, bir taraftan ltapılan kapıyor, öbUt' 
tarnftan da mırıldanıyordu: 

- Hey, büyük Tanrım! Meğer dünya• 
da ne harpler oluyormuf.. Ne müthiı bir 
darbe.. Zavallı hayvanın bile kuyruğunu 
dibinden kesmi ler .. '-------------·-----



10. SaJfa 

"Son Posta " nın tefrikası: 138 Yazan A. R. 

Gül terin tenha bir köşkte Cemille 
yaşaması, dedikodu uyandırmıştı 

SON POSTA 
== 

Gavur 
Mehmedin 

1 
Yeni 
Maceraları ,__. 

Temmuz lb 

Son Posta'nm zabıta romanı: 10 

Fakat Gü1ter; o sadık ve vefakar,Sonra; pencerenin önüne kadar git -
kız,_ bin 1?üş~ü.lat ile onu teskin ve te- miş, perdenin ucunu düzeltl!lişti. Ve 
sellı edebılmıştı. oradan da tekrar konsolun önüne ge-

Ondan sonra, artık kadıncağız paça- lerek karpuz abajurlu çift lambalar
ları sıvamıştı. Oğlunu affettirip latan- dan birini, biraz daha geri çekmişti. 

Bu çocuk, senelerce çingeneler hut bir kaynaktan öğrenmedim. Bun- ieıile nazarı dikkatimi celbeder et1' 
arasında kalmış. Onlarla, dünyanın ları öğrenebilmek için, Viyana sokak- bt' suali ötekilere ben sordum. 
dört köşesini dolaşmış. Hatta bir ara- farında akla karayı seçtim... Dedim .- E, kimmiş bu kadın~ .• 
lık lstanbula bile gelmiş. Bir kaç sene ya; evvela Hırvatlara baş vurdum. - Kemancı F ernandezin ual -" 
burada ikamet etmiş. Buradan Roman- Maksadım; kadının kocası 9lan Prens g=Jisi. 

,hula getirtebilmek için, baş vurmadığı - Gülter ! .. 
:yer kalmamıştı. - Efendim} .• 

Bir çok yerlerden vaitler aldıit hal- - Bir şey mi istiyorsun} .• 

yaya gitmiş. Orada bir çalgıcı kum _ Nikola ile karısının vaziyeti hakkında 

1 

- Vay canına. 
panyası arasına girmiş. Gençliği, gi.i - malumat almaktı. Prens Nikolanın sa- - işte; meselenin ehemmiyetli ~ 
zelliği ve bilhassa keman çalmaktaki ruya mensup olmasından hoşlanmıyan lası, burada ... 
meharetile epeyce büyük bir şöhret ihtiyar Hırvatlar, bana istediğimden Hüsnü Bey, atıldı: 
temin eylemiş. Artık yaşı da, aşağı fazla malumat verdiler .. Kemancı Fer- - Dur.. Ben söyleyim, Melıaıet-' 

ae, hiç biri; bu yaralı ana kalbinin der- - Hayır .. Ne isteyim efenaım?.. 
dine derman olamamıştı. O da artık i- Yalnız.. Biraz.. Bir şey görüşmek is
'şi, tamamile Cenabıhakka bırakmıştı. tiyordum. 

yukarı yirmi beşi geçmiş ... Nihayet bir nandezin babası ile Prens Nikolanın Herif, kocasından intikam plmak ~ 
gün, onu elinde büyüten ve senelerce babası arasındaki maceraları öğretti - karıyı aldı, kaçtı. Kaçarken de; " 
yanında gezdiren ihtiyar çmgene karı- ler ... Ayni zamanda, kemancı F ernan- sevgilisinin kulağına, lstanbula gi~ 
sı hastalanmış. Artık öleceğini anla - dezin mensup olduğu çalgı takımına ceğini fısıldadı. Karı da lstanbula I" 
mış. O zaman onu yatağının baş ucu- koştum .. Burada bizim Sulukule as\lza- miye hazırlandığt için burası hakkıll 

Bu mutekit ve dindar kadın, artık - Ne gibi} .• 
ondan sonra, bütün bütün manevi te- Birdenbire Gülterin metaneti kın-
sellilere bağlanmıştı... G.s,ce gündüz lıvermişti. Yanaklarına bir ate11 hü -
ibadetten baş kaldırmamıştı. cum etmişti. Söylemek için düşün -

Seneler, böylece geçmişti ... Arada- düğü şeyler, bir anda zihninden silin
ki mesafenin uzaklığı ve postaların in- mişti. 
tizamsızlığı dolayısile, senede ancak - Ne gibi Gülter} .• 
birkaç kere Cemilden gelebilen mek _ - Vallahi, bilmem ki efendim .. 
tuplar, onun günlerce ve haftalarca Nasıl söyleyim} .. Ben bir şey düşü
göz yaşları dökmesine sebebiyet ver- nüyorum. Amma, bilmem &iz.. Fik
inişti. Ve, her gün biraz daha artan bu rimi muvafık görür müsünüz~ 
teessür ve ıztırap; artık elli yaşını çok- - Senin düşüncelerin, fena değil
tan geçmiş olan kadıncağızı derin bir dir; Gülter. Söyle bakalım, ne di.i~ü-
harabiye doğru sürüklemişti. nüyorsun. 

Ve nihayet, Cemilin Nasır Mebhö.t Gülter, uzunca bir tereddüt devre-
ile mücadeleye giriştiği zaman; artık si geçirmişti... Ve sonra, cebir ile ıne
mektupların arkası, büsbütün kesil _ tanet kesbeden bir sesle: 
mişti. İşte 0 zaman; heı· gün kalbini -Vakıa, size söylemiye hacet 
bin bir türlü şüphe kemiren bu yaralı, yok; tabii, siz de bilirsiniz ki .. Ölen
bu harap, bu bitkin ana; artık bu da- le, ölünmüyor. Yaşamak için ne la -
yanılmaz hasret acısına tahammül e _ zımsa, yapılmak lazım geliyor.. De -

deme~iş; yatağa serilmişti. Ve .. ne ğil mi, efendim. 

garip bir tesadühür ki; Cemili Hudey
dede vapura bindirdikleri gün. • 

- Cemil.. Cemil... 
Diye, can vermişti. 

* ,. 
Gül ter; henüz on sekiz yaşına gir

mişti. Tabiidir ki, hayat karşısında toy 
ve acemi bir kız olmak lazım gelirdi. 
f ~kat Cemilin anacığı, onu bir evlat 
gibi bağrına basmakla beraber; kendi 
eslci, asil ve metin terbiye usulile ye -
tiştirmiş.. adeta pişkin, mütekamil, 
yalnız şefkat ve insanlık sevgisini du
yan olgun bir kadın haline getirmişti. 

- Kaç gündür, düşünüyorum. Ar
tık hayatınızın böyle yapa} alnız geç
mesinin doğru olamıyacağına hüküm 
verıyorum. 

- Ve.. Yaşayışınızda bir değişik· 
lik olursa, her halde üzüntünüzün ha
fifliyeceğini zannediyorum. 

Cemil, gene cevap vermemişti. Fa
kat, derin derin içini çekmişti... Gül
ter, Cemilin bu iç çekmesini işitmiş
ti. Ve bundan cesaret alarak daha me-
tin bir sesle sözüne devam etmişti: 

- Vakıa .. Ben.. Elimden geldiği 
kadar size karşı vazifemi ifaya çalışı
yorum. Ve.. Daha da.. Çalışırım da ... 
Amma; ne kadar olsa, bir evin bir ha
nımı olmak lazım. 

na oturtarak: delerinden öğrendiğim bir kaç şeyle, d:ı malumat toplamıya ba1ladı ... ~ 
- F ernander !.. Artık ben ölüyo - ô çingenelerle de kolayca nhbap ol - değil mi~ .. 

rum. Fakat ölmeden sana bir sır söy - dum. Onlar da bana, Fernan.dezin dört - Ben, buna hükmettim; HiiJ 
liyeyim ... Senin adın Ferrıandez de - yaşından sonraki maceralarını anlattı- Bey. Onun için de size yazdığ:m ~ 
ğil; Ferdinand Janoviç'dir. lar ... Zaten bu iki temel taşıt'l bulduk- tupta göğsümü gere gere: bu herıv 

Diye söze başlamış. Ona bl.itün aile- tan sonra, köprüyü kurup öbi.ir tarafa bu kadın lstanbuldadır; dedim. 
sinin macerasını anlatmış .. koynundan geçmek, uzun olmadı. Bu köprüyii ku- Kerim Efendi ile Hasan Efendi, b' 
çıkardığı altın zincirli küçük bir ya- rup ta öbür taraf geçer geçmez, ipin birlerinin yüzlerine baktılar:. 
bani gül resmindeki madalyonu da boy- asıl ucunu yakaladım. Benimle konu- - Aşkolsun, Mehmede .. 
nuna takarak: şanlar arasında, güzel.. Amma laf de- - Vallahi, aşk olsun. 

- Dört yaşında çocuk iken seni al- ğil, güzel haaa .. Bir genç çingene ka- Diye mırıldandılar. 
dığım zaman bu, boynunda idi. O za- rısı ile karşılaştım. Bu kadının adına Gavur Mehmet, bir sigara daha .,,1 
mandanberi sakladım. İşte şimdi de sa- (Mira) diyorlardı. Beni, lstnnbuldan mıya başladı. Ve parmaklan bu i, 
na teslim ediyorum. gelen bir çingene zanneden bu kadın, meşgul olurken, ayrı ayrı arb.da~l,.ır 

Dedikten sonra, gözlerini kapamış... bana bir çok şeyler sordu. Bütün bu nın yüzlerine baktı. Çehresi, ço\ cilJ 
Fernandez, o dakikadan itibaren, Al- sualler; bir nokta üzerinde toplam - bir tavır aldı. 
lnh ile ahdetmiş: yordu: - İstanbul... - Şimdiii.. Gelelim, kemancı f~ 

- Mademki; prens Lazar, benim - lstanbul mu?.. nandeze ... Bu herife, kemancı cle1' 
babamın ocağını söndürdii .. anamı, bir -Evet ... lstanbul. .. lstanbul na - te geçmiyelim ... Bu sabık ası~ 
kulenin taş duvarları arasında çürüte- sıl yerdir?. Havası, suyu nas:ldır?. iliklerine kadar bir ahlak kangreni 
rek öldürdü .. beni de böyle senelerce Halk eğlenceyi sever mi?.ı. Parası ve muştur ... Avusturyada, Maçaristan~ 
sürüm sürüm süründürdü. Ben de bu- hC?>vardası bol mudur? .. İstanbullular, Roman yada, Sırbiyede, tam dört d iİ 
nun initkamını oğlundan 3Jmalıyım. nasıl kadınlardan hoşlanırlar~ .. Çinge- cerh ve katil, on sekiz sirkat, yinni._lıl 

Demiş. Doğruca Viyanaya gitmiş. nelere ne nazarla bakarlarL mem kaç defa yankesicilik. iki dV 

Orada bir çalgıcı kumpanyasına gir - Deli Kerim Efendi, sordu: dolandırıcıhk cürümlerile maznun '1f 
miş. Ayni zamanda da işe girişmiş... _ E, bundan kadının maksadı neL mahkum olmuş .. Hepsinden qe bçŞ 
Ne yapmış, yapmış; hasnı1 prens Ni - _ Suali, yanlış sordun, Kerim E - ralf kurtulmuş ... lstanbulda bA.lundıl 
kola Manoloviç'in karısı prenses Şi •

1 
fendi ... Evvela, bu kadın kimdir, diye ğu zamanlar neler yaptığı bitinmi~ 

maya çatmış. Son derece cazibeli bir I soracaktın ... Çünkü, bu kadın bu sual- (Arbsa .., _2.-, 
genç olduğu için, galiba biraz dn ha - = B U L M A C A 
vai meşrep olan kadıncağızın aklını R A D Y O 
kolayca çelmiş. Gündüzleri şurada bu
rada buluşmak suretile altı aydah faz
la kadınla yaşamış. Bu esnada kadın 
F ernandezi çıldırasıya sevmeye haşla
mış. Fernandez bunu kat'iyetle hisse
der etmez, bu münasebeti her tarafa i
lan etmiş. Bütün Viyanada büvük bir 
dedikoduya sebebiyet verm:ş. Bir çok 
vasıtalara müracaat ederek kocasının 

Bu Akşemki Program 
ISTANBUL 

18: Oda musikisi (plak). 19: Ho.berler, 
19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Halk musi
kisi, 2 O. 30: S..udyo orkastralar), 21, 30: 

Son haberler. 

Gülter, çetin bir vazife deruhte et
mişti. Bu hassas ve ince ruhlu kız, Ce
mil geldiği zaman nasıl ki ona bir an
Ba anasının ölümünü hissettirmedi i -
se; şimdi artık bu acı hakikat karşı -
sında kalan Cemilin kalbindeki yarayı 
aa tedavi vazifesini zayıf omuzlarına 
yüklenmişti. 

- Onun için.. Bana kalırsa... Ar- kıskançlığını tahrik eylemiş. Ondan 

Sant 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile· 
ccktir. 

Tenha bir köşkte, bu genç ve güzel 
adamla haşhaşa kalması, daha ilk gün
den itibaren bütün muhitte dehşetli 

bir dedikoduya sebebiyet vermişti. Ve 
bu dedikodu; arkadaki tarlada teneke 
kulübede oturan bağcı Recebin karısı.. 
bahçivan lsmailin baldızı.. (vesaire .. ) 
tarafından kulağına gelmişti. 

Gülter; bu dedikodulardan ürkme -
mişti. Cemilin önüne dikilerek: 

- Küçük bey!.. Artık ben bu evde 
daha fazla kalamam. Başımın çaresine 
bakmıya mecburum. 

Demeyi, aklından bile geçirmemişti.. 
Yalnız, düşüncelerini bir noktada tek
sif etmişti. Fakat; onu dii söyleyip 
söylememek için, nefsinde büyük bir 
mücadele geçirmişti. Ve.. Aradan bir 
hafta ge~ıikten sonra, nihayet buna 
karar vermişti. 

* Cemil; ortalık kararırken zorla bir 
kaç lokma bir şey yedikten sonra mi
safir odasına çekilmişti. Büyük kane -
peye şöylece uzanmış, gözlerini ar -
tık koyu gölgeler basan bir köşeye 
dikmişti. 

Dimağı, derin bir boşluk içinde idi. 
Hiç bir şey düşünecek bir lıalde de -
ğildi. Zihnini bir nokta üzerine top
lamak istediği halde, bütün müfekki
resinde büyük bir isyan hissetmekte 
idi. 

Kapı, hafifçe gıcırdamış; iceri ses -
sizce G 'ilter girmişti. Evvela, konso
lun ör 'ine kadar gitmişti. Orada, bir 
sigara tablasının yerini değiştirmişti'. 

tık bu mesele ile biraz meşgul olea - sonra da kndına: VARŞOVA 

20,30: Klasik danslar, 20,55: Şen musi
ki, 21.30: Muhtelif, 22: Küçük orkestra, 
2 3, 15: Bo.hriye bandosu, 24: Dans plakla-

mz.. Kendinize layık, birini bulsa - - Artık ben burada yaşayamıyaca-
nız... Mesela.. Şimdi, şu yanımızda- ğım. Hadi kaçalım. 
ki köşkü alanların yetişkin bir kızları Demiş. Ve günün birinde, kadını a-
var. Görseniz, bir içim su ... Ya, sonra larak hududa yakın bir yere getirmiş. rı. 
terbiyesi.. Nezaketi .. Namusu .. İnsan, Gerek kadının ve gerek kocasının bü _ 

PRAG 

ne kadar methetse, azdır... Rahmetli tün kıymetli eşyalarını ele geçirmiş. 
bile kaç defa... (Arkası var) o d d v· d k" d 1 

20, 30: Bratislava radyo orkestrası, 

21.20: Muhtelif. 22,15: Oda musikisi, 
( Beethoven). 2 3. 1 5: Plak, 23.40: Al -
manca haberler. 

_ . ~~· . • • . . . . • . . • . . • . • ~- .• ·-· • - n an sonra a, ıyann a ı ost n-
1' rma bir mektup yazmış .. Ben, sevgilim 

BÜKREŞ 

G LAN O O K R ATI• N ı olan Prenses Şima ile kaçıyorum, diye 
haber yollamış., Bir ağızdan çıkan bu 18: Radyo orkestrası, 19, 15: Konserin 

devamı. 20,20: Çift piyano konseri, 20,50: 
demek 

ADEMi iKTIDARIN 
devası demektir. Profesör Steinach 
ve Brown Sequard 'ın mesaileri ne
ticesile elde edilen bir keşiftir. 

Her eczanede bulunur. 

Sözler, 21.35: Kuartet (oda musikisi), 
22. I O: Çaykovskinin şarkılarından, 22,45: 
Konser nakli, 2,50: Ecnebi dililc haber -

havadis, bin ağza yayılırken, genç ka
dını ata bindirince, bizim hududu boy
lamış .. Oradan da dolu dizgin, bizim ta
rafa atlamış... İşte, meselenin esası 
bundan ibaret. ler. 

MOSKOVA 
Gavur Mehmedin sözlerini, uzunca 

19,15: Yeni musiki. 20: Kaçaturyanın 
bir süklıt takip etti. Hissettikleri heye- k 2"> 

eserlerinden konser, 21: Hafif musi i, .. 
can, yavaş yavaş hayrete inkılap et - Yabancı dillerle ne~riyat. 
mişti. BUDAPEŞTE 

Hüsnü Bey; merakını yenememiş-

ti. Tam bir zabıta memuru his ve dü
şüncesile Gavur Mehmedi isticvaba gi-

20, 1 5: Piyano - şarkı, 20,45: Konfe -
rans, 2 1 , 15 : Opera orkestrası, 2 2, 40: Ha
berler, 2 3: Plak, 24,45: İtalyanca konfe-

rismisti: rans, 2 4, 1 O: Çigan musikisi. 
·-·Pekala amma Gavur Mehmet, ViYANA 

sen Viyanada kaç gün kaldın?.. 21: Viyana şarkıları, 22: Vağner mu -
- Üç gün, iki gece... sikisi, 23, ı o: Musiki bahsi (lngiliz musi-
- Bu kadar kısa müddet zarfında, ki parçalarile), 24,05: Dans musikisi. 

bu kadar malumatı nasıl toplıyabildin? 14 Temmuz Salı 
Gavur Mehmet, güldü. Cevap ver- tSTANBUL 

di: 18: Opera musikisi (plak), 19: Haber-
- Hakkın var, Hüsnü Bey. Buna, ler, ı 9, 15: Muhtelif plaklar, 20: Viyolo -

şimdi ben de şaşıyorum ... Hepiniz bilir- nist Bayan Pakize İzzet Nezih Albnyrnk 
siniz ki; ben öyle talihe, te<;adüfe ina- (Keman solo), 20,30: Stüdyo orkestraları. 
nan bir adam değilim. Fakat bu işte, 2 1, 30: Son haberler. 
meçhul bir kuvvetin bana yardım etti- Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

d . s· 1 tt ~ t 1 mahsus havadis servisi verile-ğini zanne ıyorum... ıze ana ıgım gaze. e ere 
seylerin hepsini, bir adamdan ve ya- J cektır. . . 

Soldan sağa: f' 
1 - Yerde sürünen ve toprak albnd• 

şayan sülük gibi bir hayvan. lb. ~ 
Sayı, sandal. 3 • Yüzük, amc~ıı. bir 1' ,, 
vesile vücudumuzdan çıkan p11Uk olur •. ' 
baların arapçası. 4 - Enin, deat. S - Si!,, 
insan, aramaktan emrihazı~. 6 - ~eki, 
çenelerindeki kıllar. 7 - lsım, birlDI sö ,f 
ce ismini ve kendisini bilmek. 8- Abdal la J 
van, bir hastalık. 9 - Çok kırmızıya ~ 
len isim, zarif ve ince. 1 O - Daınlann 
rinde kırmızı tuğla, sız manasına ıelit· 

Soldan sağa: ~ 
1 _ Soğanın eşi. 2 - Sobada yanar, ~ 

!ardaki şiş damarlar. 3 - Bir çiçek. ıa I 
kullanılan küçük beyaz taı. 4 • Bir ~~ 
leıi, «efradı> kelimesinin yeni ~ f 
mef'ulü leh. 5 - imal kelimeıinin ceıo 1o 

Sokucu bir hayvan, jüppelerin «Nimet"~ 
mini kısaca kullanışları. 7 - Sız ma~ 
gelir, bir insan ismi cismi. 8 - Y eroe ".J 
emrihazır, bir renk. 9 - Rusyanın pr~ ~ 
buzlu mıntaka, mağara. l O - Her ite .,t 
şan, eski kadınların ellerine vurdUkJatl 
ya. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 
1 - Pirim, acil. 2 - Acemi. aopll- ' 

Nazarlık. 4 - T ram, oruç. 5 - Ah- ~ 
6 - Ergun, şa. 7 - O, us, ama. 8 -;,. 
aşar, el. 9 - Lar, ek. 1 O - Kann. 

Yukarıdan a,ağıya: ft 
1 - Pantalon. 2 - İcar, ala. 3 --:- ,., 

. 5 f_.ıııır. zalet, ar. 4 - imam, arı. - & 
ğuş, 6 - Lohu.sa. 7 - Asır, re!· ... ı, 
Sokul, ki 9 - lp, çeşme. 1 O - 1' 

al. 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 
1 - Yüksek ziraat enstitüsünün ihtiyacı olan ve a§ağıda 3 gurupta 

IÖıterilen eıya açık eksilbne ile ve 3 surup halinde satın alınacaktır. 
2 - İhale Yüksek Ziraat Emtitüıü Rektörlük binasında toplanan 

idare ve ihale Komisyonu tarafından cetvelde gösterilen gün ve saat
lerde yapılacaktır. 

3 -Muvakkat teminat bizalarm da ıöate.rilen muhammen bedeller 

Jekununun %7,5 dır. 
4 - Paruız pıtnamesini almak ve nümunelerini ıömıek iatiyenlerin 

l:natitü Daire müdürlüğüne müracaatları. « 1645• <c3865» 

ihalesi 27 /7 /936 Pazartesi sünü saat 14 de yapılacaktır. 
Cimi Adet Beherinin Y ekôn tutarı 

Fiah Kurut 
Kuru§ 

~u •ürahiıi 100 ' 85 8500 

Çukur tabak 100 45 4500 

Düz tabak 100 45 4500 

Su bardağı 200 12 2400 

Çay bardağı maa tabak 50 25 1250 

Çay ka,ığı 50 25 1250 

Bakır ekmek tabağı 50 as 4250 

Bakır teyzj kepçesi ~ 100 25 2500 

Kaıık 50 45 2250 

Çatal 50 45 22so 
Bıçak 50 75 3750 

Bakır çaydanlık 30 300 9000 

Jhaleıi 27 /7 /936 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de yapı-
lacaktır. · 

SPor donu 150 110 16500 
Spor fanilası 150 60 9000 
Uıtik ayakkabı 150 180 27000 
Beyaz tenis pantalonu 25 275 6875 

İhalesi 27 /7 /936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 dn yapıln-
taktır. 

Pamuk yatak 12,5 kilo 90 X 200 
eh' adında. 50 1200 60000 
Pamuk yorgan 3 kilo 140X 190 

eh' adında. 50 722 36100 
Pamuk yaatık 1,5 kilo 40 X 90 

eb'adında. 100 168 16800 
Pamuk Adana malıdır ve birincidir. 
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Y ii k sek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 -Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere bet yıllıktır. Yatılı ve bedava• 
dır. Gayesi Tecim Gemilerine kaptan ve makinist yetiftirmektedir. 

2 - Mektebin yalnız liıe birinci ı,ımfına talebe almır. Bunlarm orta mek-
tebi bitirmiş olmalan ve Ylif lan on bet ten küçük ve oa c:lolrmdao büyük ol
mamaları tarttır. 

3 - Yazılma İf İ için Pazartesi, Çarf&IJlba, Cuma günleri Mektebe haf" 
vurmalıdır. 

4 - isteklilerin mektep müdüriyetine kartı yazacaklan iatidanamelerine 
h~viyet cüzdanlarını, atı kağıtlarını, mektep diplomalanm, veya taıdllll. 
dıploma suretlerini ve polisçe tasdikli iyi hal kiiıtlanm ve y.Jilerinin izahla 
adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesikalık fotolraflulm llittirllMleri 
gerektir. 

5 - Yazılma iti 7 ağustos 936 Cuma gününe kadardır. isteklilerin Mua. 
yenei Sıhhiye için o gün saat sekizde bizat mektepte bulunmaları gerektiı 

6 - Fazla tafsilat almak için ayrıca posta pulu göndermek tartile mek
tupla Mektep Müdüriyetine müracaat edilmelidir. <<3564>> 
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Sahıpleriı A. Ebem. S. Rq.p. H. l.iitfll 



Dah~ doğrusu FRİGİDAİRE soğuk hava 
dolabını kıskanıyor ..• 

1 - Geniş rafları ... 
2 - Bol ve çabuk buz yapan cihazı ..• 
3 - Elektrik sarfiyatını yarı yarıya indiren 

E K O V A T kompresörü ... 

SOÖUK HAVA DOLABINI HAKİM KILDI 
Herhangi bir eve gidiniz, göreceğiniz soğuk hava dolaplarının 
% 95 inin markası behemehal F R i G 1 DA iR E olacaktır. 
Birkaç sene evveline gelinciye kadar, soğuk hava dolapları 
henüz bu kadar yayılmamış iken kimse aldığı dolabın markasına 
bakmadan sahn alıyordu ..• 
Şimdi ise herkes akıllandı ve hiç bir soğuk hava dolabında 
bulunmıyan meziyetleri FRiGiDAiRE 'de buluyor ve israrla 
FRiGIDAiRE ma.rkasJna dikkat ediyor. 

il • • • • • • 

FRIGIDAIRE soğuk hava dolabı her eve neşe ve sıhhat getiriyor. 

MAOE ONlY B V BOURLA BiRADERLER ve Şürekası 
Galata : Hezaren caddesi - Beyoğlu istiklal caddesi 
Ankara : Bankalar caddesi - lzmlr : Gazi bulvarı ve 

8 inci Y E R L i M A L L A R 
Sergisinin En Büyük muvaff akı yeti 

( _- OL i )- ( G i i 

Paviyonu tarafından kazanılmaktadır 

il il 

Radyolln • Grlpln pavlyonunde Redyolln alan b•yanlar 
.............................................. 

Ç .. nk •• . Daima Radyolini kullanan binlerce halk bu diş macununun 
U U • nasıl hazırlandığını bizzat görmek üzere Radyolin paviyonuna 

koşmaktadır. 

Ç •• k •• . Gripin diş ve baş ağrılarına, soğuk algınlıklarına karşı 
un u • kullanılması o kadar itiyad haline gelmiş bir müstahzardır, ki 

sergide, hele bu yağmurlu ve gayritabii havalarda akla 
evvela bir kutu Gripin almak gelmektedir. 

Ziyaret etmeği unutmayınız 

S AT 1 E'nin bütün şubelerinde 

ELEKTRiK ALETLERiNiN 
TAMiRi 

Eğer sizde bozuk veya kullanılmıyacak vaziyette bulunan elek
trik aletleriniz varsa, onlan derhal Salıpazar da Necatibey cadde
sindeki SATIE Sosyetesinin idare merkezine, veyahud diğer pbe
lerine getiriniz. 

Bir uf ak tamirle işinizi görebilecek aletleri niçin evinizin bit 
köşesine atıyorsunuz ? 

Bilmiyor musunuz ki 44.963 No. ya telefon edince SATIE sizde 
bulunan bozuk elektrik aletlerini derhal aldırıp en lusa bir müddet 
zarfında, mükemmel kullanılacak vaziyette size iade eder. 

Siz de bu aletleri SATİE'ye getirebilirsiniz. 

KÜÇÜK T AMiRLER BEDAVA YAPILIR 
Diğerleri için yalnız yapılan masraf alınır. 

, ... TAKSiM BAHÇESiNDE 

Yerli Mallar Sergisinde 

ELEKTRiK ŞiRKETiNiN 
PAVIYONUNU GEZiNiZ 

,,--. TUZLA __________ ...., 

iÇMELERi 
İçme trenlerinin vapurları köprlhlen 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,05 - 11 -

~------• 13:15-15,10-15,50 dir . ..--·---~ _ ":;_/ 

~ TAKSIM BAHÇESiNDE 

1 
Yerli Mallar Sergisinde 

YEDiKULE CAZHANESINiN 
1'- PAViYONUNU GEZiNi~ 

l H ~~~u~cd~r,~k~ H 


