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1-Şuşnig:~_ Hitlerle göriişmeve gidiyor 
2 -Rüştü Arasın "Son Posta,, ya beyanatı: "Vaziyet 
normaldir. Kat'i şekil de yarın belli olacak! ,, 
3 - General Ali Hikmet "Son Posta, futbolcülerin Berline 
gönderilmemesini iste111:e~!~üy~~-~!~~~-!.!.~ bulunmuştur,, diyor 

- dB~J;.--k;~f~;;nsı d~F~~s~;:ı~;-
t k ı a başladı gönderilmiyorlar! e rar ça ışmıy --·- ·-- Spor Kurumu Genel Başkanı General 

Delegelerin dünkü hus-:ısi Gene~al PI~stras 
• • Yunanıstana donecek, 

konuşmaları çok ıyı 300,000muhaci~n ~!"•na 
· geçecek ve ıhtilal 

neticeler verdi çıkaracakml§ 
Tevfik Rüştü Ar~s konferansta mü~im beyanatta 

bulunarak ltalyanın konferansa iftirakten 
imtinaına muk~bele etti 

Konferanstan bir intiba 

.. Montrö, 13 (Sureti mahsusad.a giden arka.daşimiz(lan) - Montörde aiy~
•ı faaliyet, bir iki günlük fasıladan sonra.bugün tekrar canlandı. Londra~a gıt
ıni~ olan İngiliz murahhaslarından Rendel bugün döndü, . hüku?1etı~~e~ 
aldığı yeni talimatı beraberinde getirdi. Konferans toplandı. Tevfık Ruştu 
~ras çok mühim beyanatta bulundu. 

Bu toplantıdan sonra delegeler arasında hususi temaslara devam edilmit" 
tir. Hususi müzakereler neticesinde bazı ihtilafla noktalar üzerinde dele .. 
&eler arasında yakınlık hasıl olduğu söylenmektedir. 

Hangi noktalarda ihtilaf kaldı ? 
Mevcut ihtilaflı noktalar şöyle hulasa edilebilir: 
1 - Karadenizden Akdenize, Akdenizden Karaclcnize geçecek harp ııe-

ınileri meselesi. 
2 - Karşılıklı emniyet misaklarının doğurduğu vaziyet. 
3 - Mukavelenin mer'iyeti meselesi. 
Montrö, 13 _ Röyter muhabirinin bildirdiğine göre, ak~~ Y~~ıl~n hu

susi mükalemeler sonunda, Boğazlar konferansında esaslı munazıunfıh me· 
8eleler üzerinde pek yakında bir anlaşmaya varılacağı sanılmaktadır. Karşı
lıklı yardım paktları hakkındaki kaydın terkedilmesi pek muhtemeldir. 

Rüştü Arasın "Son Posta,, ya söyledikleri 
Baş murahhasımız Tevfik Rüştü Arasla görüştüm .. Dış Bakanımız, bazı 

~vrupa ve Balkan gı:ızetelerine, konfeıansa Boğazları tahkim edeceğimizi 
bildirerek Ankaraya döneceği yolundaakseden rivayetleri tekzip ederek de .. 
diki: 

<<Normal vaziyetteyiz. Çar§amba akıamına kadar vaziyet tebellür e .. 
decektir.» 

Heyetimizin konferanstan istedikleri -Montrö, 13 - Tevfik Rüştü ATas bugün, konferans umumi celsesinin 
açılışında, ftalyanın konferansa iştirakten imtinaına karşılık olarak aşağı-
41aki taleplerde bulunmuştur: 

1 - Müstakbel Montrö mukavelesinin konferansta hazır olnuyan dev-
letlerin imzasına açık bulundurulmaması, · 

• - · (Devamı 8 inci aayfada), 

Plftscras 
Belgrat, 13 (Hususi) - Atlna'dan 

bildirildiğine göre, hükumet darbesi 
yapmak yüzünden Y~nanistan haricin
de bulunan ve Venizelosla son isyan 

(Devamı 8 inci aa:rfada) 

"Son Posta,,nın 
·Yeni Siyasi tefrikası 
lttlhatçllar devrinde 

uhalefet 
Nasll dosldu? 

• Nasd yafadı? 

• Nasıl öldü? 
Ahrar, Ahali, Demokrat, 
Sosyalist, Hizbi Cedit, 
Hizbi Atik, Mutedil 

hürriyetperver ve nihage 

Hü riyet ve iti at 
. 

Fırkalarını 

Klmler kurdular? 

• Kimler tuttular? 

• Kimler lldllar ? 

Ptk Ya ında 

Ali Hikmet'in "Son Posta,, ya beyanatı * * * __ p ________________ _ 

"Siz (Gitmesinler •..• gitmesinler •.• )-dediniz. Ben (gidecekler ..• Gide
cekler... Gidecekler ... ) dedim. Ve futbolcular bugünkü formlannı 

buldular. Fakat maalesef bu da kAfi değil, gitmiyecekler ! ,, 

ziyaret için, Bartın vapurile Bandırmaya \ 
Dün akşam, Balıkcsirdcki çocuklarınıl 

hareket eden General Ali Hikmet, beni 
gör\K görmez güldü: 

- Gözün aydın ((Son Posta» cı ... dedi. 
nihayet sizin dediğinize geldik.. gönderml· 
yoruz. futbolcuları olimpiyada ... 

Ve açık alnına biriken terleri, geniı 
beyaz mendiline içirerek ilave etti: 

- Hele yerle~ecek münasip bir kö}e 
1ln1lalım da. uzun uzun "onu§uruzt 

Az aonra, Bartın vapurunun daracık 
aalonuna girdik. 

Arkamdaki teşyicilerden birisi, başını 
çarpmamak iç.in kısa boyuna rağmen, iki 
kat olup içeriye girereken, kulağıma mC§• 
hur Çanakkale mar§ının bir mısramı oku
du: 

<lÔlmeden mezara soktular bizi ... » 
Ortaaakl masanın başına yerlcıen mü· 

tevazı General Ali Hikmet, o kendine has 
samimiyetle soruyor: 

(Devamı 8 inci aayfada) 

Türk Spor Kurumunun kıymetli Genel 
Bqkanı General Ali Hikmet'in crSon 

Poıta ıı ya verdiği resim 

Bütün Avrupa siyaseti 
altüst oldu! 

Dünya 1914 ten Önce olduğu gibi iki 
büyük cepheye ayrılıyor 

Almanya - Avusturya ve Almanya - ftlaya anlaşmalan 
her tarafta hayret ve heyecan uyandırdı, "Alman 

cephesi kuvvetli, fakat lngiliz - Fransız - Sovyet 
cephesi zayif,, deniyor 

Habeşistandan dönen ltalyan askerleri Musolininin önünde 
geçit resmi ynpıyorıar 

Londra, 13 (Husuai) - Avusturya ile] teşekkülünü tamamile değiıtirmiıtir. 
Almanyanın anlaımaları bütün Avrupanın Avusturya :ile Almanyanın, İtalyan yar• 
ıiyaıetini altüıt etmit. Avrupanuı aiya1İ (Devama 3 üncü .. yfamaada) 



2 ~ayTa 

r -, Resimli Makale 

Ba lacia 

• 
Alman • Avunurya 
Anlapna.ı 

Bu facia 
-

S anki r.hemmiydsiz bir valt"a imiş 

gibi, guetenin bir kö esine alkış • 

tırılmış bir haber: 

Bir köylü kadının kocası ölüyor. Beş 

çocuğu var, faltat bunları yaşatacak vası -

tadan mahrum. Elinde ne parası, ne ka -

zancı var, ne de çalışıp kaz.-ınmağa muk

tedir. Çünkü çocuklar1n hiri memede, biri 

de iki yaşında. Bunları emnnct edebilecek 

kimsesi filan da yok. 

Hayat ümit ile kaimdir. 

SON POSTA 

a Ümit a 

ümidi en vahim hastaya can yenneğe kilidir. 

femmuz 14 

r 

Gidemezler/ 

!rmel Talu 

P azar günü, işimi gucuınü 

kıp, Milli Futbol takımımı 

Yugoslav ta.lumiyle yapacak oldu 
maça ben de gittim. 

Bu nevi müsabakalar, insanın "' 
kit vakit ihtiyacını hisseyJediği t 
bir heyecan duymak, kanını ve sirıİt 
lerini kamçılamak için birebirdir. 

Stadyom, daha saat dörtten, 
üç buçuktan itibaren hıncahınç dolrıı 
tu. İstanbul halkı da benim gibi, el 
ve müttefik millet oyuncularının bl 
zimkilerle nasıl çarpıştıklarını me 
la seyre gelmişti. 

Düşünüyor, taşınıyor, hiç olmazsa dığcr 

üç çocuğunu bedava bir mektebe yerleştir

mek üzere kalkıp lstanbula geliyor ve öte

ye beriye baş vuruyor, her tnrnftan eli ba~ 

dönüyor. Nihayet valiyi görüp derdini biz.· 

zat anlatmak istiyor, fakat kapıcılar onu 
vali ile görüştürmüyorlar. 

Bu kadın ilci gün kadar beş çocuğile aç 

sokaklarda dolaşıyor. Ümidini kesince me

medeki yavrusile iki yaşındaki çocuğunu 

yanına alıp köyüne dönüyor, diğer ÜÇ ço

cuğu sokaklara bırakıyor, bu üç çocuk se· 

falete, felakete. belki de ahlaksızlığa ter • 
kedilmiş bulunuyor. 

Çocuğunu kaybeden ananm, iıini kaybeden adamın ümidi 
olmasa yap.malarma imlin olur muydu? Bütün ümitler kesil
diği zaman hayal manasız olar, karanlıklaıır. Ümitsiz adam 
kadar bedbaht insan olamaz.Maddi hastalık, ümitsizlik deni
len manevi hastalık yanmda çok basit kalır. En ağır maddi 
bastahldann bt1e en büyiilr. ilacı ümittir. İyiletmek ve diTilmek 

Hayatta nevmit kalanlar iradeleri zayıf olanlardır. Bunlar 
çabuk me'ym, çabuk bedbin olur. Ruhlaruu çabucak korku 
kaplar. O ...akit ümitsizlik baJlar. Omibizliiüı baflaması her 
ıeyin bitmesi demektir. 

Me'yus ve nevmit olmayınız. Hayatta ıeçmiyecek ve unu
tulmıyacak hiç bir felaket yoktur. 

Milli marşlar çalındı .. nutuklar sa 
lendi.. havaya para atıldı.. oyun 
ladı. ilk hamlede, bizimkiler şevk ' 
azimle işe giriştiler. Dört dakika 
ilk golümüzü att1k . 

Derken, her zaman ve her işde J 
duğu gibi bizimkilere manasız bir 
rur geldi. Tabiri amiyanesiyle veresi 
oynamağa başladılar. Herkes ke 
başına buyruk olmuş, kendi bildiği 

Jşte her gün köşebnşlnrında kibrit sa -

tan, şeker satan, dilenen fakir sokak ço • 

cuklan böyle türeyor. 

Bu •;akitler Sovyel Rusyada büyük biı 

kıtbk olmuş, fdıir sokak.lan aç ve kimse

ai:z: yüz binlerce yavru ile dolmu tu. 

Biz hamdolsun böyle büyük bir felaket 

geçirmedik. F altat aolı::aklanma bu kİm5e• 

siz. bu yardımsız, mukadderata ve sefa • 

lete terked.Pl~ çocuklarla dohı. 

Bunlarla ne Çocuklan Koruma cemi -

yeti, ne belediye, ne de hükUmct meşgul 
oluyor. 

Bu ıokak çocuklan bu cemiyetin bir ya

rasıdır, ve bu yaramn tedavi edı1mesi la

zımdır. Çocuklan Koruma cemiyeti. be

lediye TC bükUmetle elde vererek ıokak 

çocuklannı toplamalı. bunlan memleketin 

değerb ntandqlan olarak yetiJtirecek 
miie39eselerc yerleııtinnelidir. 

,. 
l z 
Mezat memurunun 
Vazifeşinaslığı 

Londrada bir 
~evin moibilya!lan 
müzayede ile sa -
tılıyormuş. Resm 
müzayedelerde 1 

yalnız malın haki
ki mahiyeti bildi -
rilir, fakat mal 
medhedilmez 
miş memur orta .. 
ya bir tablo çıkar· 
m1ş. Tabla l 897 
de yapılmış imiş. Ufak bir çocuğu bah
riye elbisesiyle gösteriyormuş. Müza
yede memuru: 

- Alan yok mu diye son defa hay
kırdığı zaman dahi kimse cevap ver -
memış. 

Meğer bahriyeli küçük çocuk o za -
mandan heri büyümü!} ve bugün se • * lcizjnci E.dvard namile tahta çıkmış. Bu 
anlaşr1dığı zaman 20 bin İngiliz lirasını 

Alman • Avcuturya bloka bir tahtada çıkanp sayanlar olmuş 

I
• ngiltercnin tereddüdü. İtalyanın zaferi ama, i~ i~ten geçtiği için tablo da ~atı1-

nihayet Avrupada siyasi bloklann te- mamış. 

essüsünü kolaylattırdL Bir türlü birleştiri- ••• 
lemiyen menfaatler arasında anlaşma yol • Çlnde yeni bir alfabe 
ları bulundu. Birbirine yakın menfaat la • Elyevm Çinde tamam :HO milyon 
kip eden devletler birbiderini daha it.olay- insan cehil İçinde yüzmektedir. Mem-
Jıl:la bulabildi. leketinde bu acıklı halin önüne geç -

AJm il d 
L! mek istiyen Amerika ünivesitelerinde 

anya e A....turya •rasm aıu an • h ·ı - ·· d k y · · d b" ta sı gormu' o tor en ısının e ır 
laşma ancak bu tekilde izah edilebilir. Al· ç· ı· · b. t bb.. · · · t• ilk 

mı yem ır eşe use gırı~mış ır. 
manya Avusturyayı· ilhak etmek istiyordu. yaptığı ~y, 40,000 den fazla harfi 
Fakat bir taraftan ltalya, diğer taraftan muhtevi olan alfabeyi tadil ederek bir 
F rama n Küçiik itilaf buna muhalifti. Al- kaç ay içinde talebeye okuma, yazma 
manya uzun müddet vaziyetin tebellüıünü imkanını verecek bir alfabe vücude ge

bekledi. Nihayet ltalya Hah~ i~inden mu- tirmek olmuştur. 
z.affer çıkmca Avusturya ile bir anla~a 

yapmaktan başka çare bulamadı. 

Fakat bu anlatma Romanın ve Maca

k'İstanın muvafakatile yapıldı. Yani Roma 

itilafı dahilinde hareket edildi. Bu 1aretle 

Almanya, Avusturya, Roma ve Budapette 

arasında da zımni bir anlaşma teeaüa 

ttti. Yani orta Avrupada siyasi bir blok 

kcsi!'i için lazım olan ilk adım atıldL 

lnıilterenin en bGyük korkusu Alman -
yadır. Almanyanın havadan! lngiltereye 

hıarıuz etmesi ihtimali, Jngiltereyi bütün 

diğer cephelerde müsamahalı bulunmağa 

ıevkctmiştir. Hatt& ltalyaya karfı zaaf 
gösteriıi de Almanya ile meıgul olmağa 

• • • 
ou,enln doatu olnia• 

Cenevreden Parisc gelen treni kar
tılamak üzere bir hafta evvd Paris ga
rında resmi bir sürü memur görülmüş
tü. Tren duralamak için önlerinden ge
çerken, memurlardan biri diğerine: 

- Yahu, dedi, Negüa te bu trende 1. 
Ve sonra hariciyenin bütün teşrifat 

memurları başka bir vagonun önünde 
durdular, Lehiatanın Paria ıefiri Mös
yö Slukasiewitz i karşıladılar. 

Ve Negüs te trenden Bf8ğı tek başı
na indi. 

A S 
1-HERGüN BiR FIKRA *I 

" DAJ 
Gazete sütunlarındaki 
Garip muhavereler 

lngiliz gaze -
Onu da onlar söylesin! teleri sütunları -
ihtiyar Salamon ölüm dÖfeiİnde bit- • ~ nın birkaç tanesi-

kin, yatıyordu. ~~ ,:::. ni, karilerinin hu-
Bii..~ ailesi efradı, ba ı ucunda top· /l 'J '' susi muhavere ve 

lanmıılarc:IL Haham, eelip le dua ede- muhabereleri 
rek çekildikten aonra, büyiik oğlu İzak ne tahsis ederler • 
habasmm yanma sokuldu; teessürden Londranın en 
ti...;..en bir sesle: ~·J ciddi gazetelerin -

bi oynuyordu. Pas verecek yerde ,,~ 
miyor, gevşek şütler çekiyor, topun 
kasından koşmağa tenezzül etmiy 
kalenin önünü Allahın hıfzı sameda 
nisine terkedip uzaktan seyirci kalı 
yordu. 

Halbuki Milli Takımımızda iyi e1e 
manlar yok değildi: Allah için, Fik~ 
canla başla oynadı; lbrahim elinden 
leni yaptı; Niyazi her zamanki çeviıJli 
ğini ve uyanıklığını gösterd : kaleci ~ 
had bile, kucağına düşen topları güı 
yakaladı. 

- Baba! Bize bir vasiyetin Tar mı? 
diye sordu. den birisinde ge - Lakin, dediğim gibi, takım tesaniİ 

Bunun üzerine, ihtiyar Salamcm, ken- çenlerde şöyle bir dünü. insicamını lm)rbetrni,ti._ Yusol 
disine borçlu <Onlamı birer birer isim- mektup çıkmış: lavların a1imane ve muntazam oyrır 
lerin.i saydı, ad~lerini verdi ve ha <cHala kürei arzı- yışlanna mukabele edemiyordu. Bil 
birinden ne kadar aJacaiı oldujunu mızın üstünderni- da Hakkı ve Saidin çok zayıf olmala 
söyledi. sin, yoksa merihe doğru yol aldın mı? rından, biraz şaşkın ve şevksiz oyna 

tzak ba wer, sene: Ben pek parasız kaldım. Gitmeden ev- malarından ileri geliyordu. iki fen4 
- Baba! dedi. Şimdi de, kimlere ne vel beni görür müsün ..• Her halde ih- unsur bütün takımı bozmuştu. 

kadar borçlu olduiunu söyler misin? aJ tın BaL-
m e e. · · os.» M 3 3 be be l b 1-lf Salamon birdenbire va••;:_.m i.-mde B aç - ra re nası itti? n 

J ._... ·r-- u satırları okuyanlar meraka düş-
doğrulcla. Öfkesinden, gözlıerüü kan la hayretteyim. Her halde, orada at' 

müşler, acaba merihe kim gidiyor, de-
bürümiiftü; olanca lmvvetile: dığım, aramağa gittiğim heyecanı b1' 

mişler, fakat hiç bir netice alamamıııılar. 
- Kat'iyyen! diye bağırdı. Onu da • • • T lamadan döndüm. 

o keratalar ölürken söylesin! -• 
Jt -er Habe9lerl11 tuzaıa dUtUrdUkler Sonradan, bir tek şey beni mütesV 
latanbulda arlık görUlecek t•Y tanarecller 1i etti: Federasyonun Milli FutboI 11' 

kalmırormu' Habeşlilerin birkaç İtalyan tayyare- lmnımızın Bertin Olimpiyadlarına rİ 
Elimize Q::çen Fransızca bir gaze • cisini tuzağa düşürerek öldürdüklerini demiyeceği hakkındaki kararı!. 

te de ı::ehrimize ait l'IU havadisi okuduk. haber vermiştik. Bunların içinde bu \' E D·· k.. t~tl 
"!' T • 1 L k ıı· 1 .. · vet. un u maçın manzarasınoP"" 

(<lstanbulun gümrüklerinde ekseri - unan ° ate 1 talyanların goz bebe- be d _ı • 1_ t h 1 ~ 
• w • ·d· 1919 da Am .kad C sonra n e cıe aynı ~anaa ası 

sı Şarktan gelen hamallar if görürler gı 1 1• en a or- B' • ki 1' • ~ 
d·ı d And daw ·ıs·ı l muştur: ızım çocu ar, o ımpıya 

ve nakliyatı temin ederlerd1. Bunlar ı ere es es g sı ı e e .. ·d zl 1 · · - . · · ·· · d ı"JL ra gı eme er 
SJrtlarındakı ganp hır arkalıkla 150 kı- rının uzenn en ~ geçen tay.. Federasyonun kararı tamamiyle 1'J. 
lo yükü bir saatten fazla taşır1ardı. yareci olmuştu. Böylelikle şöhret te - rindedir. 
Kaza ve sakatlıklara da pek rastgelin- min edince, 1924: de de Groenland va-
miyordu. Fakat fimdi, Dahiliye Vekale- 6ıtasiyle, İtalyadan Amerikaya gibne- <(~ _.. 
tinin bir emrıyle bu usul kaldırılacak, ğe niyetlendi, fakat ltalyan mamula - .~. / cı.i!c.. 
hamalJar da yükleri el arabalariyle tından olan tayyarenin makinesi bozul- ~~i.._ .. -...... ·-------• 
nakledeceklerdir .. » du, ve Lokatelli de Atlas Okyanusuna -·-··--....................................... ....-

Fransızca gazete bu havadisin altın
da şu müta1eayı yürütmektedir: 

<<- Kendi hesabımıza Oriental Is • 
tanbulun artık yavaş yava~ çehresini 
değiştirdiğini gördükçe müteessir olu
yoruz. Demek ki oraya giden Avrupa
lı seyyahlar görecek bir şey bulamıya
caklar .. » 

Biz de fU mütaleayı ilave ediyoruz: 
«Eğer Avrupalı seyyahlar Oriental 

lstanbulun hamaJJarını görmeğe geli -
yorlarsa, hiç .zahmet etmesinler ve bu 
satırları yazan muharrir de yeni Tüti
kiyede hamallardan başka görülecek 
şeyler olduğunu bilmiyorsa, yazık o -
nun Avrupalılığına I» 

inmeğe mecbur oldu. 
Denizin üzerinde dört gün dört ge- Biliyor Jlu&anaz 7 

ce, aç biilaç dalgalarla çarpıştıktan son
ra, bir gemi tarafından tesadüfen kur
tarıldı. O tarihtenberi Lokatelli talii -
ne güvenir, bana bir şey olmaz, der -
di. Dediği çıkmadı. . "'. 
lnglltere krah•ın tayyare mer•kı 

lngiltere kralı sekizinci Edvard sa -
rayının civarında bir tayyetre meydanı 
yaptnmağa başlamıştır. 

Muhitinin muhalefetine dağmen, 
kral sekizinci Edvard, Prens dö Gal ol
duğu zamanlardaki gibi, uçmağa de
vam edeceğini aöylemekte"ir. 

ı - Anasını, karısını, hocasını ve İJ.,,I 
kardeşini öldüren impnrator kimdir} _ .ı 

2 - Meşhur Fransız ıairi Alf red 'IVJ"'· 

aet"nin en güzel eseri hangisidir} " 
3 - Bir yaz gecesinin rüyaSl RomeO 

1 

Juliette, Kral Lir, Venedikli tacir piye' 
lerini yazan kimdir} 

4 - Şopenavcr kimClir} 
(Cevapları Yarın) 

* * • 
Dünkü Suallerin Cevapları: ,; 
1 - Haydn Avusturyalı müzik "

0 

pozitörlerinin en büyiiğüdür. I' 
2 - Meşhur Hindli mihrace H.ıyda~ 

bat Nizamının toprak lan 12,472,000 "' 

metredir. 1 

meobur oluıunun bir neticesidir. 
r 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
3 - Eski Yunanlıların dans 'e ırı". 

ıiki mürebbiyesi olan perinin ismi T c:rP::,ı 
kordur. Elinde lir <lenılen musik1 ıle Bu defa Almanya ltnlya cephesini ilti

zam edince, İngiltere de vaziyeti tayine 
mecbur olacak ve belki de f ransn ve Rus· 
ya İttifakına girmeii düşünecektir. 

İstanbulda çıkan bir gazete Anadolu refiklerine hitaben yaz· Halbuki bu gazete arkRda~lannın busust haberlerine dahi el 
uzatmaktan çekinmemekle ve sayfalarını bunlarla doldurmakla 
maruftur. 

tutmuş bir halde gösterilmiıtlr. 

dığı bir yazıda mündericalının 

edilmemesini istemekteclii'. 

mehaz gÖılerilmeden iktıbas 

Bu itıôlrla böyle bir talepte bulunmağa yüzü olduğuna 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

4 Çekoslovı.kyanın 

13.611,000 dir. ,Jı' 
5 - Tüıkleı tarafından zapı~ı I":' Jt 

1 evvel fsınnbul<ln iki fıirk mnh .. ı • ." 
fbiri Cnlatc;, lrni d<" Sııkr-cıde :\hı ... ,,.r 

Bu sebeple Alman • Avusturya anla, -
ması Avrupada bir çok mühim sjyasi faa
liyetlerin bir mukaddemesi olacaktır. '------------------------,-----------------------_J ~"İden mınlakaaa idi. 
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-iTELGRAF .. HABERLERi 
. . . .. . E 

·Bütün Avrupa siyaseti riışbakan ve d Mduhaıceret Yeni Alman-Avusturya 

ı .. ld ' ur uru muyor anlaşması a tust o u. aricige vekô.teti Filistine Yahudi muhacere- A~'."anya ile Avusturya arasında 
Ve k • ı • h • • de otedenberi devam eden anlafa· 

Dünya 1914 ten önce olduğu gibi iki 1 1 şe rımız tinin durdurulacağı haberi mamazlık. İtalyanın tavassutile orta-

) Ş .. k ·· S tekzip ediliyor dan kalkmak üzeredir. Bu anlaşmanın büyük cepheye ayrı ıyor u ru araçoğlu Perapa- başlıca şartı olan Avusturyanın istik-

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
dımile ve ltalyan siyasetinin çizdiği çerçe· 
ve dairesinde anlaşmaları Avrupadaki fa
tiat devletlerden bir cephe vücuda getir· 
mi§ ve bu cephe Avrupanın ortasında ade· 
ta bir sed gibi dikilmiştir. 

Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, 
Cephesine İndirilen Darbe 

.... Bu cephe her şeyden evvel, zecri ted· 
birlerin kaldırıldığı sıralardan ihyasından 
bfr hayli bahsedilen Streza cephesine, ya• 
ni Fransa, İngiltere, Almanya, ltalya an· 
laımasına kat'i bir darbe indirmiştir. 

ltalya, bu yeni anlaşma ile Streza cep· 
hesini ikiye ayırmış ve bu iki cepheyi biri
bfrine zıd ve rakip iki kuvvet haline ge· 
tirmiştir. 

Fransayı Dostlarından Aytran Sed 
Sonra bu yeni anlaımanın vücuda ge· 

tirdiği seci, Fransayı müttefiki olan küçük 
itilaftan ve dostu olan Balkan antantından 
ayırmıştır. 

1talya Arbk Almanyanın Sözünden 
Çıkmayacak 

İtalyanın bundan böyle Almanya tara· 
fından tasvip olunmıyan bir siyaseti takip 
etmfyeceği muhakkak sayılmakta, bilhassa 
Fransa buna kat'iyet le inanmaktadır. 

ltalyanın, daha şimdiden Brükselde 
toplanması beklenen Lokarno konferan· 
sına iştirak için Almanyanın bila kaydü 
§art davet edilmesini istemesi, bu konfe· 
:ransı suya düşürmüş, ve bu yeni inkişaf 
diplomatik yollarla tetkik lüzumunu do· 
ğurmuııtur. 

Bütün dünya mahafili siyaıiyesi bu me· 
sele ile meşgul olmakta, ve bu yeni vaziye· 
tin neler doğurmasının muhtemel olduğu· 
sıu hesaplamaktadır. 

ftalyaya Göre Vaziyet 
Roma matbuatı, hadiseyi Sinyor Mu

ıoUni tarafından takip olunan siyasetin 
lıUyUk bir zaferi olarak kutlulamaktadır. 

Sinyor (Gayda) Journale d'İtalia ga· 
tetesinde vaziyeti iki kelime ile hulasa et· 
rnektedir: ltalya • Almanya dostluğu «ge· 
niıılemiş ve süzülmüştür.» 

Fransızlara Göre Vaziyet 
Fransa, yeni vaziyeti kat'iyyen beğen· 

memi§tir. Esasen Fransız diplomasisi ltal· 
Ya ile Almanyanın Avusturya üzerinde an· 
la§masına ihtimal vermiyordu. Bu anlaema· 
dan sonra harpten önceki müselles ittifa
kın canlanması ve böylece Avrupanın ye· 
niden iki büyük gruba ayrılması bckleni· 
Yor. 

Sovyetlere Göre Vaziyet 
Moskova gazeteleri, hadisenin «Fn§ist 

:Avrupa ittihadrn olduğunu yazmaktadır· 

lasta elçileri kabul etti Kudüs, 13 (A.A.) - Arap rüesası· IAI' 'a t Al k b 1 anlaşarak vaziyetlerini düzeltmeyi umu· 8 ıne rı ye esasını manya a u 
1 Ba .. ba'- ı· t 1 ·· •· ·1 Adi' nın söylediklerine 0 o"re, halı'lıazırda A- d' d'W t f .. t .. · d · ·ıAf yorlardı. Hükumetin Nazilerle an aşması y K;an sme nonu ı e ıye o e ınce, ıger e errua uı:erın e ıtı a 

d ı · E · de ve Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü Sa- raplarla lngilizler arasında hiçbir mü~ t k · bet k ) ) t B bunların da ümi ini a tüst ettı. n zıya e mc , nıs en o ay aşmış ır. u su-
son anlatmadan memnun olanlar ~iftçiler• raç.oğlu dün tayyare ile tehrimize gel- zakere yapılmamaktadır. retle Almanya, bir taraft:m Habsburg· 
dir. Çünkü bunlar, mallarını Almanlara miılerdir. Yahudi muhaceretinin heme~ dur - larm muvakkat bir zaman için Avus-
satmayı ve refah yüzü görmeyi bekliyor· Ba~akan ve Şükrü saracoğlu Yeıil· durulacağına dair olan haberier, tekzip turya tahtına çıkmalarının önüne geç· 
lar. Diğer taraftan Almanyadan seyyahla· köyden doğruca Floryaya giderek Ata· edilmektedir. lngilterenin Filistinde ta- miş ve gelecekte bir Alman-Avusturya 
rın gelmesile memlekete para girmesi de türke mülaki olmuılardır. kip etmekte olduğu siyasetin bu en birleşmesinin her zaman için imkan~ 
.. • d'l kt d' Şükrü Saraçogwlu ögwleden sonra Pe· "h' l · k ilk k · umıt e ı me e ır. mu ım mese esı, ra ı omısyonu - larını elde bulundurmuş olduktan 

Hitler • Şuınig Mütakah rapalasa gitmiş, Sovyet elçisi Karahan )Ah' t' d · · · . I 
rıun se a ıye ı aıresıne gıren ış er • başka Avusturya üzerinde göstereceg"i 

Belgrad, 13 (Hususi) - Avusturya ile müsteıarını kabul etmiıtir. d d' 
Başvekili DcAtor Şuşnig 1 ağustosta hu· ltalya, Yugoslavya, Romanya, lngi· en ır. tesir ile de, Avusturyayı, daima, ken-
dutta Almanya devlet reisi Her Hitlere liz sefirleri de Hariciye Vekaleti Vekili Umumi bakımdan vaziyette tevak • di nüfuzuna tabi tutarak orta Avrupa-
mülaki olacak ve bu suretle Almanya • A· tarafından kabul edilmişlerdir. Bu zi· kuf vardır. da mutlak bir hakimiyet tesis etmiş 
vusturya münasebetlerinde başlıyan yeni yaretlerde Montrö konferansında gö· İngilizler yeni kuvvetler gönderiyor oluyor. Yeni anlaşmanın ilk aksi tesiri 
devir dolayısiyle iki taraf arasında konu· rüıülen mevzulara temas edildiği tah· Londra, 13 (A.A.) - Hükumet, Fransada hissedilmiştir. Şimdiye kadar 
§ulması lazım gelen meseleler görüşülecek· min edilmctedir. Malta garnizonuna mensup üç yeni Almanyayı, bazı çatlaklar hasıl etme· 
tir. taburun Filistine gönderilmesine ka - sine rağmen, oldukça muntazam ve 

Fransız gazetelerinin neşriyatl Romangada ,, rar vermiştir. kuvvetli bir çember içine almağa 'ftlu-
Paris, 13 (A.A.) - Fransız matbuatı V b • b h Bu kuvvetler elyevm Filistinde bu. vaffak olan Fransa, yeni itilaf ile, bu 

Alman • Avusturya anlaşmasına uzun sü· ~a ine U ranz lunan Jngiliz kuvvetlerini 11 tabura çemberde hasıl olan çatlakların fazla· 
tunlar tahsis etmektedir. Umumi intiba bü· iblağ edecektir. laştığını görmekle müteessirdir. Bu se-
yük harpten evvelki taazzuvun yani Fran· Titülesko, Başvekil ile gÖ- Maltada olan diğer bir piyade liva- bepledir ki, resmi Fransız mahafili, 
sanın karşı koymıyacağı bir merkezi Av· k sı da harekete hazır bulunl1}9k emrini yeni anlas,ma mes'uliyetinin İtalyada 

k rüştü ten sonra, istif adan rupanın yeniden teşekkül ettiği mer ezin· almıştır. olduğunu ileri sürmek suretile ltalya· 

dedir · vazgeçti yı, Cemiyeti Akvamı yıkmak istemek-
Oeuvre diyor ki: Krom cevherı· le itham ediyorlar. Bu yeni siyast 

« Avrupa umumi harpten evvelki man· 13 (H ) 
Belgrat, ususi - M. Titü- hadise ile meydana çıkan vaziyet, yeni 

zarasını tekrar almaktadır. Bu mıınzara 
,_. leskô ile kabine arkadaşları arasında Avrupaya 1-ık parti· 1850 bir orta Avrupa blokla~masıdır şudur: Müsellah sulh, silah yarı!fı ve es.11.ı· T 

sinden daha sağlam yeni bir ittifakı mü· çıkan ihtilaf haJledilmek üzeredir. M. k h Bu blokun merkeziyeti, ideolojik 
selles. Buna mukabil fngiliz _ Fransız cep· Titülesko bugün başvekil M. Tatares- ton rom İ raç edildi mahiyet itibarile hemen !lirLirinin ayni 
hesi eskisinden daha zayıftır. Fransa - Sov- ko ile uzun müddet görüşmüştür. Bu olan nasyonal sosyalizm ve faşizm ile 

Ankara, 13 (A.A.) - Etibank ta- 1 yet cephesi de eski ehemmiyette de· mülakattan sonra Titüleskonun istifa- . c. . . . . idare edilen Almanya ve talyadır. Bu 
g·ı'ldı'r, Bugu"nku" tehlı.kelı' vazı'yetı' d •v• h b ') kt d' ıafından nısan 936 tarıhınde ışlctılme- hl k f d F Bel 'k 'l an· an vaz geçtıgı n er ven me e ır. . . o un etra ın a ransa ve çı a ı e 
lamak ve Fransız siyasetinin isti· Paris, J:J (A.A.) - Maten gazete· sınke blaşla~laknkGolman lma~ed.nlerılnSd~On Sovyet Rusya ve Cekoslovakya bulu-
nad ettici kollektif emniyet ve sinin Londradan haber aldığına göre çı arbtı a~ 1 M r~md cevAıcrın en .> nuyor. Almanları; ötedenberi iddia 
mıntakavi paktlar siateminı'n altüst oldu· M T't"l k . t.f t 't ton ugun ersın en vrupaya sev· d ld kl Ç k 1 k . ı u es onun ıs ı asını eyı eden k-..ı ·ı . . e ege i erine göre, e os ova ya, 
ğunu görmek için Avrupa haritasına göz h' b' h _ı • l ooı mıstır. S R • · l f l b. h 
at ... kafidir.» ıç ır avaoıs a ınamanuştır. · ovyct usya ıçm, e yevm aa ır a-

Ayni gazete, M. Titüleskonun bey- Bakır madenleri va üssü vaziyetindedir. Hatta, son za-ltalyada Alman zabitleri 
Roma, 13 (A.A.) - Röyter Ajansı 

muhabirinden: 
Alman ordusu zabitlerinden bir ço· 

ğu İtalyan ordusunu ziyaret maksadi
le buraya gelmişlerdir. 

Romadaki siyasi Alman mahafili, 
bunun sadece bir nezaket ziyareti ol
duğunu beyan etmektedirler. 

Avusturya diktatörünün beyanatı 
Londra, 13 (A.A.) ·- M. Şüşnig, 

Deyli Meyi gazetesinin muhabiri \Vard 
Parice ile görüştüğü esnada şöyle de-

miştir: .. A 

nelmile] vaziyette vukuu tahmin olu - Ankara, 1 :J (A.A.) - Etibankça manda, bu memlekete bir takım tayya-
nan mühim inkişaflar dolayısiyle ka • işletilmesine karar verilen Kıvarshane re filoları da gönderilmiştir. Demek 
rarından rücu etmiş olduğunu tahmin bakır madenlerinin işletme tertibatını oluyor ki, istikbal harbinin tahakkuku 
eylemektedir. ulmak üzere bir fen heyeti de bugün için ötedenberi lüzumu icap eden ide-

Yunanistan 85 
Tayyare alıyor 

Atina, 13 (Hususi) - Avrupa 
tayyare fabrikalarından tetkikat 
yaptıktan sonra dün heyetin ver
diği rapor üzerine Hava Bakanlığı 
85 tayyare alınmasına karar ver
miştir. 

Kıvarshaneye hareket etmiştir. olojik yakınlaşmalar, artık emri vaki 

ltalya ordusu 
Manevralar yapacak 

Roma 13 (Hususi) - İtalyan 
ordusunun manevraları yirmi Ağus
tosta Cenubi İtalyanın Apinye 
civarında yapılacaktır. Yeni top
lar, tayyare topları, 935 mitral
yözleri ve daha başka silahlar 
tecrübe edilecektir. 

haline gelmeğe başlamıştır. 

Almanya ile yapılmış olan ıtılafna-

menin gayesi, sadece iki mem~eket .a- Ahali partisinde Kralhk aleyhine • rasındaki normal münasebetlerı yenı • 

İngiltere gazeteleri Avrupa siyasetinin den tesis etmektir . takrir Verilmemiş 
mühim bir tahavvül geçirmekte olduğunu Bu itilaftan sonra Avusturyalı Na- Atina, 13 (Hususi) - Ahali 

lar. iki cınayet 

Almanyayı, A,.usturyn ile bir an ev
vel bir itilaf yapmağa, ltalyayı da, bu 
işde çok faal bir rol oymımağa sevke
den amil, iddialarına göre Çek - Rua 
hazırlıklarının son dereceyi bulmuş ol
masıdır. Dört motörlü Rus tayyarele
rinden mürekkep filolar , Alman hudu
du boyunca Bohemya ve Rutenyada 
hazır bir vaziyettedirler. lşt~ Avustur
ya-Alman itilafı, bir bakıma göre, bu 
hazırlıklara verilmiş bir cevaptır ve or· 
ta Avrupada, bir ucu cenuba uzanmak 

d k b• üzere, şimdi, Viyana, Peştr, Roma ve 

kabul etmekle beraber Avusturya ile Al· zilerin ekseriyetinin şimdi~i. ~ü~ume- Partisinin umumi içtimaında kral
rnanya anlaşmasının memnuniyeti mucip tin sadık taraftan kesileceklennı u.mıt ede- hk aleyhinde bir takrir verildiği 

a am arısını, ır 1 8 1. d .. kk .. h. b' bloL er m en mure ep mu ım ır ~ 

çocuk da bir ameleyi vurdu hasıl olmaktadır. - Selim Ragıp 
Bir 

old w b M' · Mahbus bulunan bütün Nazıler hale- hakkı d b t l d ·· •· S 1 · d D wl k d ugunu söylemekte ve unun ıster rım. . . d . n a azı gaze e er e goru- ü eymanıye e eve og u yo uıun a 
Baldvin tarafından takip olunan harici si· kında umumi af ilan etmek nıyetın eyım. len haberler kat'i olarak tekzip oturan Ali kızı 20 yaşında Afet, 18 yaşın-
Yaıeti kolaylaıtıracağını ilave etmektedir- Hababurgların tekrar saltanat maka· edilmiştir. da Ömer oğlu Taksinin karısıdır. Dün ge· 
ler, mına gelmesi meselesi tamamile dahili bir ce karı koca nedense birbirlerile kavga et· 
1 A.vusturyada Herkes Hayret İçinde meseledir. Habsburglar, tekrar saltanat Amerı·kada sıcaklardan mişlerdir. Tahsin bu kavgada karısını ağır 

Avusturyaya gelince herkes hayret i- makamına gelseler bile bu iş herhalde bir surette yaralamıştır. Afet gece saat ikide 
çindedir. Haymvehr'ler Nazi düşmanı ol- hükumet darbesile yapılmıyacaktır. Bu i~. Ô/enferin sayısı Haseki hastanesine kaldırılmıştır. 
rna!c Üzere hazırlanmışlardı. Nazilerle an· merkezi Avrupada sulhu tehlikeye maruz {20 Ayasofyada oturan NUri ve Vasıf isminde 

japonyada 15 zabit 
/dam edildi 

Tokyo, 1 :J (A.A.) - Şubat ieya -
nına iştirak edenlerden ölüm cezasına 
mahkum olan on beş zabitin bugün 
idam edilecekleri resmen bildirilmiştir. la ._ d "' .. bırakmamak şartiyle bir plebisit ile halle- 00) i buldu k G Ih flllh: bunları müııkül vaziyete uşur· ,i i çocuk ü ane parkında dolaşırlarken 

lnÜ§tür. Sosyalistler, Şuşnig hükumeti ile dilebilir. Londra, 13 (Hususi) - 'Ame· Kocamustafa pa ada oturan amele Niza· S 1 • k f ·------b--1-- d dan gelen haberlere göre sıcak ,,meddınin tecavüzüne uğramışlardır. Vasıf OSya mesai On eranSI 
Otomo i yarışın al dalgasından ölenlerin sayısı bu tecavüzden kendini ve arkadaşını kur- Londra, 1:ı (A.A.) Üçüncü 

bl•r facı·a __ (_2_000 __ ) _e_v_a_r_m_ı_ş_h_r_. ------~ 1 tarmnk için Niz.ameddini biçakla ağır suret· beynelmilel sosyal mesai konferansı 
, te yaralamıştır. diin akşam açılmıştır. 

son " Faşizm 
necat • 

çaresı,, 

l~gilterede faşizm aleyhin- Seyircilerden beş kişi öldü, 
de bir nümayiş tertip edildi 35 kişi yaralandı 

Londr.ı, 1:1 (A.A .) Amele 
rneb'uslardan M. t-lerbert Morrison, 
londranın şark mi:!halleleri ticaret 
ınüşavirleri tarafındcın Faşizm aleyhin
de tertip edilmiş olem nümayişte söz 
alarak şu beyanatta hulunmuştur: 
Faşizmin siyasi ve iktısadi i şleri bozul
muş olan memlek ~ t! ·ıde, yerleşmesi, 
dal budak salması ihtimali çok kuvvet
lidir. Fakat bunun sebebi, F asizmin 
zati mC'ziyeti değildir. insanlar: Fa-

şizme, son necat çares:dir diye sarılı -
yorlar. 

Rio de Janeiro, 1~1 (A.A.) - Sao • 
Pauloda yapılan bir otomobil yarışı es· 

nasında mühim bir kaza olmuştur. 
Yarışın bitmesinden az evvel, Fransız 
şampiyonu Matmazel Hellenin kullan· 

makta olduğu otomobilin direksiyo -
nuna bir bozukluk arız olmuş ve oto· 
mobil seyircilerin bulımdukları sahaya 

girerek beş kişi öldürmüş, :~;ı kişi yara
lamıştır. Başından ağır yaralanan Mat

mazel Hellene de hastaneye kaldırıl -
mıştır. 

lki ahbap çavuşlar l 
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Posta-telgraf memurları-! Belgrad bülbülü 

ı Yugoslav devlet tiyatrosu 

Vazife kurbanı itfaiyeci 
dün defnedildi 

Vail ile itfaiye kumandanı mezar başında teessürleri 
anlatblar. Cenaze alayı çok kalabalıktı 

nın maaş arına zam var başmuganniyesi lstanbula 
geliyor 

Radyo işi devlete geçiyor, Ankarada büyük bir istasyon 
yapılacak, telef on ıebekesi genişletiliyor. 

İstanbul Radyo 
ıirketinin imtiyaz 
müddeti eylulün on 
betinde bitmekte
dir. Radyo itlerinin 
idaresi bu tarihten 
itibaren Posta, tel• 
kraf ve telefon U• 

mum Miidirliğinin 

idaresine ııeçecelC 

ve bundan sonra 
radyo işlerile doğ· 

rudan doğıuya dev. 
et meşgul olacak • 
br. Devlet ilk it O• 

larak Ankarada 60 

Posta ve telgraf 
umum mUdürQ 

Nazif 

70 kilovatlık büyük bir radyo istasyonu vü
cuda getirilmesine karar vermiş bulunmak
tadır. Bu büyük ve asrın her türlü teknik 
prtrarını haiz istasyon sayesinde memleke
tin her tarafınıo radyo servislerinden isti· 
fadcai temin edilmiı olacaktır. 

Posta, telgraf ve telefon idaresince rad
yo programlannda da mühim deği§ikÜk· 

ler yapılması mutasavverdir. 
Radyo prkeri tuafından imtiyaz müd

detinin uzatılması için yapılan müracaat 
devletçe reddedilmiştir. 

Trenlerde Posta Ve Telgraf Servisleri 
Posta, Telgraf ve Telefon idaresiyle 

Devlet Demiryollan ve limanlan :idaresi a· 
rasında bir müddettGl'lberi yapılan müza
kereler sona ermiş ve iki idare arasında bir 
itilif yapılml§tır. Bundan sonra trenlerde 
Cle mektup ve telgraf kabul edilecektir. 

Bu itilafnamenin tatbiki için yapılan 
hazırlıklar pek yakında bitecektir. 

Posta ve Demiryolları idarelerince ya
pılan hazırlıklar itmam edilir edilmez An
kara, lstanbul, lzmir, Aydın hatları üzerin
de iıleyen trenlerde ve bu hatlar üzerinde· 
ki istasyonlarda mektup kabulüne başla

nacak ve istenilen yere telgraf çekilebile
cektir. 

Yeni Poıta Merkezleri 

Poıta, Telgraf ve telefon ıervisi dev· 
lctce bir gelir kaynağı olarak değil, bir 
amme hizmeti gibi telakki edilmektedir. 

Posta, telgraf ve telefon işlctinin haddi 
ı.abnda ticari bir mahiyeti olmasına rağ· 

men, devlet ticari bir müessese gibi hare
ket etmemektedir. 

Sırf bu sebepler gözönünde tutularak, 
memleketin en uzak ve nüfusu az kaza ve 
nahiyelerinde de sadece buralarda oturan 
halkın posta ve telgraf ihtiyacını kolaylık
la ve sür'atle karşılayabilmek için, hiç bir 
kar endişesiyle mütehassis olmaksızın, ye
niden müteaddit posta ve telgraf merkez· 
leri açılacaktır. 

lstanbulda vücuda getirilmekte olan 
modern posta merkezleri de yukarıki nok· 
talar nazarı dikkate alınarak açılmaktadır. 

Posta idaresi bu yeni merkezleri açarken 
biraz maddi ı:arara da katlanmaktadır. 

Açılan merkezlerden varidatı masrafına 
henüz kifayet etmeyenler de vardır. Buna 
rağmen devlet lstanbulda umumi caddeler 
üzerinde ve memleketin muhtelif noktala· 
rında yeniden bir hayli merkezler açmak 
tasavvurundadır. 

Devletin dü~ündüifi, halkın ihtiyacını 

karııılamak, icabında zarara da katlanarak, 
bu i§i devam ettirmektir. 

Telefon lıleri 
İstanbul telefon tarifesinin yüzde 50 ye 

yakın bir nisbette indirilmesi telefon ida
resinin müşterilerini artbrmıgtır. 

Telefon idaresi hergün bir çok talep 
kar§lsında kalmaktadır. 

Hatta tcbckenin müsaadesizliğinden 

dolayı bu taleplerin bir kısmı tatmin edile
memektedir. 

Bunun için, halkın bu taleplerine bir 
kargılık olmnk üzere, yakında İstanbul ve 
Beyoğlundaki ııebekenin genifletilmcsine 
başlanacaktır. 

Bugün !stanbulda mevcut telefon abo· 
nelerinin miktarı bin iki yüz kadardır. Bir 
iki sene içinde bu rniktann iki misline çı
kacağı umulmaktadır. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi laveç~, 
ten yakında ild mütehassıs getirtecektir, 
Bu mütehassıslardan birisi gehirler atası, 
diğeri de §ehir dahili telefon şebekeleri 

mütehassısıdır. 

Bu iki mütehassıs memleketimizin muh
telif ıehirlerile mıntakalarında tetkikler 
yapacaklar ve ıebekelerin halihazırdaki 
vaziyetiyle ileride alınmasını muvafık ıör• 
dükleri vaziyet hakkında birer rapor ha· 
zıdayacaklardıt. 

lstanbul telefonunun devlet idaresine 
intikalindenberi geçen bir sene zarfında 
yapılanlar eski İngiliz şirketini ve eski şİr· 
ket idaresini kat'iyyen aratmıyacak bir du
rumdadır. lstanbul telefon servisi devlet e· 
linde d\Jıa temiz ve daha muntazam bir 
ıekilde i~are edilmektedir. 

Bir kaç gündür ıehrimizde bulunan 
Posta, telgraf ve telefon umum müditi Na· 
zif İstanbul telefon direktörlüğünü de zi. 
yaret etmiş, lüzumlu gördüğü izahatı al
mııı ve yeni ıebekeyi tetkik etmi§tir. 

Yeni Tqkilit 
Altı ay sonra mer"iyet mevkiine gire

cek Posta, telgraf ve telefon idaresinin ye
ni teşkilat kanunu ile Posta, telgraf ve te· 
lefon memurlannın halen almakta olduk
ları maaş arttırılacak ve umumiyetle bütiin 
küçük memurlar birer. derece terfi ede
ceklerdir. 

Gene ayni kanunla mevcut on üç Posta, 
telgraf ve telefon baş müdirliği kaldırıl
makta ve bunların yerine vilayetlerde 62 
vilayet Posta, telgraf ve telefon direktör· 
lüğü teşkiJ edilmektedir. 

iki genç ~z daha denizde ... J Beş vilayette kız san'at mekteb 
.. .. boguluyordu açılacak 

... Kuçukayaso.fyada oturan SUleyman Maarif Vekaleti; Edirne, Konya, A-
oglu Mustafa ıle akrabalarından Nuri- dana, Trabzon ve Erzurumda birer 
ye, arkadaşları Yusufun sandalına bi- Akşam Kız San' at Mektebi açmağı 
nerek Çatladıkapıdan denize açılmış - kararlaştırmış ve tetkiklere haşlaıımış-
lardır. tı r. 

Denizde açtıkları yelkenin ipi ko - Tetkikler 936 - 937 tedris senesi ip-
parak sandal devrilmicı, her ikisı' de t'd k d "k 1 d l k T ı asına a ar 1 ma e i ere buralar-
denize yuvarlanmışlardrr. daki mekteplerin muhakkak surette 

Civarda balık tutmakta olan balık- tedrisata başlaması temin edilecektir. 
çı Yako bu iki kazazedeyi kurtarmış -
tır. 

Mektepler kılavuzu 
Maarif Müdürlüğü lstanbul mek

teplerine ait bir kılavuz hazırlamıştır. 
Yakında neşredilecek olan bu kılavuz
da mekteplerin yerlerile adresleri hu· 
Junacak, her mektep hakkında ayrı ay
rı izahat verilecektir. 

Şüpheli ölüm 
Aksarayda Hüseyinağa mahalle -

sinde oturan nakkaş Salih Aksaray ka· 
rakoluna müracaat ederek, 17 yaşın
daki hemşirezadesi Fethinin ansızın 
5ar'aya tutularak baygın bir halde yat
tığını haber vermiştir. Fethi derhal 
Gureba hastanesine kaldırılmış, bir 
müddet sonra ölmüştür. 

Ölümün sebebi anlaşılamamıştır. 
Ceset Morga kaldırılmıştır. Rusyadan gelecek talebemiz 

Planörcülük tahsili için Rusyaya gi-
den talebe1erimizden Ferid, Muammer, Yeni yaptırılacak vapurlar 
Ali, Tevfik, Said ve Hasan Hilmi bu- Dooizoylları Umum Mi\dürü Sa -
gün şehrimize geleceklerdir. Talebe deddin, sipariş edilecek yeni vapurlar 
kampına iştirak etmek üzere varın hakkında vekaletle temas etmek iizere 
lnönüne hareket edeceklerdir., Ankaraya gitmiştir.' 

~enaze alaym,dan bir görünüı 

Bayan Bahriye Haçjç 

Yugoslav Devlet Tiyatrosu Başmu
ganniyesi Bayan Bahriye Haçiç ya ~ 
kında lstanbu1a gelecektir. 

Kendisi (Karmen), (Salor.:ıe), (Don
juan) gibi büyük operalarda gösterdi
ği büyük san' at ile Avrupanın en yük
sek san·atkarları arasına girmiştir. 

• 
Kendisine Be1grad Bülbülü ismi ve-

rilen Bayan Bahriye Haçiç son derece 
iyi Türkçe konuşmaktadır. Bunun için 
Bayan Bahriye Haç iç f stanbula gelin • 
ce Kızılayın Kermes eğlencelerinde 
Türkçe şarkılar da söyleyecektir. 

Mektupların puUarım çıkaran 
memur 

Pangaltı pastahanesi gişe memur -
larmdan Ali Salahi, pullu mektupların 
pullarını çıkarıp sattığı için dün 3 ün
cü cezada 2 ay 15 gün hapse mahkum 

olmuştur. Mahkeme bu cezayı tecil et
miştir. 

Muallimler için açılan kurslar 
Fındıklıda 13 üncü Jlkmektepte bir 

resim ve elişleri kursu açılmıştır. 

Tepebaııı yanaınında enkaz altında ka· 
larak feci bir tekilde ölen itfaiye ıırup lmi· 
,ri için resmi ceııaze 'alayı tertip edilmit ve 
bu bedbaht kahraman kabrine ııötürülür
ken bütün İstanbul ahalisini ağlatmııtır. 

Şükrü çavutun vazife uğrundaki hazin 
,ölümü herkesten çok büyüklerinin kalbini 
ıızlatmıştır. Bu vazife kurbanı için tertip 
edilen cenaze merasimi ıçın hazırlanan 

program büyük bir intizamla tatbik edil· 
miştir. 

Cenaze Morgdan alınmış, çelenklerle 
süslenen ve Üzerine merhumun miğferi 

konulan tabut yanııın yerine götürülmüıı· 

tür. Va1i ile vilayetteki ve belediyedeki mu
avinleri, lstanhulun bütün kaymakam ve 
ı:ıahiye müdürleri, polis müdiri, bütün da· 
irelerin müdir, ıef ve memurlarından mü
rekkep hey· etler, Parti teşkilatı mensupları 
cenazeyi Şehir tiyatrosunun önünde inli· 
:zar etmişlerdir. 

Cenaze yangın yerinden kaldırılmış, 

en önde süvari polia müfrezesi, onu taki

ben itfaiye bandosu, itfaiye polisi, asker, 
polis. müfrezeleri, çel,.nkler, ve bat üze. 

tinde taşınan tabut olmak üzere cenaze a· 
layı harekete geçmiştir. Cenaze Tepebaşı· 
na çıktığı zaman tehir tiyatrosu önünde 

toplanan ve intizarda bulunan hey' et ce· 
nazeye iltihak etrni§, bu alayı kesif bir ka
labalık takip etmiştir. Tabut eller üzerin-

de taşınarak Yeni camie kadar getirilmi~. 

cenaze alayının ııcçtiği yoJlarda dükkan· 
lar kepenklerini indirmek suretiyle hu va· 
zif e kurbanına hürmetlerini göstermiıler· 

Dünkü kazalar 
Kursa İstanbulda mevcut 400 fık -

mektep muallimi devam edecektir. Bu Romanya muhacirlerinden 11 ya-
400 muallimin hepsi ayni kursta ders şında Nuri oğlu Bünyamin Karaköy • 
göremiyecekleri için beş grupa ay- den geçerken 2432 numaralı otomobi· 
rılmışlardır. Her grup haftada bir gün lin altında kalmış, bacağı kırılmıştır. 
~abahtan akşama kadar burada ders * Cihangirde oturan Yani oğlu Kı
görecek ve tedrisat 2~1 ağustosa kadar ranti T aşkışlada bir duvarın üzerinde 
devam edecektir. gezerken aşağıya düşmüş, vücudunun 

Ev idaresi kursları da çarşamba gü- muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 
nü Üsküdar, Kadıköy Beyoğlu ve Js- * Gedikpa~da oturan Onnik Ka
tanbul Akşam Kız San• at Mekteple _ dirga meydanında bisikletle dolaşırken 
· d } k B k · ~ · . k sol ayağı kırılmıştır. 

rın e açı aca tır. u ursun ıotıııcı ıs- * d 
. . Kasımpa~a a oturan Sıtkı Siş -

mına tedrısat senesı zarfında da haf -
d 

·k· .. d d'l k . hane yokuşundan tramvaya takılarak 
ta a ı ı gun evam e ı ece tır. ~ . k d 
--------------, aşagı merken ar a an gelen ve numa-r .. . rası an1aşılamıyan bir otomobil çarp-
N ob et ç ı mış, Sıtkı ağır surette yaralanmıştır. 

Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 

İstanbul cihetindekiler: 

Aksarayda: (Etem Pertev). Alemdar· 
da: (Abdülkadir). Bakırköyünde: 

(Hilnl). Beyazıtta: (Belkis). Eminö -

nünde: (Salih Necati). Fenerde: (E
milyadi). Karagümrükt~: (Suat). Kü-

çükpazarda: (Hasan Hulusi). Samat • 

yada: (Teo(ilos). Şehremininde: (Na

zım). Şehzadeba~ında: (Halil). 

Beyoğlu cihetindekiler: 

Calatada: (Hüseyin Hüsnü). Hasköy· 

de: (Barbut). Kasımpaşada: (Vasıf). 

Merkezde: (Della Suda). Taksimde: 

(Limonciyan). Sarıyerde: (Nuri). Şiş
lide: (Nargileciyan). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Büyükadada: (Şinnsi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri
fat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar Çar
şıboyunda: (ittihat). 

Mahmude adliyeye verildi 
Kasımpaşada öldürülen Esmanın 

ölümünde medhaldar olarak İzmirde 
yakalanan Mahmude dün İstanbul ad
liyesine teslim edilmiştir. 

Müddciumumi'lik tahkikat yapılma • 
sı için Mahmudeyi istintak dairesine 

1 teslim etmiştir. Bu su"etle ~2 tem -
muzda Ağır Cezada görülecek olan 
davaya bir suçlu daha karışmış olu -
yor. 
~~~~~~-~~~~~~ 

Mahkum olan hırsız hizmetçi 
Nişantaşında Bahar apartımanında 

oturan Kızılay miif ettişlerinden 
Mazharın hiz~ctçisi Dadaylı Emine, 
Mazharın hanımına ait elmas taşl: bir 
altın yüziiğü çar~ıda ,.satarken yakalan
mış, Beşiktaş Sulh Mahkemesine gön
derilmiştir. 

Mahkeme de Emincnin bu ~uçunu 
sabit görerek 6 ay hapae mahkum et
miştir 

dir. İtfaiye müzikası cenaze camie geline 
ye kadar Şopenin ölüm mar§lnı çalmışt 
Güzergnhda toplanan ve cenazeyi takip 
den binlerce halk ağlamıt. kadınlar için 
baygınlık geçirenler bile olmuştur. 

Cenaze namazı Yeni camide kılınrnı 

bundan sonra tabut cenaze otomobiJi 
konulmuş, önde cenaze otomobili, arka 
da va1inin, diğer hük\ımct erkanı ile ceıı 
zeye iııtirak edenlerin bindikleri yüzler 
otomobil ve otobüs olduğu halde cenıı 

Edirnekapı §ehitliğine götürülmüştür. 
Burada cenaze hnzırlanan lfıhide konu 

muş, vali mezar başında bir nutuk söyli.Y 
rek Şükrü çavuşun vazifesine bağlılığı 
anlatmış, bu acının yüreklerden sılınmi)' 

ceğini söylemiştir. Bundan sonra da itfııİ 
kumandanı bir ;nutuk söylemi~. ateş ort 
smda can veren bu arkadaşlarının gayb 
betinden mütevellit matemlerini nnla 
rnıştır. 

Bundan sonra merhum Allahın rnhrn 
tine tevdi edilmiş ve cenazeye iştirak 

denler zaptedemedikleri göz yaşlarını dl 
dirmeğe çalışarak kabristandan aynim• 
!ardır. 

Ailesine Tazminat 
Merhum Şükrü çavuşun ailesine mühi 

miktarda para yardımı yapılması kararla 
tmlmıştır. Belediye tarafından ailesine tıı 

minat verilecek, aynca itfaiye sandığınd 
biriken parası da üzerine yüzde yüz za 
edilmek suretiyle ailesine veriJecektir. 

Bütün itfaiye mensupları sigortalıdırlıı 
Şültrü çavuş için sigortadan da üç bin Ji 
ya yakın tazminat alınacağı umulmaktadı 

imtihanda kazanan muallimler 
Orta Mektep muallimliği için jrnt' 

hana girip te muvaffak olan ilkme1' 
tep muallimlerinin isimlerı diJn vek 
letten Maarif Müdürlüğüne bildirilrnİ 
tir. 

Bunlar l 3 ağustosta An karada bl.1 
lunacaklar ve şifahi imtihana gırcce~ 
lerdir. 

Bundan sonra tedrisat iptidosıJl 
kadar Gazi Terbiye Enstitüsünde stt' 

örecekler ve kendilerine ders veril 
cektir. f mtahanda muvaffak olanltı 
şunlardır: 

Tarih coğrafyadan Nedime, Nusret 
Hadiye, Belkıs, Veli. ..

1 Fen bilgisi ve biyolojiden . Behio 
Memnune. 

Türkçeden Zehra, Celal, Yusuf, M 
Jiha, Nuriye, Sabahat, Hayrür.nisa, se' 
niha, Mesrure, H amiyet, Saaclefı 
Vehbi. 

Riyaziyeden: Zehra, Mediha, Ziyıt• 

1 Yeni Neşriyat 1 

Hipnotizma - Şimdiye kadar bizde ~ 
mi mahiyette mütalea edilmemiş çok "'~; 
raklı bir bahistir. Hele ruhi meselelerde 
derin ihtisası dünyaca tanınmış b üyuk J';. 
fesör Dr. P. Jane·nin meşhur esen ,, 

· ı s f d b0 

• • · ı tt: mı ena tara ın an tam ır ıtına ı e 1 
1 1'' cüme ve neşrolunmuştur. Bu menı ' ô• 

hesabına büyük bir kaznnç olup ust" O 
bu tercümesinden dolayı tebrik ederiz. 1 O 
kuruştur. fJ~ 

Yeni Adam - 132 inci snyısı çıktı· ·~ 
sayıd a lı-mail l lnkkı. Sedat Nuri. ;\111~•

1

,,. 
C orki. Arif Dino, Dr. lzzeddin .Şııd",., 
Kerim Sadi, Lutfi Erişçinin yazıları 

ressam Baren Grcss hakkında bir t e ıki1' 
memleket, dıı soıyete, üim, teknik 'ile 
at haberleri vardır. 
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'--------------------·----------'!'-----------~, HABERLERİ Edirnenin kıymetli ve MEMLEKET 
• • 
ıyenın en UCUZ şehri İ~tteyeni bir facia 

Bır duvar çöktü, alhnda 
kalan adam ikiye bölündü 

z ngin tarihi ves ·kalan 
Umumi müfettiş Koca Sinanın bir eserini etnografya 
müzesi haline getiriyor, tarihi mezarlar da bir araya 

top1anarak ~ir açık müze yaphnlıyor İ\danada yirmi para ile bir bardak ayran, 
kırk para ile elma, şeftali alınabilir 

Adanada Borsa oeddesi 
Adana, (Huaust) _ Adanada hayat ıi,yecek veaalr ~rde da Lu lliı!bette bir 

Cliğer şehirlere nisbetle çok ucuzdur. Mes.. aauzluk g6rillmektodir. 
il 1 O para ile bir demet maydanoz, nane, Reoni Daire1- Çal.ıJıyor 
bir baş aoğan, iki tane yetil biber, ilç ta• Adan , (Huauat) - Buradaki blitün 
ne nane şekeri. 20 para ile bir bardak az, ream.I daireler b{brük bh intizam dahilinde 
,Siptilli denilen ayran, bir kurabiye, aakız- çalı§mak'tadırlar. Yapılan bir atatht:ile na
lı şeker, macun, bir mektupluk kalıt ve zaran haziranm 1 S inden nihayetine kadar 
zarf. Otuz para ile bir bardak memba su• dairelere 3.589 evrak gelmiJ n klffesinin 
}'U. 40 para ile de bir baı sarmısak, don· 
durma, yanm kilo buz, çikolata, bonbon, 
karamela, elma, erik, kira:ı, ~eftali, zerda· 

muameleleri ikmal edilozek yerlerine •evke· 

dilmitlerdir. Bu ralliaa Adana devaiıi· 

li, haşlanmış nohut, çörek ve pişıni§ dan nin ça]l§lllaaı hakkında İJ'İ bir likit TCTebi
'dbi şeyler alınmaktadır ki.. dlior yi;yeull. Ur zannındaya:. 

Yağmurun zararları 
fzmir, Biga ve Kırkağaçta bilhassa bağcılar mühim 

zararlara du~ oldular 

İzmit (Hususi) - 1zmitte, bugün 
de, yen"dcn bir facia oldu: 

Abdullah isminde genç bir işçi başı 
ve gövdesi iki parça olmak suretile 
öldü. 

İzmitte Karabaf mahallesinde yeni 
bir ev yapılmaktadır. iBu evin temel -
leri kazılırken, Cenevizlilerden !kalma 

büyük bir duvara rastlanmıştır. l~iler 
bu duvan yıkmak üzere ça1lışıilarken 
duvar ani surette çökmüş ve maalesef 
müthiş facia da bu anda vukubu1muş
tur. Romanya göçmenlerinden Abdul
lah adındaki amele kendisini kurtara -
mıyarak çöken duvann e1tmda, başı 
ve gövdesi ıki p rça olmak e ezilmek 
suretile can s.mıİftir. 

* lzmitte müthi, mca\lar var. Har.ar~ 
tin derecesi gölgede 34 tür. 

Kan davası 

dimed.Cki yüce 
:c tnrlbi ıaraStaya •• 

Dilen !küçük. Ealcaı p& :zaıil 
me'bdbi ıvardır. Bu ek:tcp 
oen'bcıi 'lba\ımsız'IA yliiih'ld1ın 

Adliyede kaıdeşinin kati- !ha1e elmi11i. Editneac\l 

ı• • -ıd •• ahk mimari ·erdeki aerle:rin 
mı o uren m um oldu ıniimli :c dretli Lir 

fia dircktörlerile ıbay 
ft belediye mühendis· 

!erinden mürekkep im llcom" on tcfkil e
içtima müf · ik dair ·nde 

r müz.ılkere edilmiştir. 

,. t'i · progmmını bu İpcr için toplanmı§ 
o1an omisyon çizecektir. 

Samsun (Husuat) - Adliye binası mumi müfcıô Gencr.at ' 
· · d b. kn ~l h Edime mczadan arasında bir çok üde· ıçın e ır tı adisesi o1muR, Or1ıan sanat ve medeniyet yadig 
dl b. k T ba ve şüaranın rnezarlan ve mezar taşları a ı ır çocu jandarma muhafazasın- günkü hnrahiyetinden kurtarmak ve hu 

~ardır. Bunlardan Kanuni Süleyman dev
da mahkemeye aevkolunurken Rizeli gazcı eseri lbir ctnoırrafi. müzesi 1haline gc- rinin ııairlerinden olup (964) de vefat e-
Mehmet ism'binde biri tarafından ta - tirmc'k i . ımiitr'ha.mta,.. btfini ptırt· den ve: 
banca ile mahkeme kapısı önünde ö1 _ mıı v.e tamirat ıta • tmm it-en 
dürülmü tü. minini Kültür kanhğile Vabflar G d «Mahbup olur ki Hıttı gelir bin eh an 

. . • Direktör!~ eldil etm · değ~r. 
Bu <:ınayetın mUhakemesı y~ılmıp Umumi ımru . .•. lm ifi bıhul ve Geç.mil zaman olur ki hayali cihan 

ve karar vcrilmiştir. tahsisat temin :dildiği cih pc'k yakm • değer. n 

Orhan isim1i çocuk ötedenberi ken- dn (DariiııSiibyan) usu ..ellerle Mısraının nıebdei n yali Mehmet ve 
disine musallat o1an Rize1i Hüseyin ıve eserin oıijinaüteai t muhafaza O.aıanlı müellifleri içinde ilk Tczkcrctüş· 

lzmir 13 (Husust) - Son on bet glin 1 ğının önünü alamaı:ıiıjlardrr. Ba hastalık adında birini bir aece yansı Zafer i- :edilmek ıi.izere nacaktır. Ta- §Ü&ra yazanlardan olup (liqt Bihi,t) a-
lç.inde Ege. mıntakaa.ının her yerine, nafi hafoının gayreti ve mücadele upamda neması ônünde bıçaklayıp öldürdüğü mirntın ~ind sonra Edi:rnciiCki rmm· dında bir tezkere yum olan Schi ve ge
plmaktan zıyade zararlı yaimurlar dUt - ilerlemiyor ise de tamamen zail olmu ta için ya'kalanmış ve mahkemeye sevke- telif camilerde ve kuımen Edime mihc • ne Kanuni ve ikinci Selim devri pirlerin· 
ınli§tür. Her rndhaul bir r&bet tahtında daiilGlr. dilmiş bulunmakburdı. sinde bulunan etnografik qya bu binaya den ve tezkeretüWiara sahibi Hüseyin Çe-
yağmurlardan müteessir olmuıtur. Bu yıl gok neB. tütün ycti§mcktoclir. Tü- Orlıanı öldüren katil Mclımct ölen naJdcclilcocktir. lehinin oğlu Divan sahibi Alieddin AJi Ce· 

7 -rar bilhnsan ilz:üm mahaulü üz:erinde R · J • H :c ..J!_ --t. - lehi v ra neli Ata \ ·· · · (Em · 
L..ü tüncUner var bvvetile geceli gündüzlü ıze ı üseyinin kardeşidir Ağırceza- DWrDe ve~ muze • e ' c rı mutcrcunı rı 

müessir olacaktıJI. Kemal'pa§a kazasının 98 maktadıria.r. H va.bom böyle yağ - da yapılan muhakeme neticesinde Edimcnin sayısı (9S~ e "Varnn çok cski ~dbi) ""e (Hatcmi lb~im Bey) gibi 
Ahmetli bag"lannda zarar yüzde 50-60, Ka- M h d ]Jıuı "- L _...._. y.uzdcn inz.la önemli .... ir ·· rih. H murlu glcli§i y(izUndcn tütünlerde de kül e me in yaşının .küçük olmau esha- mezar ıK; annm •oa n 'Dll§a tannı eser • . . . y- • muvcr e • 
saba ve Salihli bağlannda yüzde 20, Ma· hastalı görillmeie baılam.ıJtır. bı muhaffifeden addedilmiş 1eh- ferle dotu o'lduğamı ve bunlar nrımnda yelfınas ve ırzyanyunla. doktorun me • 
nisa mıntakaaı bağlannda yüzde 15-20, t "k• b uk ha -~~-"'- bilhııs eski Tatnrlıaalanmn ve Omuın o· znrları ve mezar taJlan vardır. 
'A•-hı"sann bazı köylen"nd'"' yuz"' de 80 nls - Havaların yaiıılı gitmesi yüzünden buğ- me ıl ı uç ııe !PSC mw:uwm e- .. ._ ·ı 4_. .._.. L 
#'-ut ... - •• dı'lıni~tı"r. ıan c vaıı:ıt •ıat 'llllva" e 'oan• yapan Bu c"ıh t" dı . l -l d L f n_ •• ...,. • " e ı emmıyet e go:zönüne Blllll 
betindedir. day ar • çoıı:: YI dilflnu§tur. ou •e • . Knraman beylerinin mezar ve mezur ta§· t f 

Akhisar ve Manisa mıntakalanna :rai· hepten rekolte u olmuftm. Harmanlar ve Bu facıanın ıSOD perdesi d ıböy.lece iannm bulundu'ğımu bilen 'Ve gören v he· umum d m~ eUiı _K~~~ Dir~ bu gi.bi bü· 
1 .. l k it ıkapan~•<>+ır e yük a am ara aıt ıme kıtnp sınayın -

rnurla kanşık olarak düıen dolunun yap· hasat bqladığı ha de yapn.ur ar • ı me • ··~ • men hemen bepeini z:cn 'Umumi mufct· daki eserlerle Edirneye a"t y l d'w 
• • . "~ . . • ı azı an ıger 

tığı zarar bu hesabın haricinde kalır. Bek· rnııtir. Adapazarında bi""i yurdu General Kazım Dirilt bu meuı.rlımn bu kitaplardaki kayıtların çıkarılıuak hastml· 
lenmiyen bu yağmur üzerine müstahsil Y•· Bigada 'f" ıhaide kalma1annı 'WCl'Ck te'hiıaTtk 'Ve ge - masın1 ve bir yandan da mezar ta§larının a-
ni bir masraf kapısile karıılaşmııhr. Der - Biga (Huauat) - Sarada geçen h Fta Adapa:z:ayı, iS (A.A..) - Hugün rekıe Antikite ba'bmmdan doğru lbuhna- 1'1lşhn1masını ve mevcut olanlannın muhnfa-
hal para temin ederek bağlarını H&çlıyan· :zemheri aylarında olan bora11 11ndınr bir Ha1kevinde Ülkü Biçki Dikiş yurdu- ımış, n1ann a ım dıermniyetle -ele 1l1· -znsını komisyonun iş programına dahil et· 

lar, :zarardan kurtula'bilecekle~r. Fakat fırtına olmuş, gayet hızh yağan yaimur es- nun sergisi açı1dı. Açılma töreninae mıştır. mİ§ ve buna ait bir rehberin meydana ge-
iliiçlnma imkanını bulamıyanlar ciddt su· nasında yumurta büyüklüğünde dii§cn ve Parti ve Belediye Başkanı kısa birer 6.u cza:-~rm ~rcr bırer t~kt1c ve tiri1rncsini te'ldif etmi§'tir. 
rette zarar göreceklerdir. yanın aaatten fazla devam eden dolu yU. söylevle kurdeleyi ke k - . ıtaımifile tarıh1 1\Tc un n kıymeb han 0 • · 

h 1 tı . sere sergıyı aç- ,, __ ,L., b_J•-ı·n ~ı ~ .. _•-..ti-ek bu ... _.. 8 d da b l d' b" Bununla beraber üzüm müsta si inin bil- l L ....ı- - ti • JUi.il ~ = ·ıu ~-- .,.........,.,. u:ı,.. 
ziinden aşaiı nova ıa.ö,..unun ma en D . . .. lnrdnn Ecürnc.nın· - • ,_ .ır . d O rüm 8 8 IJ8 mast tün cndicesi, yeni bir yağmur ve afetle kar- y li d" k'"yil il .:::----L... ı_- .:l] ~ d""kll ıo y 

,, kısmen ve 0 n 1 0 e .>ili~ ı11:oy- avem er sergıae gar u ıeri mü • '-- .. k'" Bod 11> (AA) Ş . 
.. ıla•maktn t lnnıyor Eg"er eylul ayı or· 1 L ı_ ı· tt •- ve u»,gun u tasavvura göre Sclimiye ve Üç rum, v . . - ehrımizde ~ " op · lerinin mabsu1le1' <le kômi en manvol • Kemme ıye en ço.: memnun olarak f 1. .. _ _..:ı ,.__ • L;!_ L-t ~. b. 
tasına kadar yağmur düşmezse üzüm mah- y d D' kf' .. U h ik til §ere c ı "CB?nu cıvanuua oır açılı: müze yn- yem ınr oc ectıye ınası ptlmakta • 
~lü bugünkü şartlar altında, nisbeton az muıtur. ur ıre orun te r et er. pılmnm kararlaıtınlllll§tır. Kendi ıkan • dır. Yeni binanın temel atma töreni 

zararla kurtulncak ve belki de müstahsili Yalan dohı, mcyva ağaçlannın yaprak- Umu.J..-yde bı'r 1·nek kudurdu he .. • ~ltmd·a· ol·ma\· üure ıumumt müfetti ik dün büyük bir halk kitlesi önünde ilbay 
O h 1 larlnı bile kamilcn yolup yerlere scrmiı ve 1 Uti k 1 ~ vi)t.-

Zllrara sokmıyncaktır. züm ma su ünün u tur mu:.: vırı, ..,,-et mCkıqp'1Jıu. kül- t rafından yapılmıştır. 
ah~~~ronhaha~d~~~m~rulli- ~~nbru~~~kW~d~o~mk~- Gc~~(Huru~-~ınbey~bh~==~~=~~==~=========~~=~======== 
nün de eylul ayı ildnci hnftasında piyasaya rakmı§tır. Rahmetlerin fazlalığından nrer inek kudurmuş, sahibi Osınaıu ısırmIQ, Bi_gada Ürtamektebı• 
arzı kuvvetle muhtemeldir. gören köylüler, peyderpey ziraat meınu- sonra da kendi kendini ıSU"lnağa baş1n-

Kırkağaçta runa rapor vermekte ve ilerde hükfunet- mıştu. İnek hay.tar tarafmdan -öldürül
bitirenler 

1 Kırkağaç (Hususi) - Hnvnlann ya· 
ihşlı gitmesi bağcılarla tütüncüleri dü§iin· 
dürmeğe ba§lamııtır. 

Bağlar bu yıl doğuş itibarile geçen ae· 
nekinden fazla olduğu için doğu§ta Tire· 
de bütün bağcılar çok iyi bir gayretle ça· 
lııımaktalnr (ve göztaşı) mahlillüne fenni 
§artlara uygua bir surette devam etmekte 
iseler de daha bağlarda Milruyo hastalı· 

ten tohumluk alabilmek .için zararfannı ıtcs- müş, sahihi Osman tecl vi edilmek Ü· 

bit ettirmektedir. zere Bursaya gönderilmiştir. 
Fazla rahmetlerin bağlara da lıayli U• 

rarı dokunmuı. asma yapraıc1annı birer Gemlikle gürültü ile mücadele 
knzal ıeklinde yakıp kuruttuğu gı°bi üzüm Gemlik (Hususi) - Belediye saat 
salkımlarını da yakıp kül etmiştir. Jnce J.:a- 24 ten onra denizde .itıi olmayanlann 
buklu üzümler, bu yaşlığa kat iyyen dayıı· dolaşmalarını menetmiştir. Muayyen 
namamıı, kalın kabuklular pek o kadar za. s.aatl~rden sonra vapurlar da sessiz ge-
rar ııörmemiştir. lıp gıdeceklerdir. 

Pazar Ola Hasan 8. Diyor Klı = 

- Üniversitede bir istatis
tik tutmuılar, Hasan Bey .. 

. . . St>n senelerde, Edebi ~ 

yat fakültesine rağbetin a
ZB~lf okluğunu gÖnnÜfler .. 

. . . Şimdi bütün profesör • ı Hasan Bey - Sebebi mey
ler bir olup, hunun sebebini a· danda! Gençler, dedikodusu 
raıtırıyorlarmlf. 1 az meslek aıvorlarl • 

Biga, (Hususi) - Burada bütün mekteplerin imtihanları bitmiştir. Alı
n n netice, Bigalıları sevindirerek kadar verimlidir. Şehrin her iki jlk oku· 
fundan 80 talebe ve orta okuldan da ::m talebe şahadetname nim ğa muv f
f k olmuştur. 

Bu yekuna nahiye merkezlcrile büyük köylerdeki 5 dershaneli okullnrdan 
çıkan talebe dahi) değildir. Şah detn me afnu talebenin yüzde Otu%U xız:dır, 
Zayıf velisiz t&lehe ıiçin açalnn bakım oba ı h li foaiiyettedir. 

Resim. ortamektep talebesinin liiboratu rda çalışmalarım göstermektedir. 



• S.1'•· SON fOITJ. 

Attilanın mezarı ve hazinesi 
Macaristanda bulunacak mı? 

3000 derece sıcaklıkta 
hayat yaratan adam(!) 

Bir lngiliz ilim "Ölülere hayat vermiyorum, biz öJm 
yiz, kalıp değiştiririz!" diyor ve ilave ediyor "vesaiti 
mükemmelleştirirsem insan da yaratacağım (!) " Dünyanın en büyük fatihinin son gecesini bir Alman 

Prensesi ile geçirdiği ve bu Prenses tarafından katle
dilerek onunla beraber gömüldüğü zannediliyor 

Londra, 9 Tem• ı Tecrübeleri binlerce de fa tekrar 
muz - Morley dım. 
Martin ile tam Morley Martin bu sefer resimle 
dört saat konuş- gösterdi. Üç metreyi geçen fotoğr 
tum. Eserleri, vardı. Bu fotoğraflarla her on dak' 
muvaffakıyet • da bu cisimlerin nasıl istihale ettikl 

{ leri hakkında u • ' mi resme almış, bu hayvancıklarda 
zun uzun tafsi • mudu fıkariniq, S'imağın teşekkül'° 
Iat verdi. Ben de aöstermiş. kalbi resme almış ... 

' her geçen dakika.. Morley Martin sözüne şöyle clev 

da kendisine bi- etti ı 
raz daha inana • 
rak bq harikula • 
de hadiseyi dinle
dim. 

Eier önümüzdeki 
asırlarda Morley 
Martinin keşfi 
tekftınüll ettirilir
se beşeriyete yap
tığı hizmet ile nl-

ce nice insanları 
geride ve gölgede fnıılliz &Uminln • 
bırakır. aöylediji hayvan 

- Dünya yüzünde hayat doğ 
dı. Tıpkı feza gibi hayatin da ne 
ve ne de sonu vardır. 

Dünya daha güneşten yeni ayrıl 
ve zeveban haqinde iken bile biz g 
vardık. Vücut hayatın bir tezahür 
li değildir, hayat, cismin bir 
teklidir. 

Emin olunuz ki keşiflerim ilim .. 
minde ihtilal yapacaktır. Ufak ha 
vanlar ıücuda getirdim, vesaitimi 
kemmelleştirdiğim zaman insc;nlar 
yaratacağım. 

Sonra tevazu ile şunları ilave etti 
- Benim yaptığım, namüten 

viis'atin içinde namütenahi küçük 
teYdir. lntransi6 eant'tan 

Charles RichaTd 

Şimdiye kadar bütün alimler ve pro -
fesörler hayat kör düğümünü çözmek 
ilterlerken daima ölen bir uzviyeti ele 
alıyorlar, ve her zaman natamam olan 
bir çareye baş vuruyorlardı. 

Avrupalı bir reuanı Attili,mn ölüsünü böyle tasvir ediyor 
Ya Rusların yatığı gibi makine ile 

ibarettir. Cengiz Han bile Attilanın izinden kalbi işletiyorlar, yahut da ölen hüc • İki kadının koca 
olmak isteyen gen 

Bin ıenedenberi insanlar, dünyanın 

ı&rdüğü en büyük fatihin, yani Attilanın 
topladığı altın ve mücevherlerin gömülü 
olduğu yeri aramaktadırlar. Attillnın hazi
nesi kendisiyle birlikte gömülmüttür. 

Arkeolojistler, bu definenin izini bul· 
duldarına inanıyor ve bilhassa Macaristan
da vaktiyle Tisza nehrinin aktıiı ovada 
?hııyorlar. Tisza nehri, Attillnın ölümiln
denberi yatağını bir kaç kere deiiıtirmit 
bulunuyoraa da yapılan arattırmalar saye
linde nehrin Mki yatağı bulunmuıtur. Son 
h11ftalar zarfında Attilaya ait altınlar ve 
bymetl1 tatlarla süılenmiı bir çok e,ya 
meydana çıkarılmıg, Attilinın adamların

dan bir çoklarının kemikleri kqfedilmit, 
battl bunlardan bir kısmı atlanmn sırtında 
olarak bulunmuılardır. 

Bu yüzden Arkeolojistler, çok geçme· 
dua Attillnın kabrini de bulacaklarına İ· 
nanıyor Ye bunu da meydana çıkarmak i
;ja çalıııyorlar. 

Attillnm adamlanndan çoiunun kan
lan. emir kadınlardı. Fakat Hünler bu ka
clınları. birer kraliçe gibi ıüalerlerdi. Bu 
,UZden bu cenıiverlerin ellerine düıen 
kadınlar, kaçmaia te,ebbüı etmezlerdi. 
Cilnkü onlar kadınlan kendileıine naeıl 
ltailayacaklarını bilirlerdi. 

Sonra bu cengiverlerin kendileri de 

murana e1Ya taflrlardı. Kemerleri altından 
idi ve kıymetli taılarla mura11adı. Kullan
dıkları kaplar da ayni ıekildeydi. Bir er
kek ile kadının koyun koyuna yattıkları 
bir mezar içinde, taılarla süslenmiı bir al
tın kap bulunmuıtur. 

Dikkate değer bir keşif de «Kral Atti
lb adını taşıyan bir altın ıikkedir. Attila 
bu madeni sikkenin üzerinde boynuzlu ve 
dik kulaklı görülmektedir. Bunun bir düı
man tarafından yapılmıı olduğu anlaşıh· 
yor. Fakat Attill ııeniı kafalı bir adam ol
duğu için bu çefit ıakalara aldırış etmezdi. 

Bulunan eıya arasındaki iki kemer to
kası, yakut ve zümrüdlerle mura ... dır. 

Bir çok mezarlarda erkeklerle kadın· 
ların koyun koyuna yatmalarından Hünle
rin, bir erkek öldüiü zaman malını, kansı
nı veya kölesini de kendisiyle beraber göm
dükleri anlatılıyor. 

Bütün bu ketifler, Attillnın ceıedini 
bulmak ihtimallerini kuvntlendirmekte
dir. Rivayete ıöre Attili, içiçe üç tabutun 
içine konmuttur. Tabut, kabre indiritme• 
den evvel, Attillya ait hazineler . mezara 
indirilmit. daha eonra tabut da ıömülmüı· 
tür. 

Attillnın hayatı. l>ir destandır. Napo
leon, onun yanında ıilik bir aima kalır. Bü
yük lıkender, ona niabetle bir ıöl&eden 

. ~ÖNÜL iSLE·1<1 
Evimize 
Giren dostun 
Hıyaneti 

• Bet ıenelik evliyim. Kocamın çok 
d09tu olan bir genç var. T eklifıizce, ıık 
11k evimize ıelir gider Bu adama ben 
ele bir arkadaı nazariyle bakıyorum. Fa· 
kat ıon zamanlarGa gözlerini ve hare • 
kederini beğenmiyorum. Gözlerinde o 

uki •mimi ve alakasız arkadq bakışı 
kalmadı. Onun yerine ihtiraslı bakışlar 
kaim oldu. Onun bu hareketi beni çok 
taıırttı ve mügkül vaziyete düıürdü. Ben 
ona kartı tamamen likaydım. Ne ya· 
payım, nasıl hareket edeyim) 

Feride 
Evinize dost olarak giren bu adama 

ller ,eyden evvel kapınızı kapamak la
mm. Belki kocanız onun bu lı:üatahlığma 

Mamrıak istemez. Onun için meeeleyi 
açıkça kocanıza anlatnuya lmum yok. 
Fakat akrabalannı7. ve dostlarmuı vası· 
laliyle kocanaa bu adamm tekli&izce 
ne ıinneainin mahzurlan anlablabilir. 
Sis de öyle yapınız ve kocanazm rözünü 
.. euretJe açmıya çahfanız. O vakte 

kadar da ba adama katiyen yüz verme
Jİnİz, bilhasea kocanız yokken eve al
maymız. 

* «Ben SO yaıında dul bir kadınım. 
18 yaıında bir kızım var. Hayatta 
baıka kimsem de yok. Kız hayata atı· 
lıp kendisine bir meslek yapmak istiyor. 
Ben razı olmuyorum. «Ü işe liderse ev
de benim itimi görecek kimse kalmıyor. 
yalnızlıktan da ııkılırım» diye dügünü-
yorum. Siz ne dersiniz) • 

Halide 
Bu kadar hodkam olmaia hakkınız 

Joktur, siz bir aün dünyaya "ıözlerinizi 
kaparaum kızmız hayatta yapayalnus 
kalacak. O vakit diitebileceği tehlike • 
leri dütününüz. Binaenaleyh onun fİm· 
di hayatım kaz.anmaama mini olmayı-
nız. 

* Bir genç imzalı okuyucuya: 
Hem evlenmek ve nitanlanmak iste

miyorsunuz, hem de kızdan uzaldaıma· 

ia razı olamıyorsunuz. Hele bir tanıtıp 
eeviıiniz de programınızı ondan ıonr~ 
yaparsınız. Hi11in bilı:im olduiu yerde, 1 
menfaatin Dek Reri o..lmu. 

TEYZE 

gitmitrir. releri diriltmeğe aayret ediyorlardı. 
Bizans imparatoru ikinci Teodoa. Hün Morley Martin ise hiç bu yoldan git-

hükümdarı Rauı'un ölümünden haberdar miyor, ve esasen kendi ifadesine na
olduğu zaman ıevinmif ve Rauıa verdiği zaran muvaffakıyetin sırrı da orada -
vergiden kurtulduğunu sanmıgtı. Halbuki dır. O hayatın nihayete ermez oldu • 
Raus' un ölümünden ıonra Attil& ile Buda 

ikinci kansını almad 
Londrada mahkemeye 

verildi 
i§leri ele almıılar, ve Bizans elçileri taziyet 
için geldikleri zaman Attila tarafından kar· 
ıılanmıılar ve Attila bunlara sayaı ıöster-
mek üzere, atından inmemi1ti. Çok geç
meden Attili Ren nehrinin kıyılarından 
Hazer denizinin kıyılanna kadar uzanan 

sahayı demirden bir elle idare etti. Bütün 
bu memleketler Attillya her yıl yığtn yı
ğın altın ve mücevheri vergi olarak veri
yorlardı. 

Rivayete ıöre Attil&nın katli tlzerine 
adamlan Tieza nehrinin yatağını çevirmiş· 
ler, cesedini üg tabuta koymuşlar, kapatıp 
Attil&nın hazinesi ile birlikte nehrin yata
ğına sömmUıler, ondan eonra nehri ıene 
yataiına çevirmftlerdir. 

Arkeolojiltlerln hedefi hu tabutu bul
maktır. Tabu~ içinde bir tek caet mi. 
yoksa çift ceset mi çıkacak) 

ğuna kanidir. Biz dünya teşekkül et -
tiii zaman vardık, bugün gene varız, 
ve yarın öldükten eonra da aene ola
caiız. Uzviyet ölmüyor. Kendine mu
vafık yeni hayat tartları buluncıya ka
dar intizar devresi geçiriyor. 

Kendisiyle görü,tüğüm d6rt aaat 
zarfında bana 200 den fazla fotoğraf 

gösterdi. 

Gözlerimin 6nilnde mikroskobik 
cisimler yatattı. 

Haline baktım. Şarlatanhlı hlt yok. 
Tahsilini, çocukluiundaki taaamıfları 
aayeıinde yapmıt. hayatını ibne vakf
etmiş, timdiye kadar 00 tane ihtira be
ratı almıf. Hepaini aatmıt ve kazan .. 
dıiı paralan da gene ilmi arafbrmaJa. 
ra haıretmif. 

Çok zenıin otduiu günler olmuf. 
En çok merak olunan noktalardan biri Sırası gelmit altın madeni itletmif! 

de budur. J 
Çünkü rivayete göre Attil&nın yer yü

zünde ıeçirdfii en aon sece zarhnda, ya• 
nında Alman krallanndan birinin kızı olan 
fldica bulunuyordu. Ve ı•ne rivayete gö
re onun katili bu kadındır. 

Rivayet sahih ise Attili'nın cesedi keı
folunduğu zaman bu kadının da onunla bir
likte ıömülmüg olması icap edecek ve o 
zaman t~rihçiler mühim bir vak"a Ue kar
ıılapcaklardır. 

Ticaret Odası Sanayi Şubesi 

gene sırası ıe mif, elindeki bir iki Londra balkının ıon ıünlerde mer 
miligram radyomu aatmış. Şimdi alt- tuip ettiği en mühim mesele bir big 
mış yaşındaymış.. davasıdır. Bigami. İngilizlerin tabirile 

Evini çok fakirane döşenmif bul • ıevceli olmak demektir . 
dum. Mahalleden tahkikat yaptım. lnıilizlerin tabirile çift zevceli olmak 
Yorulmadan çalıftığını aöylediler. ,mektir. 
Kendisine bütün tereddütlerimi anlat- Hadise ile alü.adar olan erkek 28 
tım. Şarlatanlık ihtimalini ileri sür • 11nda Edvard Haves isminde bir delik 
dilm. ,lıdır. Bu zat, geçen ıene .. Hind~tana 

Az' • (J d' · J' be i b ,mit. orada 24 yaıında guzel hır genç 

d
- b ldızım, eBeı, sıkz ged'ıp nkl u- olan Mis Konstans ile tanışarak sev' 

ra a u unuz. n en ıme re am k . . ve onunla evlenmeğe arar vermıştır. 
yaptırmadım. Yap~rmasını da sev • nun üzerine iki taraf nişanlanmışlar, ve 
mem. Ne diye şarlatanlık olıun, bu it- 'ıenmek üzere Hindistandan hareket ed 

Ticaret Odasında yeni ihdaı edilen ten hiç bir istifadem yok ki.. :rek Londraya gelmişlerdi. Nişanlı kıza 
Sanayi şubesi faaliyete başlamıştır. Sonra güldü: ,lesi de refakat ediyordu. Londraya ge 

Sanayi Şubesi muhtelif mevadın mali- _ Ben, dedi, doktor F rankenstein ,aile, bir müddet sonra damadın evli 0 

yet fiatlarını tetkik etmeye başlamış- de~ilim. ,duiunu anlamıı ve feci bir vaziyete ~ 
tır D k b d , d' . müıtür. Genç kız ise ni§anlısının evlı 

.Eld d'I k o tor. u.n an sonr~, tım ı sıze 'duğunu anlayınca gayzını yenemiyerek 
e e ı ece sanayi rnamulAtının tecrübelerımı göstereceğım dedi T e- ·,,L 1 ı h' d d . . ' · 11&an ı a ey ın e ava açmı§tır. 

malıyet ve satış. fıatları vekalet tara- beşir parçasında hayat bulunur mu ) ' Erkek mahkemede münasebetle 
fından kabuı] edılecektir. Sanayi Şu- Siz şüphesiz ki ağzınızı açarak: halis ve platonik olduğunu aöylemiştir. 
besi için alınacak iki raportörün im ti- - Hayır, diyeceksin... Dava büyük bir haıa:etle devam etrP 
han şartları bugün Oda idare Heyeti Ben de, ağzımı daha beter aça- tedir. 
tarafından tesbit edilecek ve bu tartna- rak: ---------------
me yarın gazetelerle ilAn edilecektir. - Evet! diyeceğim. Mısır üniversitelileri geliyor 
Müsabaka imtihanı ile alınacak olan iki Herhangi bir cismi 300 derecei ha- Mısır Üniversitesiyle yüksek rne1' 
memurun laakal iki ecnebi lisanı bil • tarete koydunuz mu, ıize blitün biyo- teplerinde okuyan talebelerden sek 
meai .tart konulmuştur. loji ve fizik alimleri. kitilik bir grup bu ayın on al:ısıtl 

- Artık, hiç bir hayat eseri bula - Daçya vapuriyle şehrimize gelmiş 

Takas komisyonu 
Dün öğleden sonra vali muavını 

Hüdainin riyasetinde takas kornlsyo -
nu toplanmı~tır. Komisyon geç vakte 
kadar, ıon bir ay zarfındaki takas iş
lerini tetkik etmiftir. 

mazsınız derler. lunacaklardır. I 
Ben ise işte o derecei hararette can- Mısırlı talebeler için Turing 1'. 

1ı bir hayvanın doğacağını iddia ede - ve Üniversite tarafından bir ge 
rim. programı hazırlanmış, ve bu pro~r• 

Bir çok kereler ben de madeni ci- mın bir nüshası 1V1ısıra gönderiJrıııf . ' simlerin içinde ufak hayvanların doğ- Mısırlı talebelerin Ankarayı zıt' 
duğunu hayretle gördüm. ret edecekleri de haber verilmekt 
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Montröde kimler niçin anlasamıyorlar? 

.-. 

....-------------------~--....., Pniıu l\ıu..raına WdittM IArattınılır. 
- ~ Rt1ıır&ıiln ~tt C'..;ıı>i:rU mı
~ ahkhıınu ~ için dtl\~ bnct • 

~ ~ tilllMt...aıııtnt ·~~·- il"IADt. •T;;ıt~ 
• o.-•ıu •wır.ıı ı 

OE.N17..\ 

~ 

,.,,~,~·~ 
..,..11::ı 11.. • • ...... .. ~ 

Ja"°"'"· Rns <ıon:nı.mımmn bo~atbrdan '" 
.ı:~eoloe &lr)lı&a.rdır. 8U"u•~ h)rp ı;no , 

"1Dd• Rıııı .ı:nnHmnln bcıPıJaı el ıı ı:etın~ • 
-ini j&U~dir. LH~"OO!ı;.rt':;lt 1'. 

'\4#.._R t •\J.6.R. f • • 

Tllrklyenba tekluterJ Mtat1an, botamra 
1ılU:ıfk :ulıtlan ıabldn\o lıı6tu!ıtt'dım ::c<ettk 

) l>bant>ı tlonannuflan• tbntj\ıı) t,;tlıllıf. Kot • fi.'.I!~-~;~'>", 
radcıtln ııre;;~,yabantı 4~l\p\Qlarµı %~.~1> 

t<Jcllı ı•n-inı; Mlıtf1111dtıflıı ~zı.t'I- U• 

~rlndeı> açmam.uoaİ &emin •~•dh . 

1 

Boğazlu konfenmmm toptanma111 mü 11asebetiyle Londra mecmualarından biri, Çanakkale ve !atanbul Boladamun pzel bir harituuu, BoiularcWd p)'liulıert mm takaları ve Boiazlarla alakadar o1an en 
bqlli b.qh dev1etleri pateren üç gÜzç) harita netr.etmiıtir. Haritaların üz.erinde muhtelif devletler tarafından ileri ıürillen teklifler de hüllaa edUmJı bulunuyor. Bir na ıarcla vaziyeti aöıteren ve Bojazlara alt 

meselelerin takibini kolaylaıtaran haritalan okuyucularımaza ıunuyoruz. 

B~hMp ~kb~~kd~de J~ı=ng~ili~~~e~ra~~~o-m=e~~=~=ig=e=ni~.=ti=~=o~r 

İngilizlerin istedikleri kabul edilirse ne olur, Sovyetlerin 
istedikleri kabul edilirse ne olur, bizim istediklerimiz 

kabul edilirse ne olur ? 
Montl'ö, 1 O (Sureti maheusada gön-ı Türkiye bitaraf kaldıiiı takdirde muharip dedir. 

~erdiğimiz arkadaşımızdan) - Bir kaç ay devletlerin gemileri 9 uncu ve 1 O uncu * 
önce Frarıa1z ıazeteleriııin birinde bir ka- maddelerde zikredilen kayıt]ara tabi olma- Bu lngiliz preneibi He çarpıf&D 'Ruı 
rllcatür ıördüm ki, diplomatların ihtiyatla dan, yani Boğazlardan geçerken miktar ve prensibine gelince, taban tabana zıddır, de• 
tezad fikrini ne derece ileri götürdüklerini hudut tanımadan, Karadenizde ikamet İ· mittim. Filhakika kısaca teklif edilen tadil 
a<>.teriyordu. Bir kadın •• bir erkekti, sı· çin de müddet kaydi gözetmeden Boğaz· teklifinde bu prenaip föylece ifade edü
c:ak Yakıcı bir aünqin albnda konuşuyor· )ardan g~ebilirler, Akdenizden Kuadeni- mektedir: 
lardı K d H J d' d d' K d d Akd · 'd b'lirler Bu • • •• Karadeniz devletlerini aJ'"Ladar e-. a ın: ava ne ııüze, ıyor u, ıp- ze, ara eniz en enıze gı e ı • il.il 

lonıat 1 k '- 1 k t ·ıe g-ile den bir harp zühurunda cTürL.:.. .• bitaraf o an er e& ise: takdirde Boğaz ar ayıt ve şar 1 -... • IUY 

- Kaydi ihtirazı derme1aa ederim, ce
'\'a.bını veriyordu. 

bilecek bir geçit olmaktan çıkmış demek- kaldıiı takdirde muhariplerden herhangi 

J · ı· · si Türki birinin harp ve yardımcı aeu.ilerinm Bo-tir. Bununla beraber ngı ız proıe . · 
yeye bu vaziyeti değiştirmek imkanını ver- ğazlardan geçmesi yasaktır, yalnız 23 ürı· 

fngil~e~e hü~tlmeti Lo?dra. radyo berlerini yeti9tirecek, her mesele h~ 
merkezının ıslahına ve gem,lctılmesine kında konferanslar temin edecek eJl\B.4 
büyük bir ehemmiyet vermektedir. aıl elde edilmesi mümkün olan her Is· 
Son günlerde radyonun ıalahı için yeni tifadeyi halka en ucuz ve en mükcm"' 
bir layiha hazırlanmı' ''e radyo servi- mel şekilde sunacak hale getirilmetl 
sinin bütün Beritanya imparatorluğunu kararlaştırılmıştır . 

Uı . Dün ıece bir diplomat Jle konuşurken 
hyatsız olarak bu karikatürü hatırladım. 
- Ekael&na, fnglliz projesinin tetkikini 

~arnarnen bitirdiniz, elde ettiğiniz netice 
. akkında fl.lı:rinizi aorabiUr miyim~ demiş

tirn, 

- Evet. dedi. Projeyi bfr cıkaydi ihti-
razilerJ> rn ,___oz'"'t'-''-. ecnıuaaına go "' ll1' 

Ve güldü: 

- Değil mH 

~ÖY~eıneğe cesaret edemiyecektim. 
. akikat fu ki hiç mübalaga etmiyordu, 

ora tanı b' h h d v k' •t .. ır a a gün e en aşagı se ız sa-
suren rnüzakere, mün4a§a, mübahase 

•on~nda elde edilen bir tek netice, İngiliz 
~~o~esinin 26 maddeainden yalnız bir ade
h ının ihtirazi kayıtsız olarak kabulünden i
b ~rettir. Hiç değilse bu madde mühimce 
ltlr Şey olııaydı, gene oh denilebilirdi. Fa· 

at maalesef kabul edilen madde ((ticaret 
·~misi l) tabirinden, ne mana kastedildiği
lb anlatan maddedir. 

* Bununla beraber fngiliz projesinden 
lerlye kalan 25 maddenin, bir sürü ihtira
ti kayitler ile bir kenara bırakılmış olma
tına ra~en yalnız iki üç maddesi mühim-
11ir, çünkü yekdiğeriyle taban tabana zıd 
iki prensibi kar~ılaştırma1ttadır. 

mektedir. Diyor ki: ,cü maddede derpiş edilen ahval müstesna· 

- <ıMaahaza Türk.iye herhangi bir za- ,dır.» 
manda muharip bir filonun Boğazlardan . Bu tekliften çıkan mananın 'bize taalluk 
geçmesi ile masuniyetini tehlikede görürse, eden kısmı şu: 
muharip bir devlete ait gemilerin Boğazlar- Böyle bir harp vukuunda Boğazları 
dan geçmelerini menedebilir. Yalnız bu mutlaka kapatmak mecburiyetindeyiz. Bu hoşnut edecek, eğlendirecek ve müs- yeni ıslahatın tatbiki üzerine Londr 

tefit edecek, imparatorluğun her tara- radyo merkezi resimde görülen ş:g 
fına bütün imparatorluk ve dünya ha- alacaktır. 

h ·b d t e.mil e- mecburiyet bizi bir harbe sürükliyebilir. memnuiyetin diğer mu an e e e,, 
Buna katlanmak zaruretindeyiz. Düşündilmeei prttn. » 

Görülüyor ki bu madde ile Türkiye eni .mek, iki şıktan birini tercih etmek elimizde 

boyu güzelce ölçülerek verilecek, verildik- ,olmıyacak. yan için bir yardım kafilesi tertip etmiştir. 
ten sonra da mea' uliyeti kendisine ait ola- Sovyetlerin bu prensibi müdafaa etme- Bu sefer hey' eti, bu kafile Boğazlardan 
cak bir karar karşısında bırakılmıştır. ,lerinin aebebi iae kolaylıkla tahmin ~dile- ,hiç bir kayda tabi olmadan geçebilecektir. 

f arzedelim iki A ve B iki devlet harp ,bilir: Ruslar dün tevdi ettikleri bir tadil tek-
halindedirler. Yekdiğeriyle çarpışmak için Bu vaziyette bir harp çıkarsa Akde-

0

}ifiyle bu maddeyi genişlettiler: 
Boğazlara gelip dayanmışlard.ır, jstersek ,n~zin herhangi kuvvetli bir devleti Karade- ' _ .. , <ıBu mukavele ahkamından hiç 
bırakırız, geçerler, yekdiğerile çarpışırlar, nıze geçerek kozunu orada oynayamıya- biri Uluslar Kurumu nizamnamesinin yük
neyi isterlerse onu yaparlar. Bize ne de· ,cak, Karadeniz Türkiyenin mutlaka riıücla- sek akitlere verdiği hakları, yüklediği ve
mek elimizdedir, ve kim bilir, bazı ahval- faa etmek mecburiyetinde olduğu kapalı cibeleri ihlal veya takyit edemediği gibi iş-
de bu en kestirme olacak bir vaziyet te bir deniz olarak kalacaktır, 

Y 1 bu mukaveleye imza koyan herhanıi . bir 
doi'7urabilir. Fakat dilersek Boğazlan iki anız büsbütün de kapalı değil, Rus 

"' klT devletin Uluslar Kurumuna müzeyyel itilaf. 
muharibe karşı da kapayabiliriz. Bu tak- te ı ınin sonundaki <c23 üncü rnaddf'de 
dirde onları çarpışmaktan alakoymuş ol- derpiş edilen ahval müstesnadır,» kaydına 
mak gibi insani bir vazife ifa etmiş olmak dikkat etmişsinizdir. 

nameler mucibince yaptığı veya yapaca ğı 
yardım taahhütlerini ifadan da alakoya
maz, » §ekline getirdiler. ihtimalile birlikte, hiç istemediğimiz bir Bu madde dün konuşuldu İngı'l' l . • ız erın w 

harbe sürüklenmek ihtimali de vardır. teklifinde şöyle ifade edilmişti: -r 
Farzedelim k} A devleti mutlaka geç- , - <<Bu mukavele muhteviyatının hi Az evvel Rus prensibinin Karadcnizi 

mek azmindedir. Mukavemetimize çarp- ,biri Türkiyede veya diğer yüksek ak'tl ~ kapalı bir deniz haline getirmeyi iııtihdaf 
mışhr, bize karşı da harp açmıştır. Bu va· de Uluslar Kurumu nizamnamesı'n· 

1 
de~ ettiğini söylemiştim ya... Görülüyor ki bu • ın ver ı· 

ziyette B devletile zoraki bir ittifak haline ği hakları, yüklediği vecibe1erı' ı'hl•l d 23 üncü madde Rusların teklifi dahilinde 
· a e e- · . . 

gireceğiz, demektir. Daha fenası, A ve B mez. » ,kabul edılecek olursa bu «kapalılık» bır 

her iki devletle birden uğraşmak şıkı da Maddeyi tefsir edelim: .taraflı ve niııbi olarak kalacaktır. Yani 

Kurumuna sormadan filosunu Boğazdal'( 
geçirmek imkanına malik olacaktır. 

Halbuki İngiliz teklifinde de bu imle.Al( 
vardı, fakat Uluslar Kurumunda ise bu ko.ı0 
rarlar ittifakla verildiğinden istihsali gij.çt1 
tü .. Rus teklifinde ise kolaydır. 

Bu yekdiğerine zıd iki prensipten çılı:a( 
,manayı eiz tayin ediniz, fakat ecnebi gacf 
,zetecisi doğru, veya yanlış ~öyle ifade c., 

diyordu:: 
- İngiltere Akdenizi herkesin kayıt ~ 

şartlarla da olsıı girip çıkabileceği bir de· 
niz haline getirmek arzusundadır. Ru9la 
ise kendisinin kolaylıkla çıkabileceği, fı,. 

kat ba~kalarının girmekte zorluk görece~4 
)eri bir deniz haline koymak emelindedft. 

Bu zorlukları çıkarmayı ise Türkiyelf 
bırakmak hevesindedir. 

* 
Bizim noktai nazarımızı burada i&aı 

etmeğe lüzuın görmüyorum, bellidir. 
Bu prensiplerden birincisi lngi)jzlerin

dir. Onlara ıröre Kara.denizin diğer deniz
lerden farkı yoktur. Karadeniz devletleri
Ai alakadar eden bir lıarp çıktığı zaman 

mevcuttur. Fakat teselli noktası şu: Düşün- - Mesela Uluslar Kurumu kendi ka ıt ve , karşılıklı yardım ittifakı aktedip bunu ":· 
mek, bu iki, üç, dört şıktan birini tercih et· şartları dahilinde mütecaviz b ' dy I !uslar Kurumuna tasdik ettirmiş olan bn 

ır ev ete 
mek, mukadderatımızı tayin etmek e1imiz· karşı bir ceza eeferi, yahut taarr ~ devlet bir harp vukuu halinde, UJusl:ır • 

ı uza ugra- ' 
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F utbolcüler Berline l _ __.;:Sp=--o_r _-_.I 
eri mi ~or ar! F utbolcülerimiz 

Ve olimpigadlar (Baıtarafı 1 inci sayfada) 
- Sen maça gelmil miydin dün) 
- Hayır pıı.şam, maalesef bulunama· 

Clun 1 
- isabet... Ben, bir buçuk aaat içinde 

t'am iki buçuk kilo zayıfladım. Maamafih, 
ciaha üç dört maç seyredebilirim. Çünkü 
aekiz on kilo daha kaybetmcğe ihtiyacım 
var. Fakat senin eritilecek söbciin olma· 
<lığı için stadyomun önünden bile ecçme ••• 

- Demek size çok heyecan veriyor pa· 
ıam~ 

- Ne söylüyorsunuz~ Bir gol yedik 
miydi, bir avuç zehir yutmuf 1r1"bi oluyo· 
rum: 

Hem bizim futbolculanmız sabada, 
seyredenleri üzecek kadar yoruluyorlar. 
Dün bir Yugoslav takımına bir de bizim· 
l.:ilc:re baktım. 

Onların takımı, kurulmuo. yailanmııı 

makine gibi tıkır tıkır igliyordu. 
Halbuki bizim takım, hiç de on bir kı· 

sımlı bir tek makine manzaram arudemi· 
yordu. 

Fakat teknik yoksulluğundan doian 
bu insicamsızlığa rağmen, enerjilerini o 
kadar cömertçe harcıyorlardı ki. salip seJ
melerine kıl kaldı. 

Eğer Yugoslav takımının, yinnifer, o· 
tuzar defa milli ekipte yer almıf profeayö· 
nel oyunculardan mürekkep olduiu dütü· 
nülürse, alınan neticeyle iftihar etmek la· 
zımdır. 

Ancak, dün duyulan ütihar, futbolcu· 
larımızı olimpiyada yollamamıza Ufi de
ğildir. 

Takımda, bir sağ açıkla santrlıafın ek
sikliği bilhassa nazarı dikkati celbetmek· 
tedir. 

Hem bu eksikleri tamamlayabilmemiz. 
hem de takımın teknik kabiliyetini İcap e
den kıvama ulaştırnbilmcmiz için, mevcut 
zaman kiıfi değildir. 

Bu düşüncelerledir ki, olimpiyatlara işti
raki dört sene sonraya tehir etmek. mecbu· 
riyelinde kaldılc. 

Yugoslavyalı futbolcular, gelen büıün 
misafirlerimizden açık sözlü çıktılar. 

Ve Taksim stadyomu iç.in: 
- Burada, dediler, futbol oynayanlar. 

etten kemikten değil demirden, çelikten 
olsalar kırılıp dökülürler. 

Siz.in çocuklar futbolcu değil, fedai. •• 
Biz, sahanızdan az telefatla kurtulduiu· 
muz için, fıkaralarınıza sadaka verdik. 

Bir futbol sahası, ya çimenden, ya yu· 
muşak topraktan yapıldığı için yere yuvar
lananlar, sedye ile kaldınlmazlar. " 

Halbuki, bu stadyomda yere dü§cn 
s.::dye ile değil ancak tabutla kalkar .• » 

Yugoslavların bu acı fakat haldı aözle
ri, bizi, zaten verilmi§ olan karanmızı hCJ' 
§eyden önce tntbika aevkediyor. 

Sporcularımızı en yakın zamanda mo· 
dem bir stadyoma kavuşturacağız. 

Sonra bizim sporcular, beynelmilel le· 
maslar için henüz kufi derecede tecrübeli 
değildirler. İkinci gayemiz, onların bu hu· 
&ustaki tecrübesizliklerini gidermektir. 

Ben spor meydanını bu bakımdan ti· 
yatro sahnesine benzetirim. 

Kendi aramız.da yaptığımız maçlar, 
sahneye konulan eserlerin provalannn 
benzer. Nasıl provada harikulade muvaf
fak olan bir san' atkur, sey.İrci kar§ısına çı· 
kar çıkmaz tutulup kalırsa, daima yerli 
aahada ve yerli rakiple oynayan futbolcu 
da, ecnebi sahada ve ecnebi takımla kar
§ılaşınca şaşırıp bucalar. 

haline gelmekten kurtarmak, ve daimi bir 
milli ekip bulundurmak. 

Sonra da, futbolu bütün mem-
lekette tqvik etmek. 

Vüıu futbol, memleketimizde kafi de
recede, lıatta lüzumundan fazla mütcam· 
mimdir. 

Fakat, bilinmeyen nokta, futbolcünün 
atletizm sahasından yctipneai lüzumudur. 

Biz bunu doğrudan doğreya söylesek. 
sporculan, işe atletiimden başlamaya mec
bur etsek. stadyomlar veba salgınına uğ
ramıı gıoi bomboı kalır. Ve topu, inler 
cinler oynar. 

Bu iuôarladır ki, buaün ccm "i bir apor 
olduğa için çok aeTilen futbolü, hir spor 
ök.sesi aibi kullanacağız. 

Gcnç.leri: aSize top oynatacağızh> diye 
kandıracağız. Ve evvell atletizme çalıştır· 
dıktan onra futbol aah .. ına çıkaracağız. 

Bu lüzuman zamanla anla§ılmasından 

sonra da bittabi ökseye tw:ağa lüzum .kal-
m.ıyacak 1 • 

Sporculann yürekten hAmisi o candan 
samimiyetiyle gültiyor: 

- Ne yapanım} Sporcuyu spora bağ
layan tatlı !li.ft.ır. Faht tatlıdan bıktır

mamak için a.rada bir «talh sert» otmak 
da lazımdır. 

Yani bir elinizde bmçı. fakat bir avu
cunuzda da kuru üzüm buluna ki 

Güldüm: 
- Eatağfuullah papml 
O da güldü: 

- Yoool T*ihte bata oimaı:. .• Mese
la siz Son Postacılar: 

«- Futbolcularunız olimpiyada gitme• 
melidirler!» diye tutturdunuz. .• 

Siz babire: 
- Gitmesinler... Gitmesinler... Gitme

sinlcr 1 dediniz. 
Ben mütemadiyenı 

- Gidecekler ••• Gidecekler, gidecek· 
lerl dedim. 

Bilir misiniz Jr:i, bu muhalefetinizle, epo· 
ra çok büyük bir hizmette bulundunuz? 
Eğer siz de diğer gazeteler cibi, olimpiyat· 
lara iıtirakimize taraftar olsaydınız, biz 
kimseyle münakagaya airiııemiyecektik. 

Biz kimseyle münakqaya girigemeyey· 
dik, futbolcularımız: 

- Hayır diyen yok. .. Naaıl olsa gidcce· 
ğizl deyip yan gelecekler, ve bugünki 
formlarını bulmaya çabalemayacaklardı. 
Bu itibarladır ki. Y:ugoslavlara ikar§l alınan 
neticeden duyduğumuz iftihann mühim bir 
kısmını da ııize borçluyoL •• 

Unutup ta aoğııttuiu '.kahvesini bir yu
dumda içen General Ali Hikmet: 

- Bir de, dedi, antrenör derdi mevzuu 
bahia. Antrenör denilince, alda derhal Av
rupadan çağrılacak mütekait ve profesyo· 
nel bir futbolcu eeliyor. 

VikıB.. İıtanbula. b:mire ve Ankaraya 
Avrupalı bir antrenör aetirtmek elzemdir. 
Ve bu tchirlerdeki •porcular, Avrupa tek
niğinden istifadeye müstahak ayılacak 
kvamı bulmuşlardır. Fakat bence diğer §e· 
birler için Avrupadan antrenör getirtmek 
lüzumsuzdur. 

Ben, lstanbulun üitüıı teknikli futbol
cularına. diğer vilayetlerimizde antrenör
lük yaptırmak tıuıavvurundayım. Bu suret· 
le, hem istenilen istifade temin edilmi§ 0 • 

lncak, hem de antrenör maaşı, bir ecnebi
nin boğazına gideceğine, bir vatandaşın 
cebine girecek. 

Yalnız bittabi, Anadoludaki vilayetlere 
gidecek yerJi antrenörleri yeti,,c;tirmek için 
bir «Antrenör kursu» açtıracağım. 

Berline gidilmemesi için 
verilen karar karşısında 

düşünceler 
Berlin Olimpiyadları arifesinde, 

futboJcülerimizin bu olimpiyadlara iş
tirak edip etmiyeceklerini tesbit ede -
bilmek iç.in yapılan yabancı ekiplerle 
temas tecrübeleri, beklendiği gibi, 
menfi netice vermiştir. Bu temasların 
sonuncusunu teşkil eden ve (3 • 3) 
berabere biten Türk - Yugoslav Milli 
maçından sonradır ki Türk Spor Ku -
rumu Başkanlığı bu karan vermek 
mecburiyetinde kalmıştır. Bu mütale
ada, ayni zamanda Futbol F ederasyo • 
nu da mÜfterektir. 

Gerek futbol Federasyonunun ve 
gerk onun üstünde Spor Kurumu Baş· 
kanlığını bu karara sevkeden amil, öte
denberi Türk futbolünde göze çarpan 
ıttuatsızhk ve sistemsizliktir. Bu ıtbrat
sızlık, bilhassa, bir maçda çok ıyi 
randman veren ibir oyuncunun, bir di
ğer maçda. gayet berbat bir oyun gös
termek. suretiyle kendi kıymet ve ka
biliyeti hakkında edinilmiş olan fikir
leri tamamen alt, üst eylemesidir. Türk 
futbol ekibinin Olimpiyadlara iştirak 
etmemesi demek, bu vadide yeni yeni 
teşebbüslere girişilmiyecek demek de
ğildir. Bilakis, Türk futholcüleri, iki 
temsili ekip halinde Sovyet Rusyaya 
gidecekler, önümüzdeki sene içinde 
bir çok yabancı takımlarla temas etti -
rilecekJer ve böylece, noksan görülen 
formasyonlarının ikmaline ça}ı(lılacak
tır. Bugünkü şekliyle, Türk sporcu
luğunun 1936 Olimpiyadlarma mües
air bir surette iştirak ettirilemiyeceğini 
ötedenberi iddia eden SON POSTA, 
Türle Spor Kurumu Başkanlığının fut
bolcüler hakkında verdiği bu kararla, 
bir çok muhalif iddialara rağmen, ken· 
di noktai nazarının teeyyüt etmiş ol
duğunu görüyor. 

Fakat bu gibi ahvalde ve bilhassa 
temsili müsabakalarda Türk renkleri
nin eksiksiz olarak hazır bulunmasını 
can ve gönülden dinleyen SON POS
TA, çok arzu ederdi ki, Türk futbol e· 
kipi de 1936 arsıulusal futbol turnuva· 
sında isbatı vücut etsin. Bugün bu, böy· 
le olmuyorsa, bunun mes'uliyeti, Türk 
sporunu münhasıran klüpçülük zihni· 
yetiyle idare etmekde ısrar gösterenler 
den temenni ederiz ki, yakın bir ati, 
Türk sporunun bu gibilerle olan ala -
kasını kessin ve bundan feyz ve hız 
alacak olan Türk idmancılığı, ayağını 
köstekleyen engellerden kurtularak, 
her sahada zaferden zafere koşsun. 

Geıeral Plastras 
(Baftarafı l inci sayfada) 

harekatını idare etmek istediği halde 
Yunanistana giremeyen Plastras, ge· 
lecek ağustosun 6 ~mda Yunanistana 
dönecektir. 

Biz, onları bu aklbetten kurtarmak i
çin, ecnebi takımlarla temasları aıldaıtıra· 
cağız. Ve bu temasların daha ziyade ha
rictc yapılmasına çalışacağız. 

Bunun için icap eden tahsisat da ayrıl
mııtır. 

Plastrasın 300 bin muhacirin başı • 
na geçerek bir fırka kuracağı ve yeni 
bir harekete teşebbüs edeceği söylen· 
mektedir. 

hfıiz değildir. Ve eğer hakem kabahatliyse, 
bu, oyunun bitişinden eonra halledilecek 
bir keyfiyettir. 

Bu husustaki diğer bazı tasavvurları· 
mızı da tatbik sahasına geçirebilirsek, ge
lecek olimpiyatlarda, dünyayı §ll§ırtacak 
neticeler kazanacağımıza kaniim. 

Geçen gün hesap ettim: Ecnebi takım
larile 2 sene içinde tam 47 müsabaka yap· 
mışız. Bu müsabakalann on yedisini kay
betmi~. 18 ini kaz.anmışı7~ On ikisinde de 
berabere kalmı~ız. Bu hesap, futbolcuları
mızın hiç de yabana atılamıyacağıru iıpata 
kafidir sanırım. 

Bugüne kadar devam edegelen kötü 
tartlar içinde bile bu dereceleri kazanabi-

- Bu hesapça, bu •ene olimpiy~tlara 
yalnız güre§çiler mi gidecekler paı;am? 

- Hayır.. gürcxiler, yelkenciler, ve 
bisikletçiler iştirak edecekler. 

Yelkenciler dört ki§idir. Bunlardan iki
ıı.i, zaten beynelmilel müsabakalarda derece 
almış sporculardır. 

Güreşçiler malum: Bisikletçilere gelin· 

ce onlardan da çok §eyler beldemekteyiz. 
Çünkü kronometreler göstermektedir ki, 
burada, kötü yoJlarda aldıkları neticeler, 
Fransız şampiyon1arının rekorlarile müsa
vidir! 

Değerli muhatabım, yüzünün terlerini 
bilmem kaçıncı defa kuruttuktan sonra: 

- Bir de, dedi, sporcularımızın kafala
rına sureti kat'iyede yerleştirmek istediği-

Spor bahsinin açıldığı anda, sade dost· 
lannı, sade kahvesini değil, muhatabının 

bir gazeteci olduğunu bile unutan muhata· 

bıma, cevabını sizin de merak edeceğinizi 
sandığım bir sual sordum: 

- Bu sevgi.. bu spor aşkı, sizde evvela 
ne zaman, nasıl başlamıştı paıam? 

O: 
- Ben, dedi, bundan otuz yıl önce, 

kumanda ettiğim neferlere, tlpkı yo.ngın 

kulesinin zirvegjne bakar gibi bakardım. 
Hepsi dev gibi, dağ gibi yiğitlerdi. 
Sonralan, onları kısalmış, ufalmış gör

mek bnna adeta dert oldu. 

Bunun sebebini düşündüm, ve buldum: 

Boğazlar Konferan 
(Battarah 1 inci aayfada) 

2 - Montröde bir anlaşma elde edilince, mukavelenin 
sel olınası, 

3 - Türkiyenin, müstakbel Montrö mukavelesi prensipleri çer 
iresinde, istiyeceği memleketlerle mümasil anlaşmalar akdine 
bulunması. (Havas) 

Konferansta dünkü müzakereler 
Montrö, 13 - Konferansın bugünkü toplantısında harp gemil 

ruruna ait madde konuşulurken Tevfik Rüştü Aras kürsüye gel 
yanatta bulunmuştur: 

«- Teknik komitede Romanya delegesi, hazırlamakta olduğu 
:çelmilel nizama müteallik imza ve iltihak usulleri hakkında Türk 
bazı sualler sormuştur. 

Mesai arkadaşım ve dostum Menemenci oğlu, bu ·sarih süalle 
vermek keyfiyetini Türk heyeti murahhasa reisine bırakmak ist · 
lemekle beraber farklı muamele meselesi hakkındaki noktai n 
dirmiştir. 

Romanya deİegesine cevap vermek için her şeyden evvel hükum 
zan müzakerelerine iştirak etmİf olan devletlere ahval ve şeraite ve 
nin emniyeti icaplarına daha uygun bir Boğazlar rejiminin tatbik" 
notayı verdiği andan itibaren ittihaz etmif olduğu hatb hareketi b 
mem lhımdır. 

Konferansta. daha açılıf celsesinde do söylemekle mübahi old 
hile, iki asırdanbcri harp ve onun netayici zaviyesinden mütalea 
bu geçidi bu konferansta medeni milletler arasında iyi geçinme 
sulh rabıtası haline koymağı candan dilemektedir. 

Boğazlar için ebedi bir rejim derpİf etmek mevzuu bahiı olamı 
bi bayrak tefrik olunmaksızın bütün gemilere tatbik edilebilecek 
lel bir nizam münhasıran şu veya hu konferansta toplanmıt olan 
rin menafiine müstenit bir rejim de tesis olunamaz. 

Menemenci oğlunun cumartesi günü teknik komitede uzun uzad 
bğı delillere tekrar rücu etmek istemiyorum. 

Ancak sizden, 19 uncu asrın ortalarından beri ürfii8dete, ve 
zaman ayni devletleri temsil etmiyen mumziler tarafından, ahval .,,e 
göre tadili, itmam veya tamamiylc teDdil cdilınif bir nevi kanu 
ren muhtelif beynelmilel ahkamı müta1ea etmenizi rica ederim. 

Burada kurmak istediğimiz nizamı diğer devltelerin imza veya il 
na açık bırakmağa mahal olmadığı mütaleasındayım. 

Bu nizamın yavaf yavaş istimalden sakit olan C:li~erlerl kadar r 
edeceği ümidindeyiz. Diğerleri fi'len mer'iyette kaldıklari mil 
kadar yolunda olmuşlarsa bu da o kadar yolunda olacaktir. 

Lozan mukavelesi aktolunmuşsa ihtimal 1871 muahedeıinin a 
kuvve müessir olmaktan çıktığı mütaleasiyle yapılınıştır. 

Bugün de 1923 mukavelesinin tatbik edilemez olduğunu aii 
ruz. Ve yeni ahval ve şeraite uygun yeni bir nizam koyuyoruz. C 
günü Türk delegesinin di2er her hansıi bir devlete ~izzat hazı;l 
ta olan vesika mucibince farklı bir muamde bahşetmek ımkaneızhgı 
da teyit etmekle beraber, (lunu beyan ederim ki TürkiY.e, hazırlantıl 
lan vesika ahkamının cihan şümullüğüne binaen bu bapta iki tara 
malar aktine hiç de lüzum görmemektedir. 

Binaenaleyh bu anlaşmaları Mde hiçbir sebep gömıiyen ve bunu 
arzu etmiyen hükumetin, bunu!)la beraber, mer'iyctte olacak n· 
çevesi dahilinde olmak üzere istediği memleketlerle mümasil anlaşl11 .. 
za edebilmek hususunda Türkiyenin hukuku hükumranisindeıı J1l 

haklarını muhafaza edecektir.» 

• • • 
Kabul edilen maddeler 
"i<:ıferans bundan sonra tahrir komitesi tarafından hazırlanall 

leri tetkik etmiş ve mukaddemenin metnini «sahil devletlerin Ka 
deki emniyeti» kaydının ilavesiyle tasvip eylemiştir. 

Romanya delegesi, bu formülün kabulünü Romanya murahhfll 
reisinin kat'i kabulüne talik etmiştir. . 

1 inci madde geriye bırakılmış, eskiden 3 üncü madde olan 2 ncı 
teknik komiteye havale olunmuştur. 

Eskiden 4 üncü maddeyi teşkil eden 3 üncü madde, teferrüatta b 
!atla kabul olunmuştur. k 

Eskiden 5 inci maddeyi teşkil eden 4 üncü madde muvakkaten 
dilmiş ve teknik komiteye havale olunmuştur. 

5 inci ve G ncı maddeler tasvip edilmiştir. 
6 ıncı madde münasebetiyle konferansta harp esnasında bazı müdafaa u 

techiz edilmiş ticaret gemileri meselesi ınevzuubahsolmuştur. Bu mesele. 
nıurahhas hey" etinin, imdiye kadar tasvip edilen tarifelerin ipkası hakkı 
tiraz kaydı ile teknik komiteye havale olunmuştur. 

Konfernns, buaün öğleden sonra ikinci bir içtima aktedememi§tİr. 
16 da yeniden toplanılacaktır. 

Umumiyetle bu toplantıya, Montrö müzakerelerinin mukadderatını tayirı 
derecede büyük bir ehemmiyet atfolunma ktadır, 

Celse bugüne talik edildi 
Konferansın öğleden sonra çalışması.nan başlıca iki sebebi vardır: 
1 _ Bugün öğleden sonra Nand Kan.tonu reisinin delegelere şerefine 

toda büyük bir kabul resmi yapması. 
2 _ Hükumetlerinden yeni talimat alan bazı murahhasların bu talirl1' 

nüz tetkike vakit bulmamalan. 
Maamafih yarın dörde kadar mürnhhaslar arasında hususi temaslara el 

dilecek tir. 

Tarihi şatoda yapılan kabul resmi 
---- N d K oto Montrö, 13 (Sureti mahsusada giden arkadaşımızdan) - an . 8 1' 

tarafından delegeler şerefine tarihi Siyan şatosunda yapılan kabul resm~ .ço İft 
bir hava içinde geçmiştir. 1 3 üncü asırdan kalan şato, misafirlere gezdırılr11 
hakkında malumat verilmiştir. 

len futbolcularımızın, biraz ihtimam ve a
laka gördükleri takdirde çok büyük i~ler 
başarabileceklerinden nasıl §Üphelenebili
riz? miz bir zihniyet var: Bilmelerini istiyoruz 

ki, aporda <(hakem» sahanın ((papaıı sıdır. 

\1 e onun kararları, bila kaydü §llrt nassı 
katıda. 

Nesli bodurlo.§tuan: vik arzusunu uyandırmıştır. müş mendilinin terlerini sıktı 

ilave etti: Bugüne kadar gösterilen ihmallerin a
cısını çıkarmak için, bundan sonra futbole 
çok fazla ehemmiyet vereceğiz. 

Kararımız, müstait oyuncularımızı se
neden seneye ve maçlar vesilesile takım 

Futbolcu; top sahanın dıı;ındaykcn pe· 
naltı veren bir hakeme bile itiraz hakkını 

- Aman, penbeliğim gitmesin, diye 
güneşe çıkmaktan knçınnn züppelerin ço
ğalışıydı I 

İşte, Türke o.~ğıdan bakmak zevkine 
kavuşmak ihtiyacıdır ki bende sporu teı· 

Ve böylece başlayan spor sevgisi bu
gün bende tedavi olunmaz bir hastalık ha
lini almıştır. 

General Ali Hikmet bila mübalaga 
tekneden yeni çıkarılmış bir çamaşıra. dön· 

- Çok terlettiniz benil 
Ben de güldüm: f 

_ Bir maç kndnr dd~il pa~dl 
· Naci 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

;J ORS in iN KIZI 
Yazan : Kadlrcan Kafh 

Son Posta'nın tarı'hi t•frlkası Numara: 16 
Geceyi düşünerek geçirdi. 
Ertesi sabah dağ kapısının iki tara

fmdak i kulelerin dibinde iki lağam pat
. dı. Kale sarsıldı, lakin duvarlarda pek 
~ ~z zarar vardı. Kaledeki İspanyol esir

leri hemen oraya sürülmüş, yıkılan yer
ler yeniden yaptmlmağa başlanmıt -

°'tı. 
~ ishak Reisle başlıca leventler top • 

landılar ve düşmanla anlaşmaya ka 
e 'rar verdiler. Eğer düşan onların silah -
ğiihırını ve eşyalarını alarak çıkıp gitme

lerine razı olursa onlar da kaleyi 
tesliın edeceklerdi. 

İshak reis emir verdi: 
- Don Alfonso'yu buraya getirin. 

• 1 Getirdiler. 
J Tercüman vasıtasile konuşmaya 
başladOar. İshak Reis sordu: 

- Geçenlerde önce bize bir teklifte 
~bulu~m.uştun. Tekrar ona dair konuş-
1mak ıstıyoruz. 

- Hay hay!. •• 
- Bunda bizim kadar siz de 1'arlı 

,.-çıkacaksınız. Hayatınızı kurtarmıs ola-
cfe'caksınız. ' 

- Biliyorum. 
~ - Aramızda konuştuk. Bizim bu 

1r.a1enin taşındaki toprağında gözümüz 
JYok. Şerefimizi kurtarmak istiyoruz 
t '1e bunun için ölümü de göze almış bu
lunuyoruz. Eğer namusumuza dokun
nuyacak şekilde bir anlaşma yaparsak 
biz de kaleyi size bırakırız. 

- Bunu bizim kumandanımız se • 
'1inçle karşılayacaktır. Çünkü biz de 

it' ş yere kan dökülmesini istemeyiz. 
ıf Don Alfonso bunları söylerken yü -

zünde büyük bir sevinç vardı. Çiinkü 
hayatının kurtulması için bundan baş
ka yo1 yoktu. Eğer kale zorla alınacak 

ili olursa bu uğurda Türklerin son nefese 
kadar dövü~cceklcrine, İspanyol r sir
lerini de sağ bırakmıyacaklarmn şiiphe 

1 etmiyordu. 
Don Alfonso kalenin büyük kapısı 

1 Üstünden bağırarak, İspanyol kuman • 
danının yaverine bu haberi verdi ve 

~ konuşup anlaşmak üzere elçi istedi. 
Kalenin büyük kapısı Jspanyolların 

beyaz bayrak taşıyan iki elçisine açıl
dı ve bunlar ishak Reisin yanına gö -
türüldüler. 

lspanyol kumandanı bu teklifi iyi 
karşılamıştı. Hemen kabul etti. Yalnız 
bu sözleşmenin eksiksiz yapılması için 
1shak Reisten rehin istedi. ishak Reis 
bunu manasız buldu: 

- Nasıl iştir? Biz sizden rehin isti
Yor muyuz? Esirlerinizi azat etmeyi 
de kabul etmekteyiz. 

Dedi. 
ispanya] kumandanı bu bir avuç 

Türkün ne zorlukfor içinde bulunduk
larını pek iyi bildiği için ilk sözlerinde 
ayak direyordu. 

ishak Reis homurdandı. 
. - O halde bu iş bozulur. Ben han

gı levendime, kendim çıkıp giJerken 
«haydi, sen diişman elinde kal. Rehin 
ol I» derim? 

Mustafa Reis : 
- Ben kalırım 
D~.J· '"'-il . 

Onun ardından bir çokları daha or
taya çıktılar: 

- Biz de kalırız. 
Y oldaşlan uğruna kendilerini diiş • 

inana teslim etmekte birbirleri]e yarış 
ediyorlardı. 

İshak Reis bu hal karşısında f span
Yol kumandanının son şaı tını da ka
bul etmekten başka çare göremedi. 

On altı levent rehin olnnık lspanyol 
ordusuna gönderildi. 

lspanyol esirleri de geri verildi. 
Bir sabah diğer Türk yiğitleri bir 

lcaç günlük erzakla silahlarını, cşyabrı
nı, paralarını aldılar ve kaleden çıktı -
lar. 

Y nralılar atlara bindirilmişlerdi . 
İskender Reisle Koca Mehmet va -

ralılar arnsında ve önde bulunuyo~lar
dı. Onların iki taraflarında d:ğer le • 
vcntler yiirüyorlardı. ishal.. Reis kafi-

lenin baş tarafından beş on adım ge· J Bunun önüne geçmesi için Marki dö 
r;de geliyordu. j Gomara söylemek için davranıyordu. 

Türk yiğitlerinin ancak yarısı kale- Lakin şimdi de iriyarı ve uzun boylu 
den çıkmış ve iki taraflı dizilmiş olan bir İspanyol askeri onun önüne çıktı. 
İspanyol askerlerinin arasından geçi - Atının dizginlerini tutarak çekti: 
yorlardı. - fn aşağı, barbar herif ... Bu da bir 

İspanyollar onlara diş bileyorlar, kü- İspanyol atıdır. Nasıl olur da onu gö • 
für savuruyorlardı. türürsün > 

ishak Reis: Diye bağırdı. 
- Elbet bunların öc zamanı gelir. Zaten ortalık iyice karışmıştı. Sağ-

Gözünüz görmesin, kulağınız ;~itme • lı sollu hemen hemen bütün İspanyol 
sini askerleri bütün Türk yiğitlerinin mal

Diyor, leventlerin gergin sinirlerini larma veya silahlarına el uzatarak on-
yatıştırmağa çalışıyordu. )arı almak istiyorlardı. 

Fakat bir lspanyol askeri birdcnbi- f shak reis köpürmüştii. Kılıcını çek-
re ileri atıldı. Jskender Reisin bindiril- ti ve kendisini atla birlikte götürmek is
diği atın dizgininden tutarak· temiyen askerin kafasını bir vuruş • 

- Bu benim atımdır. Göti.iremez - ta uçurdu. 
sinizl Ortalık büsbütün karıştı. 

Diye bağırdı. Bir kaç tabanca patladı. Kılıçlar par-
Ortalık karıştı. ladı, verdikleri sözde durmıyan fspan-
Bir levent İspanyol askerini yaka • yollarla her şeyi açıkça konuşan Türk-

sından tutarak geri attı. ler arasında kanlı bir boğuşma başladı. 
Dü~an safları arasından başka bir Kılıçlar, palalar etrafa ölüm saçıyor, ta

asker ortaya çıkmış Mustafa reisin be- bancalarm beyaz dumanları arasında 
lindeki tabancaları çekip almak iste • yere yuvarlananlar görülüyordu. 
mişti: İspanyol ordusu mertçe yenemedi-

- Bunlar benimdir. Bizden aldınız ği bu bir avuç Türkün üstüne kudur • 
bunları... muş bir sel gibi ansızın yürümüş, ezi-

Mustafa reis fspanyol askerini bir vermişti. 
itişte dört adım uzağa attı: ishak reis başta olduğu halde bütün 

- Yalancı herif... Onları ben T u - leventler orada kendilerinden bir kaç 
nusta beşer altına almışım... misli düşmanı yere serdikten sonra 

Diye gürledi. vurulup düştüler. 

Düşman saflarında haykırmalar du- Marki dö Gomarla Don Alfonso, 
yuldu: hatta T elemsan sultanı lbni Hemun o-

- Niçin bırakıyoruz~ rada olup bitenleri uzaktan ve alçakça 
- Bu ne miskinlikL gülümsiyerek seyretmişlerdi. Onların 
- Gene mi ses çıknrmıyacağiz... bunu önceden tasa.rladıklauna h;ç şüp-
- Vurun L he yokw 

* -10-
İshak reis Marki dö Gomann bulun

duğu tarafa baktı. fakat onun hiç kı
mıldamadan .ılimdik durduğunu, hatta 
bıyık altından güldüğünü gördü: 

- Alçaklar!.. Verdiğiniz söz bu 
muydu? Hani bizim mallarımıza ve si
lahlarımıza el atmıyacaktınız} 

DOŞMAN ELiNDE ..• 
İbni Hamun şimdi lspanyol ordusile 

birlikte ve kendi askerlerini bir mik • 
tar daha arttırdıktan sonra T elemsan 
önüne çadır kurmuştu. (Arkası var) 

TAKSiM BAHÇESi 
16 Temmuz 

GALA 
Perşembe saat 22 de 

SÜVARESi 
Paris"in Paramount Gomount Pnlas ı~ondon Coloseum Scala BerJln 

tiyatroları yıldızlanndan mnrekkep 35 kişilik bUYok revn 

TAMARA ECK 
60 dekor, 400 kostnm 

Beyoğlu Akşam Kız Ertik Okulu 
Direktörlüğünden : 

Okulumuzun 1935 • 936 ders yılı sergisi Temmuzun 13 üncü Pazartesi 
gününden 19 uncu günii aktamına kadar devam edecektir. 

Sergi sabah saat 10 dan akşam 19 8 kadar muhterem halkımıza açıktır. 
«3953» 

Fatih Sulh ikinci Hukuk Hakimliğinden: 
inhisarlar 1dnresi İstanbul Başmüdüriyeti tarafından Aksaray Horhor cad· 

desinde 130~1 No. da ~~mal Erzik aleyhine ikame olunan petin aldığı ma
a~mdan 12 liranın tahsılı davasından dolayı gönderilen tebliğ varakası zah. 
rına mübatir tarafından verilen meşrubata nazaran ikametgahının mechul 
olduğu anl241ılmakla 15 gün müddetle ilanen tebligat icraaına karar verildi· 
ğinden yevmü muhakeme olan 7 /9/936 saat 10 da mahkemeye gelmediği 
veya bir vekil göndermediği takdirde mahkemeye gıyaben devam oluna • 
cağı tebliğ olunur. «3960» -
İstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme 

ve Pazarlık Komisyonundan: 
16/7 /936 Perşembe günü kapalı zarf usuliyle Üniversite Rektörlüğünde 

yapılacak olan Hayvanat ve Nebatat Enstitüleri mobilyalan ~inin aynı ıün 
ve saatte İstanbul Maarif Miidürlüğü binası üıt katında lıtanbul Bayındırlık 
Direktörlüğünde yapıl&cağı alakadarların malumu olmak üzere ilan olunur. 

«3964» 

Gayrimübadiller Cemiyetinden: 
29n/936 ÇHrşnmbn gnnn saat 14 de lstanbul Halkevlnde senelik 

toplanucawn<lan Cemiyete mukayyod nznnın te~riflcri mercucJur. 
Ruzname : Çnlışnıa raporu ve yeni idare Heyeti seciuı.i. 

kongre 

Hikaye Güzellik ve sürünmek 

Tebrizin bahçelerin<le yalına.yak dola· 
§ıyordu. Babası bir eskiciydi ve anası öl
düğü için baş1ta bir kadınla evlenmişti. 

Bu, cadaloz bir kadındı. 
Bu küçük ve güzel kızı günde yirmi de· 

fa dereden kocaman bir t~ti ile su ta~ımak 
için yollardı. Her defasında da: 

- Neden geç kaldın, sürtük? •. 
Diye azarlar, döverdi. 
Bu hayat yıllarca sürdü. 
Genç kız büyüdü. So1gun ve yanık bir 

yüzü vardı. Fakat biraz temizlik ve biraz 
rahat görseydi hiç §Üphesiz en sert göniil
leri bile avlayacak :kadar güzel olduğu ilk 
bakıştn anlaşılacaktı. 

Bu oğlan da Tebrizin bahçelerinde ya -
lınayak, baııaçık, toz ve toprak içinde bü
yümüıtü. Onun da babası ölmüş ve nnnsı 
başka bir adamla evlenmişti. Bu adam bir 
katırcıydı. Çalı siipürgesi gibi sakalı var· 
dı. Çocuğunu bütün gün katırların ardın
da ko§turur ve akşamlan onlan hmar et • 
tirirdi. Katırlardan yediği çifteler yetmiyor 
gibi, aygıra benziyen üvey babası da onu 
tekmeliyordu. 

İki yoksul çocuk birbirlerinin yoksul • 
luklarını ve çektikleri zahmetleri görüyor• 
lardı. Önce kız oğlana acımı§, fakat deli -
kanlı onunla alay edince bir daha yüzüne 
bakmamııtı. 

Fakat bu hoyrat delikanlı on üç yaşın
daki genç kıza bir gün: 

- Seni babandan istiyeceğim. Bana va
rır mısın'> 

Diye sordu. 
Gen\ kız onun küstah yüzüne ve parça 

parça elbisesile ynlınayaklanna bakh. Son
ra hiç bir cevnp vermeden yürüyüp gitti. 

O yıl T ebrizde kuraklık olmuııtu. 
Halk Bağdat halifesi Mehdiye cizye -

lerini verememişlerdi. Evlfülannı vermek 
gerekti. 

Halife Mehdinin adamları baştan ayağa 
kadnr silfıhlı askerlerle birlikte T ebrize gir
diler. Vannı satanlar vergilerini ödediler. 
Varlığı olmıyanlnr atların ayaklarına ka -
panarak merhamet dilendiler. Fakat onla

rın başlarında merhametin okşayışı değil, 
kırbaçların şaklayı§ı görüldü. 

Yüzlerce genç kız ve oğlnn, birbirleri
ne jplerle kollarından ve ellerinden bağlı 
olarak, ynlınayak, ba§açık, tozlu yollarda 
ve güneı altında, dağ, tepe ve çöl aoar<ık 
Bağdada aüriildüler. 

Bağdatta o yıl on binlerle esir aatılıyor
du. 

Genç kızla delikanlının sözleri yollarda 
birbirlerile kar§ılaıtı. Hatta Bağdadın bü
yük esir pazarında da bakıştılar. 

Dert ortağı olmalarına rağmen genç kı
zın kalbinde bu hoyrat sence karıı bir 
bağlantı duyulmuyordu. Yalnız kendi ken
dine şöyle söylemekten de geri kalmıyor
du: 

- Onunla evlenseydim böyle pazara 
çıkarılmazdım. 

Hakkı vardı. Çünkü evli olanlar cizye 
yerine alınmazlardı. Durmadan ağlıyordu 

ve bu yüzden esirci onu kırbaçlıyordu. 

* Selame Bnğdadın parmakla gösterilen 
büyiık tacirlerindendi. Bir kervanı ipekli
ler yüklü olduğu halde Şamdan gelirken 
bir ba ... a kervanı hurma snndıklarile Bas
rndan Bizansa yollanırdı. Hinddcn, Tür -
kistandan, hatta Çinden mal getiren katar· 
katar develeri vardı. Dicle kenarındaki ko· 
na(;ının vezir sarayından farkı yoktu. Bu 
konakta köleler ve cariyeler arasında ses
siz ve rahat yaşıyordu. 

O gün de pazara uğramııtı. Eğer pek 

çok güzel bir cariye, yahut köle bulurs& o· 
nu alacaktı. 

Geziyor, lakin bulamıyordu. 
T ebrizli kız o sırada esircinin kim bilir 

kaçıncı kırbacı ahında daha hızlı olarak 
hıçkırıyordu. 

Selame onu gördü. 
Ona acıdı: 
- Bırak. Ne vuruyorsun 1 Halifenin m'.l

lını iyi tutmak gerektir. 
Dedi. 

Eairci onu tanımıştı. Durdu ve baş eğ
di. 

"Yazan: Kadircan Kaf1ı 

rastgele gözleri karşılaşan genç kıza karşı 
boynunu büktü ve elile işaret etti: 

- Ona söyle, beni de satın alsın! .• 
Selame genç kızın baktığı tarafa döndiJ 

ve cariyeye sordu: 
- O kimdir'} 

- Tebrizde komşumuzdu. Zavallıyı (y{ 
bir adam alıverseydil 

Genç kızın güzel ve derin bakışları S~· 
Ilı.meyi büyülemi§ gibiydi: 

- Onu da alıyorum. 
Dedi. 

* 
Mahbube konağa gittikten sonra bir kaq 

ay içinde gelişmiş, görenleri şaşırtacak de· 
recede güzelleşmişti. 

Sırma işlemeli külahını batına koyuyol'~ 

Hind kumaşından entari üzerine işlemeli 

kaftanını sırtına giyiyordu. Örgülü kam 
saçlarım omuzlarından göğsüne snrkıtarnlr 

ortası fıskiyeli mermer salonda salın salın 
yürüyordu. 

Sellime ona vurulmuıtu. 

T ebrizdeki anasına da para yollamıştı. 
Tebrizli delikanlı ise §imdi Abdullah di· 

ye çağrılıyor ve seyislik yapıyordu. 
Onun da ayakları çıplak değildi, sır • 

tıı:ıda güzel elbiseler vardı, fokat gözleri 
gittikçe ac~ıyordu. Niçin Mahbube gibi 
konağın içinde ve gözde bulunamıyordu. 

Mahbubeye: 

- Seni seviyorum. Selnmeden istersem 
varır mısın} 

Diye sordu. Fakat cevap alamadı. 
- Mahbube gebedir. 
Dediler. 

- Mahbube bir oğlan doğurdu. 
Diye etrafa haberler yayıldı. 

Selame jçin mes'ut günler, haftalar vc:ı 

aylar sürüp gidiyordu. 

Fakat birdenbire hastalandı ve öldü. 
Ölürken bütün parasını ve mallarını 

Mahbuheye bırakmıştı. 
Mahbube ağlıyordu. 

Se1 ;,-nenin emekli cariyesi Mergube () 
nu avutuyordu. Adeta analık ediyordu, 

Abdullah seviniyordu: 

- Daha iyi oldu. Onunla birlikte bütün 
mallar da elime geçecek ..• 

Dedi. 

Mahbubeye rastlamak için epeyce güç· 
lük çekti ve arzusunu tekrarladı: 

- Benimle evlen 1.. 

Genç kadın yalnız yavrusunu ve sevgili 
efendisinin matemini d Ü§Ünüyord u: 

- Bu bir terbiyesizliktir. Bir daha tek-
rnrlama 1 • 

Diye azarladı. 

Abdullah kızdı ve onu korkuttu: 
- Üç güne kadar razı olmaısan vezire 

haber veririm. Bütün mallar elinden gi -
der. 

Cariyeler ve cariyeden doğan çocuklnt 
babalara varis olamazlardı. Varis bnak • 
madan ölenlerin malları ise halifenin olur
du. Böyle bir geyi haber verenler de malın 
yüzde onunu alırdı. 

Mahbube uykusuz ve aç günler yaşadı. 
Mergube ona cesaret verdi ve Abdul

lahı azat edip kovdu. 
Abdullah bir istida yazdı. Mehdinin ve• 

ziri Barınak oğlu Hnlide verdi. 
Mahbube bunu haber aldı. 

Mergube ona akıl öğretti: 
- Vezire git ve yalvar! .. 

Gitti. 
1 lnlit istidayı okudu. Beytülmal ıçın ne 

büyük bir kazançtı bu ... Kıılemi aldı. Kfi .. 
ğıdın altına : 

- Kadın kadıya, çocuk pazara. mallar 
beytülmale götüriilsün 1.. diyecekti. Haber 
verdiler: 

- Bir kadın huzura girmek istiyor! 
- Gelsin! ... 

Tasarladığını yazmak için kalemi mü
rekkebe batırdı. Kağıdın üstüne koydu. 
Tam bu sırnda bir kadın içeri girdi ve salon 
s.tnki birdenbire yüz misli nydınlnndı. 

1 lalit onun güzelliği karşısında dona kal· 
mıştı. 

Kndın hıçkınklar arasında, vezirin a
) aklarına kapanarak anlattı ve yalvurdı. 

Ayni zamanda şöyle mırıldandı: 
- Efendimiz o kadnr acıyorsa satın 

Halit ateşten kaçırır gibi elini kağıdın 
a- iistünden kaldırdı. 

lı\'er!'!İn. 

Selame kızmıştı: 
- Alıyorum. Kaç dinar~ 
- Üç yüz. 
- Ali.. 
Pazarda hNke.a Selumeye bakıyordu. 

Sonra düşündii ki buraya bir ŞC'.'Y yaz
mak gerektir. 

Genç ve güzel kndının çcnesind<'n tuta• 
rak yüzüne, gözlerinin içine baktı : 

- Bu kadar güzel bir insanın sokaklar• 
da sı.irünmesi giinahtır, dedi. 

Kağıdın altına şunları ynzdı: Onun zenginliği, iyi kalbli oluşu bir defa 
dnha dilden dile dolaşıyordu. Tehrizli de
likanlı bunu gördü ve duydu. Son defo 

uTacire rnhınet, cariye ile çocuğa sıh • 
hat, mala Lcrcket, jurnalcıya tın et! ... " 
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" &on Posta ,. nın tefrlkaaı ı 137 Ya•n A. R. 

Cemil, geceyi düşünce ile geçirmiş, 
nihayet, son kararını vermişti 

SON POSTA 

Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

Temmua 1 

CiBALi ZİNDANLARI 
Son Posta'nm zabıta romanl: 11 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 



14 Temmuz .. 

ınullerinde 
_..!1.a\arıınız nıa • 

Fabrıa k her şeyın 
k ucuzlu 

şıklı ve flardandır. 
üstünde gele·ıı vası 

ı&rıı11ızda 
ık kum•• • 

yeni yaz ı ~'·eınınel bıı 
fıarın mua: 

bu "ası .. eksiniz. 
h .. r.ı ... \i. ~orec teza uT...-

kunıaştanııızı ve 
Yazlık na.zaT· 

dura\arınızı r--
~un d n ,tınız. 
ıarıınız a 

ıSüıner Bank 
YERLİ MALLAR 
PAZARLARI 

--------~·--------------------------

TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 

Mlifettiş namzetliği ve 
Şef namzetliği 

mosabaka imtihanı 
Tl1RK1YE ZlRAAT BANKASINDAN: 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek mu
vaffakiyet dereceaine göre lüzumu kadar müfettit namzedi ve tef 
llanazecti almacakbr. . 

2 - Bu müaabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler "Mülkiye,, 
veya Yükaek Ticaret velktısat Okulumdan veyahut Hukuk Fakül
t4:'inden veya bunlarm yabancı memlekellerdeki benzerlerinden 
dıJ>lomaJı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3 4 ve S Ağustosta Ankara ve lstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile 'yapılacak ve kazananlar yol paralan verilerek 
Ankaray'a getirilip sözlü bir imtihana Ubi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine "140,, Ye tef namzetlerine "130,, 
lira aylık verilir. 

lat. Aaliye 6 IDCI babk hiılrimtiiiN'•: 
Ane tarafından Fatih Hayduda A:ruma 
aokaimda 1 numarada sakin iken halen 
ikametPlu meçhul Mehmet lhwı aleyhi
ne açılan hotamna davaauun cereyan eden 
nıUhakemeei eoaanda: Bopnmelenna ve 
keyfiyetin doium lmtüiüne J"nLnesma 
miiddeİaleybin bir Mile müddetle .. tkui
le ev1enem-ne9i.,. Ye .-a 7•pnd•lri kü
çülün aDall ,......._ .........,._ 'ftlayeti-

nin - tanfmdaa hll-' ._ Ye icra 
daireliain twip ecleceii P'dMa Wtada 
bir sin n bir saate ,...._ .,..... iizere 

küçük ile hahama tMai münuel.etinin te
lllİaine Ye mlakaya ittirakini İltanediğini 
daYllCI llÇlkça IÖJlemİf buLmdaiundan 
kiiçüiiin İafe Ye t.biyeai m.....n.n hak· 
knıda ta:rini muameleye mahal ..... daima 
ve mahkeme maaraflumın da müddeia
leybe :rüldetilmeaine temyizi bWI olmak 
iizere 17/6/1936 tarihinde .._ veriJ. 
mİf ve ınakUr brann bir aareti de mab
k~ div ........... tiSk ......... oWu-

1 

...... ilan tarİllİnİD fsdumclan ib"barea 
on bet sün içinde ınehkemesinin 935/1451 

1 

numarala doayui)e tml7izj dava olanına-

KUMBARA DE ST-EKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

ı, Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bUtün kumbara sahiplerine 

sentide 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükifat 
veriyor. MükAfatlarm 10,000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde k~r'a çekilerek verilmektedir. 

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

Birinciye 1000Lira 
J"/i;incige 250 ,, 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 
17 5 ,, 10 onar ,, 17 50 ,, 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin lirallklar: 
Diler 1181 ketldeala bar birinde Jalaıı 

ı llltlr• lld Mil Ura werlllyor ... 118'111eler 
bar seae l•ltat. aaz1ru. Te-a, IJlll 
ve B~cl Bbu a,ıar•••• 1111 glalerl 
rapdmalltalllr. 

Müfettiş namzetleri iki aenelik bir stajdan sonra müfettişlik İID-' 
tibanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankara'dan Umum Müdürlük servislerinde çalış
tınlacak olan ıef namzetleri ise bir senelik atajdan sonra ehliyet 
İmtihanına girecek ve kazanılırsa terfi edileceklerdir. 

~~ talcdirde miilealdp lıanuni 11m111nele
IUUD JapılacaiJ teblii Jerİnde olmQ ize-
re ilin olunur. (679) - -

5 - imtihan programile sair şartlan gösteren matbualar Ankara, 
l.tanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - l.tekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27n/936 
Pazartesi günü aktamına kadar "Ankara Ziraat Bankası Teftiş 
Heyeti Müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek suretile müracaat 
etmİf bulunmalıdırlar. "3976,, 

l, ______ a._t,_•_n_b_u_ı_a __ ._••_d_ı_Y_•_•_ı_ı_ıı_n_ı_._r_• ____ ~I 
Şehir içindeki buz depo ve tube'erinde perakende olarak buzun kilosu 

Yiiz paradır. Satıcılar tarafından bundan fazla para iıtenc:liii Teyahut depo 
Ye tubelerde buz bulunmadığı takdirde en yakın Belediye zabıtaıı Merkezine 
...... verilmeei muhterem balkumzclıan rica oluaur. tcB.» u3975» , 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 • tdare merkezi 

latanbul ( Galata) 
Tirkigedelcl ıal>elerl: 
IstanbuJ, (Galata, Yenicami )· 
1zmir, Mersin. ' 
Adana bllrosu 
Ya11•nl.t•11d•kl ,.._,.,.,: 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 111uan1ellb 
lstanbul ve galata şnbelerlnde 

kiralık kasalar 
- -- - -----

- - - ---

.r ... _ın_h_i_sa_r_Ia ... r_U_._M_üi_ürlüğünden: J 
o 

1 - lnbiarlar ldareainin Siirt mıntakasında Melefan tuzlasında 
yapbracağı 7460 lira 73 kuruş bedelli bir idare bina.siyle bir anbar 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Proje, şartname ve saire 37 kuruş mukabilinde inhiaarlar 
merkez tuz fen pbeainden veya Siirt miistakil Müdürlüğünden 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 21ffemmuz/936 Pazartesi saat on albda İnhiaarlar 
Siirt müstakil Miid6rl6ğü dairesinde yapılacakbr. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 559 lira 55 kuruştur. 
5 - İsteklilerin ba gibi işleri yapbklanna dair fenni liyakatlerini 

gösterir vesika ibraz etmeleri veyahut vesikayı haiz bir kalfayı infaat 
bapnda bulundurulmalan lazımdır. 

6 - Vesikalar eksiltme günlnden en az 4 gthı evvel İnhisarlar 
Merkez tuz fen Şubesine veya Siirt mlbıtakil MOdGrliljiine ibra 
edilerek tahriren tasdik ettirilecektir. "390 l " 



., . 12 Sayfa SON POSTA 

En Temiz Diş Macunu 
L • 

r Radyolin 
En temiz, en sıhhi şekilde hazırlanır. ve ambalaj yapılır. Bu kadar itinalı 
Türkiyede yegane olan otomatik ma- şekilde meydana gelen bu mükemmel 
kinede hiç el sürülmeden ayar edilir; müstahzarın otomatik surette hazırla
tüplere doldurulur ve gene otomatik nışını seyretmek onu kullanmak ka
makinelerden geçerek masa)a düşer dar güzel bir zevktir. 

-------j 8 inci Yerli Mallar Sergisindeki!._--·--

Paviyonunu ziyaret ediniz 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4. ncU Ketlde 11 AGuatoa 936 dadır. 

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

(20.000) liralık bir mükAfat vardır ... 

Kolec ve Ticaret kısımlarlle ~--. 
•• 
Usküdar Amerikan Kız Lisesi 

EylUIUn 22 nci salı gUnU saat 13,30 da açılır. Sıhhata, tedrisata ve 
ahlaka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul f çin salı günleri saat 
9-12, cumnrtesi günleri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. İs-

~-~ teyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon : 60474 ~-~ 

Kiralık Emlak 
Beyoğlu vakıflar Direktörlüğünden: 

Semti Sokağı No. 
Beyoğlu Karnavala 16-18 Ev 

Mütevellisi tarafından idare 
edilen Süryanii kadim Meryem 
ana kilisesi vakfından yukanda 
bulunduğu yerle numarası yanlı 
Ev 31 /5/937 sonuna kadar kira
ya verilmek üzere açık arttırma
ya konulmuştur. isteklilerin 22/ 
7/1936 Çarşamba günü saat on 
dört buçukta Beyoğlu Vakıflar 
Direktörlüğü Mülhaka Kalemine 
gelmeleri. "387 a,, 

COŞKUN 
Manifatura 

mağazasında 

Beyoğlu istiklal caddesi 
iş Bankası karşısında 

YARIN 
NE OLACAK? 

1 ...-:....~-........~~--=-== 
1 Saçların köklerini kuvvetlendirir. 

Dökülmesine mAnl olur. Kepekleri 
izale eder. NeşvUncmusını kolay-

ı 
hıştmırıık hayat kabiliyetini arttı
rır. Latif rayihalı bir saç ek::;iridir. 

lnglllz Kanzuk Eczanesi 
Beyoğlu - lstanhul ... 

'------..-------~ SPOUCUL+l-1l ! 
,..-:ı,v"'-.a"'cll.,...... sahal:ja 

çikmaz.dan 

...................................................... -..... 
Son Posta Matbaası 

Nqriyat Müdürü: Selim Raııp 
Sahipleri ı A. Ekrem. S. Rqıp, H. LütfQ 

Teımıım: 14-' 

Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

~kerli limonlu 

HASAN gazoz öz O 
-· 

Meyvalardan ve meyvalann özünden yapılmfştir~ Bi~ çorba ka~daf 
bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan gazoil' 
şampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa oıY 
devidir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz ozll• 
yapılmış buzlu limonatalar içiniz. Dünyanın her tarafında şampany~-yeri~ 
kullanılan bu gtızel tertibin yerini tutacak hiç bir şey yoktur. l18l1lJl1"" 

tesKin eder. Şişe 30, büyük 50 kuruştur. 
HASAN DEPOSU: ANKARA, ISTANBUL. BEYOCLU ~ 

ASRİ KADIN GÜZELLllil 
Cildin besleyici deri uzvinin tamircisi 

KREM VENÜS 
Asri kadın güzelliğinin tılsımı oldu. BtilÜ1' 
Sik V~ kih:ar fArnİly.olcır 9smdi. onu iaullm;r 

yorlar. 
1 

Satış yerleri : Beyoğlunda Karlman, N· 
T arika, Şark Merkez ıtrıyat ve tuhafiye ın':' 
ğazalarile Galatasaray ve Taksim eczaneletl' 

Deposu: Nureddin Evliya Zade Ecza alil 
ltnyat ticarethanesi. İstanbul, Bahçekapl• 

.· . . ·•. '· 

~TERK f DİLl11~\ 
... 8iR ~~~11! ·~-. 

// /D/H .. ~· . . , 
. • 

,,.,, r "'il 

Sevgili zevcim ve ikı ço• 
cuğumun babası Nihat. 
bir müddettenberi ben • 
den ııoğumağa ve geceleri dıprıda gc
çirmeğe başladı. Evde kaldığı geceler 
bile, bana karşı bigane ve adeta dargın 
gibi duruyor. Nihayet, bir akşam, di • 
ğer bir zevcesi olduğundan bahsedince 
kalbim büsbütün kırılacak sandım. Er • 
teıi sabah hemşirem bana ziyarete geldi 
ve ona bütün olanı, çektiğim ıztırapları 
anlattım. O, bana pek muhik bir ıusihat
ta bulundu: «Annelik hayab ve ev i~le· 
ri, yüzünü çirkinleştirdi. Hiç bir erkek, 
evde yorgun ve buruşuk yüzlü bir kadın 
görmek sevmez. Sakın cesaretini kırma. 
yaııın, çünkü ben, yüzündeki buruşukluk
ları seri ve emin bir surette izale ve ta· 
ze, yumuşak ve gençleşmiş bir cild te
min edecek bir usul bilirim, dedi ve 

lon kreminde Biocel tabir edilen ~ 
besliyen ve gençleştiren kıymettıar fı' 

cevher vardır. Her beşerede bul~ıaJlefJ4' 
Biocel cevheri kaybolduğu vııkıt > 
de buruşukluklar zuhur eder. Fakısl' t 

fd 
rar verilince buruşukluklar zail 0 lı' 
Genç hayvanlardan istihsal ediletı ~ 
Biocel cevheri Viyana Üniversitesi f' ;I 
fesörü Doktor K. Stejskal usulü cJ~ 
sinde penbe rengindeki T okalon lı; 

her akşam yatmazdan evvel penbe ren- nin terkibinde mevcut • 
gindeki Tokalon kremini kullanmamı tur. Her akşam yatmaz· 
tavsiye cttiıı. Hemen tecrübe ettim. Der- dan evvel kullanıldıkta 
hal cildimin üzerindeki müJmir tesire az zaman zarfında bü -
.şaştım. Bir kaç hafta zarfında bütün bu- tün buruşulkuk ardan 
ruşukluklarım zail oldu. Ve bir genç kız kurtulur. Solmuş ih· 
yüzünün manzarasını aldım. Şimdi, zev· tiyarlamış bir cil· 
cim, beni evvelkinden daha fazla se • di gençleştirir. Ve laa-
viyor ve artık evden çıkmıyor. Şimdi kal 1 O, 20 yaş daha kü· 
cildin unsuru penbe rengindeki Toka· çük gösterir. / 

CM~~: h~ü~~~~~~ö~:.~~::~~.~=!.d1 


