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•• Tiirkiy ·hakkını meşru yollarda 
müdafaa etmeniJ.! ... alemdarı oldu ı. 

Boğazlar Konferansı dün yeni mukaveleyi ittifakla 
kabul etti, reis neticeyi bildirirken bunları söyledi 
1 

Yarın ıece kahraman ordaQm Boiulan igal ederek ve t.ahkim•ta batlaJU"ak 

KONFERANSIN SON CELSESi 
ÇOK HEYECANLI OLDU 

imza merasimi yann 1 Yeni m.ukavele 
am tam ID-da yapılacak va Y 

* • • 
Diinldı toplantıda mesaisinden dolayı takdir edilen Yunan Bq-
delegem "Tiirldye için çalıfmakla vataıiım için çabftığım lıiaini 1 
duydum ,, dedi. Konferans rei.tin~ de hararetle tqekkiir edildi. 
Reia " ben de Çanakkalede çarplfbm. Ttirklerin ne civanmert 

Tribuna " mukavele onu 
imza edenleri bajhyacak, 
biz tanımıyacafızl " diyor 

Roma 18 (Hueuat) - La Tribuna ara· 
zeteG. buaün yudıiı bir yazıda Montröde 

ispanyada ihtilil .! 
Fasta 20.000 asker ayaklandı, 
dahllde de yer yer isyanlar var! 

ispanya ile muhabere ve münakale 24 saattenberi 
münkati, hükUnıete sadık askerler pek az, donanma 

fe)lirlerf bomtierch.... etmek üzere F- Kitti 
Londra, 18 (Hu.. 

81191) - ispanya • 
nin hariçle muvaaa
laaı yinni dört aa • 
attenberi kesilmit • 
tir. 

imanlar olduğunu bilirim ,, mukabelesinde bulundu. 

Montrö, 18 (Sureti mahsuaada giden arkadatımızdan) - Konferan• u
llıUırni heyeti bugün öğleden sonra hafi bir celse akdetmittir. Yeni mukave
le baaılmıf ve matbaadan gelmiştir. Mukavelenin metni okunmuf ve bazı 
~irne tashihleri yapılmıttırt... bu arada bir münasebet düşürülerek Çanalcb.-

yeni Boğazlar mukavelesinin pazartesi gü· Telgraf ,telefon 
nü imzalanacaiım söyledikten sonra ultal- muhaberatı da ya • 
ya mal<Un eebeplerden dolayı konferanaa pı'lamamaktadır • 
iftirak etmemif ve bunu bildinniftir. Memleket dıtına 

Bu itibarla muahede, ancak onu imza yalnız resmi m h 

1.de gömülü o1an harp maktüllerinden bahaedilmif, Dıt Bakanı Doktor Tev· 
fUt Rüttü Araa aöz alarak Türkiyenin bu nokta hakkında, Lozan konferan• 
'91ııda yaptığı taahhütlere sadık kalmayı teref meselesi saydığını anlatmlfbr. 

edenleri bağlayacak ve İtalya tarafından be t k Ahu a--
ra çı ıyor. .. 

tanınmayacaktır» diyor. 

Konferans reisi " Ben de Çanakkale~e harp ettimf,, diyor 

Roma. 18 (AA.) - Havaa bildiriyor: nan maltlmat la
Dr. Tevfik Rütdl Ara.. İtalyanın Ce- panyanın Faa mm • 

nevredeki daimi deleceli Bovucopayı. takasındaki lapan • 
diier devletlerin iltihakına açık bırakılan yol ve yerli asker • 

Bunun üzerine konferans reisi Stanley Bruce, Rüttü Arasın eiizlerini te- Boğazlar mukavelenameeinin yakında im· lerin isyan ettikleri· Madrld aokatlaruıda bundan evvelki kanşıklıklardol 
• • • ı_: za edileceğinden haberdar etmiftir. merkezindedir atınmış bir resim 

:r-ıt eden beyanatta bulunarak demıftır .ıu: İtalyan reami mabafili, ltalyaıua mile- •w • •• 

((Ben ranakkale muharipleri aruuıda bulunuyorum. 1_._._ 1 __ , __ el -LLıı_ ibt" Diger taraftan lıpanyamn clahilinc:le'hyor. 
'İl' rtulm J a&Ve JllYAAV ename mMUUUın& ll&Z d •w • •L.a.!lal bul v 

Küçük bir tesadüf eseri olarak hayatım ku .. .. ~lf o - kayıtlan koymakta olduiuna bildirmekte- e lğt.İf8f ve ı1K111U undugu anlatı· (0.... 3 llMıl ..,,..,. 
•ydı, ben de buaün o maktüllerle ~r~r ~omulu . bu- dider. çünkil İtalya, Montrö müzakerele· 
lunacaktım. Çanakkaıe muharebelerme ıfbı'~ ~ıf ol- rine ittirak ~mittir. 
Cfuğum jçin Tili'klerin ne derece civanmert ve ~~cenap 8 Jd • • 
insanlardan olduklannı biliyorum. Binaenaleyh Turklere 8 VIDID 
pterilen itimadın tamamiyle yerinde olduğuna ka· D •• k •• N tk 
nlim.» . un u u u 

Reisin bu nutkundan aonra haft celseye nihayet verıl-
mif ve saat altıda ileni celae açılmıftır. 

Reis celseyi açarak: . . 
" Hürriyetimize taarruz 
edilirse sonuna kadar «Biraz evvel yeni mukavele okundu. Heyetı umumı-

yesi üzerinde mutabık kaldık. Yeni mukavelenin heyeti çarpışınz 1 n 
~- _ umumiyesini reye koyuyorum. Söz isteyen var mıh> Londra, 18 (Huauat) - Batvekil 
a..d-Y: koalerantm- Demiştir. w • • • .. • .. Mister Baldvin bugün söylediği bir nu-

Yunan hat de- Söz alan bulunmadıgı ıçın reıs ayaga kalkarak ılan et· tukta beynelmilel vaziyetten bahse • 
leaeai M. Politia miştir: (Devamı 3 üncü aayfada) 
- Muahede ittifakla kabul edildi f 
Reia bu sözleri söyleyerek konferansın mesaisini tamamlad1ğİnı bildirmİf, 

_., cel "h · · seye nı ayet vermıştır. 
Akdeniz misakı 

Bunun üzerine lngiliz murahhası Lord Stanley ayağa kalkarak konfe- Türkiye ile fngiltere 
~s reisinin mesaiyi idare etmek ve kolaylaştırmak .h.ususunda . gösterd.~ği arasında devam ediyor 
•~ltnrnet ve gayreti derin bir saygı ile vnmıı;ı ve kendısıne hararetlı teşekkur- / 
~ d T •• yf d ) .. Ankara, 18 ( A.A.) - yi hava-r e bulunmuştur. (Dev~-~ üncu ıa a a 

'-,...._ * .... ---.......... _..__.., Jiı alan mahalilde ıankıiyonların 

K f t hı• "' • lı.alkmaıından ıonra Türkiye ile ln-

Zonguldağı su basb 
Bazı yerler glSI haline geldi, tren hatb su altında 
kaldı, bir çok evlerden e,yalar sandallarla çıkanlclı 

OD eransın e ıgı giltere araıında kanunuevvel 193S-
... . . de verilmif olan karıılılılı teminatın Jilr çok evleri göl haline gelen Zonguldaktan bir manzara 

'4.tı ~ontrö, 18 (A.A.) - Anadolu A- tarafından katı o.la~ak t~sb!! ~d~len hitam bulduğu ve aankıiyonların Zonguldak (Hu.uei) - Sah günü öi-,ıünün gecesi sabaha kadar gene tufan ba• 
tının hususi muhabirinden : metnin madd~lerın'ı tetkık etmıştır. 'ı llun talti eden mü hemi et leden sonra saat 16 da baılayan yaimur ılinde devam etmiıtir. 

lConferans gizli celsesinden sonra a- Romanya delegesi, pakt ve yahut ·da cı_a~ı TiiT~ . t : t yll ,gittikçe tiddetlenerek kısa bir zaman için-ı Bunun neticesi olarak dailardan inen 
"lıdaki t bl:v · t · t' . J akt çerçevesi dairesinde aktedilmit . evreaınl •. yenın e ~a 1 ,de tufan halini almııtır. seller sağır homurtularla ve tıpkı bir ııehir 

Curn e . ıgı n:~r~ mış ır · b t p kteclilecek bölge anlaşmaları mu- olaralr 116iltaeye luup temınatı Yaimur hir saat kadar mütemadiyen cibi caddelerden akmağa baılamııtır. 
ta...ı~-:··arteakoı fgunu saha! okn :ş ~ veya a ("- 3 imci aa,fada~· . . . deoam -~ ııannolanınaldt~ .7.Ai!ILtaa IODra biraz bafiflemilp_ fabl • (Dnama 3 üncü aayfada) 
-~ n eranı, ta rır omıtesı ~- ·. . 
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Sokak çocukları kurtuluyor 

• Ricket ıehrimizde 

• Köylünün ütihlô.k kabiliyeti 

* -
Sokak çocrı.klan karlııluyor 

B ir haatalıiı emir ile tedavi etmek 

mümkün değildir. 
Şimdiye kadar bu basit hakikati anla -

mamakta ısrar ettik. Dilenciler rahatSJz e

diyor ve çoğalıyor. cÖylc ise toplaymız» 
diye emir veriyoruz. Y c sanıyoruz ki bu 
emri vermekle dilencilik kalkacak, sokak
larda di1cnci görünmiyecek.. Aradan :iki 
gün geçmez ıok.nklar gene dilcnci

ile dolar. 
Çarşıda, kalabalık yerlerde, işportalarda 

mal satan seyyar Atıcılan belediye ça'VUŞ· 
lan ile saklambaç oynarlar. Belediyenin 
bu seyyar satıcıların yolları kapamasını 

menetmesi kafi değildir, buna çare bul -
mak gerektir. 

İlk defa olarak bu defa belediyenin 
emirle değil tedbir ile bir hastalığı tedavi
ye k.alkdığını görüyoruz. Sokaklatda oynı
yan. otomobil ve tramvay altında kalan 
çocuk.lan kurtarmak için onları sokağa çık.
maktan menetmiyor. Bilikis önce fdırin 
muhtelif semtlerinde oyun mahalleri ha -
zırlıyor. mektep avlulanndazı istifade edi
yor. Jyi fena tedbirler almıyor 'Ye ondan 
ıonta çocukların sokak.ta kalmasının önü
ne geçilmeğe çalıplıyor. 

Bu usulün diğer sahalarda da tatbiki 
temenni olunur. 

* Ricket ıehrimi:zde 
•ı ki gündenberi Jngiliz Ricket ıehri-

ntlzde bulunuyor. 
Dünyanın bu esrarengiz adamı Türki

yede ne arıyor} 
Ric.ket ve bu tipte adamlar büyük 

ıermayderin ve kapitalist memleketlerin 
müstemleke avcılarıdır. Bir yerde iılene· ı 

cek bir maden. ıatın alınacak bir imtiyaz. 
işgal edilecek bir saha mı ..-ardır, bunlar 1 
saldınlır. Orada havayı yoklar, vaziyeti 
tetkik ettirirler. Çıkacak bir av bulurlarsa 
bunu derhal büyük sermayenin önüne sü

rerler. 
Ekseriyetle yanm müatemleke ve müs

temlekelerde çalıpn bu tip adamlar Tür· 
kiye Cümhuriyetinin baılangıcında ela bize 1 
musallat olmuflardı. Anadoluda 300 mil-1 
yon dolarlık timendif er inp.ah için müza
kerelere giriıtile:r. Petrol aramak için ta· 
ahhütler teklif ettiler, yeni fabrikalar yap
mak için sermaye bulacaklannı ıöylediler. 
Fakat o vakit DU aermaye avcılannın elle
rine dü§IDedik. Bugün hiç düpeyiz. 

Bu sebeple Ric.ket"in !ürk.iyeye niçin 
ıeldijini bilmiyonız. Bizim iıittiiimize gö
re Bağdadı Mmula bağlayan hattın sabn I 
alınması jıjyle allkadardır. Fakat ne için 
olursa olsun bu zatın yanhı bir yere ıeldi
ğini zannediyoruz. 

* Köylünün iatildôlı Wili)'flfi 

T ürk köylüıünün yevmi istihlaki 15 

kuruş tutuyormuı. Bu pııra ııi>'ecek
ten maada bütün ihtiyaçlarını karıılıyor· 
muş. 

Memleket nüfunnun dörtte üçü köylü 
,olduğuna göre bu rakkam bizi dü~ündürse 
gerektir. 

Türkiyec:le •MJi ıuıcak k.öylüaüa is~ 
lak kabiliyeti üzerine kurulabilir. Köylünün 
yevmi ihtiyacı bu :kadar aua ve lMi kadu 
az istihlak ediyorsa, sanayi kuvvetli bir 
temde da)'&Dl:DIJ'Or tlemektir. 

Binaenaleyh her §eyden evvel Tüık 
köylüsünün refaı.ma "t'e :istiblü kabiliyeti
ni artbrmalıdır. ... , ______________ _ 

Ea--.ı·-· 
Arapçanın en zengin lism oldujun-

Clan bahsederler. Halbuki arapçadan 
daha zengin bir lisan vardır. Bu lisan 
çincedir. Lisan mütehassıslarının yap
tıkları tetkiklere nazaran çincedc tam 
41. 000 kelime vardır. Fakat çinlilcrin 
en alimi dahi 7000 kelimeden fazlasını 
kullanamarr;lk.tadır . 

• * • 
u Biz Y•hfl insanlar detlllz,, 
Bir Amerikalı Nevyorktaki lngiliz 

konsofoshanesinc müracaat ederek Fi
listine kitap göndermek arzusunda 
bulunduğunu ve göndereceği kitaplar 
iç.in gümrük resmi verip ·veremiyece -
ğini sormuş, konsoloshaneden ~nu 
söylemişlerdir: 

- Kitaplardan vcnf. alacak kadar 
V!lhşi ve barbar insanlar değiliz/ 

.... 

// .... _ 

Korkulu rüya görmektense uylmsaz kalmak eYli.dır, derler. rüya göreceğimizi bildiiimiz halde ..,.b UJ melet.., kmcf'nnizi 
alamadığıma ıihi, tehl&e olrnePm nıl-m t.eblib,.i söze al
makbm da kurtulmanın imkanı )'aids. 

Bu, bayatta tehlı1'eli feyler karpsında tedbir almamu bilen 
insanl•nn mantığıdır. Manbldarile hareket ecleu izlzenlar, körii 

körüne tehlikeye atilmazlar. Tehlike aezclilderi ~en ka

çar, ve kendilerini emniyette görmedikçe adım atmazlar. 

Y aJmz korkula riyayı intaç edea ..-.ıen or.adan bld .. 
rabiliriz. Tehlikenin de öaüne geçwk iı;ia., 1ııa telalibyi do
juran aebepleri ortacLm kaJdırmaia pl+ıwk en katiııme 
yoldur. Tehlikeye atılmak korkulu rüya görmektir, fakat korkulu 

Olimpiyadlarda 
Sporcuların boyunlarına 
Takacakları kardon 

·------------------------~·* HERGüN BiR FIKRA 1 

Sulhperver adam 
Mahkemede, maznun, kendisine is • 

nal edilen cürmü kat'iyyen i§lemediği. 
ni, çünkü sulhperver bir adam olduğu
nu iddia ediyordu. 

Reis ıordu: 
- Sen mi sulhperver adamsın? 
- Ben, zahir! 

Amerikada 
Vesikasız 

Öpüşm•k gasak 
Şimali Ame -

rikarun Minezota 
hükumetinde ye
ni çıkarılan bir 
kanunla ellerin -
de sıhhat raporu 
bu Iun mı yan la -

- O halde, bu adamın baıına ne di- rın sokakta öoüe-
ye sopa iie ~d-? meleri menedil -

- Bana kafa tubnak ıuretile, sulhu miştir. 
ihlal ebnek teşebbüsünde bulundu da, 

J4-ondan! Sıhhat rapo • 

----------------- ıt ru cilt hastalığı 
Dalgıçlık 
Zor bir meslek 
Olmaktan çıktı 
Dalgıdık aleminde çok maruf bir 

zat olan Prieure 1934 senesinde, yeni 
tertibatlı bir elbise keşfederek , suyun 
altında yalnız başına uzun miiddet kal
mağa muvaffak olmuştu. 

Malumdur ki dalgıçlara daima, su
yun üzerinde bulunan bir kayık hava 
temin eder ve bu hava aşağıya boru 
vasıtasiylc yollanır. 

olanlara verilmcdiii gibi kalbinden 
mustarip olanlara da verilmektedir, 
Bunun sebebi, busenin verdiği heye -
can neticesinde kalb hastalığına mü -
sap onlar1arın adc:tcye uğramaları ih

tima1idir. Buseyi meneden qu kanun
dan bahseden Amcı-ik.a gazeteleri «bu
se şimdiye kadar bir hU. meselesi ad -
dedildiği halde kanunu çık.aran Mine 
:rnta ayan meclisinin aksi kanaatte ol
duğu anlaşılıyor.» demektedir. 

••• 
Gelecek ay yapılacak Berlin Oliın- Prieure, yaptığı yeni bir ilet vası -

l·.iyatlarnda Beynelmilel Olimpiyat tasiyle, yer yüziyle rabıtasını kesmeğe 
kı::-mitesi ôzası b·":unlarına bir kordon muvaffak olmu~tJr. Bir fife içinde aJ
aeçirttc1derdiı. dığı obijen ile suyun altına girebili-

Joha Gllbwtln mira Si 

Geçenlerde ölen meşhur sinema ar
tisti Jhon Gilbcrt, kar1S1 Vırainie 
Bruce' e altı milyon frank mh:as buak-

Kordon Almaıi 1an.·atkin Walte.r yor. O şi,e ile bir iki saat nefesini ida- mıştır. 
lemcke tarafından yapılmıştır. Kordo- re edebiliyordu. Jhon Gilbeıt bir çok filmlerini Gre-
~un ucundaki p1S'.:a Olimpiyad ilahı Bu zat ~~adına son zamanJ..arda bir ta Ga:rbe,ile çeTirmif, ikisi dünyada 
e:Zeu.s» un rcamiu ta~yor. takım yenılıkler daha utmiftır. ideal çift olarak telakki edilmişlerdir. 

Bu plaka ile d~ğ::r altı plaka Oliın _ Dalgıclann en ziyade fikiyet ettik· Se 1. t:l_ -Lh1 ..... __ • • 

J • v k s ı .uun 'ılı& 1UA11 80ll ra ısmı orta-
PİY.ad onınlanrun eek.i Yunanistan . en şey sogu tur. d ·ı· Jh G"lb d f · ~'--- I L.-L an sı men on ı ert ıon e a çe-
dan kahna olduğunu göstermekte, O- Saaucn:c 1U arın auınaa kalmak on- :-ı:=.: K-1~:..- V--!.....o.!_ film" J 
t_ . 1 J~ .. .. .. . Vwı;.ı.qsı a~ ~m mae gene 
wnpıyat.ara mahsus beş halka da ise o.rı uşutur. k d · · · b t tm;..; 

n....=_ • dal lb" • . .,_. k u retını ıs a e "" ••. 
arzın ~ bt'asın; temsil etmektedir. rn~urc. yem gıç e uesını uıı:ı ı-

Bu halka?ar «Zeuso un başını diğer ıımdan mürekkep olmak üzere imal et- ~-r~ S:~:k ~ aynı zamanda denizin 
plakalarla birlqtiriyor. ve spor sevgi- miştir. Biri~ci kısım, vücuda yapışık - rınyikirıe lcar~ı geldiği için, klasik dal

ainin bütün dünyayı bağladığını ifade tır. Su ııeçırmez. gtçlıktaki gibi tulumun hava ile şişiril· 
ecHyor. Fakat ayni zamanda da hararet na- rnesine Jüzum kalmamaktad..ıı. lçcrdıe-

• • • kili bir maddeden imal edilmiştir. ki w il~ dışardalci tazyi:C birbirine mü-

Matbuatın Negüsü 

a. Talu 

T ~sız, tahtsız, yurtsuz kalmış za " 

vallı Habeş imparatorunun hazin 
ıerencamı nice yufka yüreklilerin içine dert 
oldu. Görüştüğüm bazı kimseler. derin de .. 
rin içlerim çekerek: 

- OoooH Allah lCimseyi bu bale dü~r-
mesin!. dediler. 

Halbuki Haile Sela.iye bize yedi ksC 
yabaru:.Klır. Ona gelinciye kadar ac:maca~ 
kimler var da. aklımıza cetirmiyoru:ı yok .. 
sa .. 

Mesela, yakını vakte değin, Babıali cad4 

desinde, biz İstanbul gazetecilerinin de bi( 
Negüsümüz vardı. Yiiksektcn atar, caddeıı 
den bir Asya hükümdan azametile geçer, 
rastladığı muharrirlere elile sinek kovar gibi 
bir selam verir, himayillr hitaplarda bu<ı 
Junur. cevabını beklemeden yürür, bqka c 

lannııı haınlelerini istihkar, eserlerini is " 
tihfaf eder, ekseriya had.dini aşan cür'et ve 
cearetile herkese parmak ısırtır, hasılı btl 
köhne ve viran matbuat ülkesinde tam bi~ 

mut.lak padişah hissini verirdi. 
Ve bütün bunlara rağmen .. ve ihtimnJ 

ki hanlardan dolayı kendisini gene de sc.ı 
verdllı:. Bugün. o da, taçsız, tahtsız.. mülk'.. 
llÜz, lsviçTenin o cennet gibi diyarında me" 
lüJ melül dola~or. 

Günün birinde Haile Selasiye ile karşı • 
lapa, Ha'bq hükümdanna: 

- Bu, bizim Raslardan biri amma, a" 
caba hangisi? 

Dedirtecek kadar, onun tebeasile. ıenll 
itibarile müşabehet arzeden bu zavallı ar• 
kadaşımız. bence aaha çok acınmağa la.ı 

yıktır. 

Vakıa, minareden dü~se gene dört ayn1 
iı üz.erine gelmekteki maharetinden ötürij 
ırYedicnn» soy adına daha ziyade istih "' 
kak kesbedcn bu zatın yakın bir atide in• 
ıallah yeniden kalkınması memul ise de, 
bugün için, Negüslcr Negüsü ile araların• 

daki serencam benzerliğini kaydederek, 
hüzünlenmemek te elden gelmiyor. 

Zavallı bizim Negüsl ZaYJ1llı mathun• 
mı ~üsül •• 

_ _...._ ................ , __ _ 
Biliyor Masanaz? 

1 - Dünyanın en yüksek tepesilc ikinci 
ve üçüncü derecede yüksek. olan tepele! 
hangisidir? 

2 - Harp denilen musiki aleti kimle:t 
tarafından icat edilmiştir. 

3 - Giyotin ilk defa ne :zaman kulla .. 
nılmıştır. ilk ismi nedir, ikinci ismile hangl 
tarihte ku1lanılmıştu ~ 

(CeTapları Yarın) 

* Dwılm Sn•11eria Ceftplan: 
1 - Yizlace yıl C"t"Yel yaşamı~ olan 

Maa:wtbu Aıt:ra ve Avrupacb. bulunmlar ,. 
da) 

l - cHi~ im ,ey yanıt:ı1Dıa.z. bi.; bir 
teJ' bykıalmiu c!iisturunu Tazrdcu mqlagl: 
Fransız. kim7ac*nndan l...anımerdir. 

3 - Lou:vre müzesi Puisteclir. Ealô ,. 
dea k:ıallana ikametgah& idi Şümii dün .. 
yanuı ~ ~tli cserlem.ia. ~ edildP 
ii bir yerdir. 

'4 - Soa ..rda te?siztdgraf üzeriadi 
eıı ço çalıpn aclam İta~ fu:İsycn Mar 
c:ooidir. 

S - Malmwt Gaznevi Hind müslüa:wr 
lan hükümclanclU. Caznerilu Hindiırtau ,. 
ela bu hükümclu Ayesinde büyük muzaf .. 
feriyetler lcannnuşlardır. Mahmut Ca~ 
vi Ga.3nede doimuş, 63 ya§ında öfmüf "' 
tür. 

RUQada r-ı bir albe medeal ikinci kısım ise gayri nakildir. Ve a-
t•n:i olduğu vechi)~. dalgıç hiç bir ağır- ----------.. ·~-~,---=-

Rusyanm Ural Mıntakasıncla Vcn:I· ııl dalgıCln tulumunu teşkil eder. !Ik hissetmemekle ve harekatında tam Drahoma pt11•a nn 
lovsk civarında Aşağı T agil'de yeni ve Pricure. bu iki kısmın arasına 39 be k l k d Hindı'sta- _ı_ ve bı'lhassa il----1 _ _ı .. r"lanasiy!r ser ,t a ma ta ır. uoa. .ı...o=q;aıcu~ 
zengin bir altm madeni bulunmuştur. derecei hararette sıcak su doldurmak - kadının kocasına ne dırahoma veıme .. 
Maden, sathı arzdan 12 metre derinlik- tadır. Bu suretle ~hk zor bir meslek si lazım geldiğini tesbit eden bir kaide 
tedir ve bu madenin işletilmesine ya- Elbisenin sıkleti ancak iki kilomet· olmaktan çıkmıf ve d~nizın altında ça· vardır. Bu kaideye nazaran orta tabı;. 
kında başlanacaktır. redir. İçı-.-Iiye 30 litre kadar ıu d.J)du- 1 ~mak çok. kolaylqmıştır. lini yaparak devlet memuru olan bit 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Ayvalıktan 14 tarihile ve Macit imza sile yamıyor: 

G7 /7 /936 tarihinde aaat 9/56 da (İzmir • Alsancak, Cay-

telgrafla ağır hasta hemıiremin ahvali ııhhiyesini ıormuı ve 
cevap ücretini de Ayvahk telgrafbaaesine tesviye etmİflim. 

Adresi vazıhtır, fakat maalesef telgrafma buciiae kadar miir-

1 ret Demü fabrikuı .om~; Bil~)S•;•~n~ ·~~~ ~ S ;;~hmef;:. ~;:~-· 

L---------------------------------------------------------..J 

Hindli evlendiği zaman karısından 
2000 Rupye istemektedir. Bu miktar 
bizim paramızla 1000 lira kadar tut " 

maktadır. 
Zevc. avukat veya doktor olursa bll 

miktarın altı: mislini isteyebilir. Buh " 
ranın artması, damatlık mesleği~ 
rağbet gösterilmesini intaç etmiştir• 
Herkes zengin bir kaympedere kapı " 
)anmanın yolunu arıyormUf. 



!' Türkiye hakkrnı meşru yollarda 
.müdafaa etmenin alemdarı oldu!,, 
\... - ·~ -~ • • d ' -

1 
(8aftar..-ı 1 mcı sayfa a) ı 

Bunu müteakip (Ijğer murahhaslar da ayni vadide söz s5ylemlşlerd.ir. Ja
f>onya, Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye murahhasları birer 
~utuk irat ve hepsi de reisin himmet ve gayretini şUkranla karşıla~ışlar· 
dır. J 

M. Politis'in bir sözü: "Kendi vatamm için çahştım1,, -
Söylenen bütün nutuklarda Yunan murahhası Politisin mesaisinden de de

tin bir ı:ı.ükranla bahsolundug"' u göze çarpmakta idi. T ~ .• 1 ,. • 

Politis bunlara cevap vererek şu sözleri söylemiştir: ' ·~ ·ft:U...,. ~ ' 

«Arkadaşlar benim fevkalade çalıştığımdan ve çok yorulduğumi:lan 1>ah
tettiler. iltifat ediyorlar. Gerçi işlerin pek fazla geldiği sıralar oldu. Fakat 
'Yorulmadan çalıştım. Çünkii hazırlanacak mukavele aziz dostumuz Türkiye· 

Ye aitti. Yeni mukavele Türkiyenin kuvvetini arttıracağı için katkat gaY" 

?etle çalışıyordum. Bunu belki de hodbinlik saymak mümkündür. Fakat Tür

kiye için çalışıyorken kendi vatanım için çalıştığımı hissediyordum.» 

Türkiye hakkım meşru yollarda müdafaa edenlerin alemdarı 
Politisin nutku alkışlarla karşılanmıştır. 
Nihayet Tevfik Rüştü Aras söz alarak reise, Politise ve bütün murahhas· 

lara teşekkür etmiş, nihayet- reis son sözü söylemiştir: 
- Türkiye, hakkını meşru yollarda müdafaa etmenin a1emdari oldu-! 

Rüştü Aras'm ismet lnönüne telgrah 
Bunu müteakip toplantıya rihayet verilmiş ve Tevfik Rüştü 'J\ras ayağa 

ia.Ikark evvela reisin sonra bütün murahhasların ellerini sıkmıştır; Herkes 

~oplantı salonunu terkederken.! Dış Bakanımız odasına çekilmiş, _Başvekil ls
rnet lnönüne uzun bir telgraf yazarak «Atatürk Türkiyesinin ismet lnönü 

1daresinde kazandığı büyük muvaffakıyeti» anlatmıştır. 

imza merasimi nasıl olacak? 
Pazartesi günü Tevfik Rüştü Aras saat beşte gazetecilere bir çay ziyafeti vere· 

Cek, daha sonra murahhaslar şerefine bir yemek ziyafeti verilecek, bu sırada Ro· 
bıanya dı§ bakanı Titülesko da gelmiş o'ıacak ve saat onda Montrö palasın büyük 
Balonunda muahede imza edilecek ve murahhaslar memleketlerine dönme~e başla· 
)racaklardır. · -

Başvekil 
Şehrimizde 

ismet lnönünün Çanakka
leye gitmesi muhtemeldir 

Başvekil lamet İnönü beraberlerin· 
ae Adliye Vekili ve Hariciye Vekaleti 
veıkili Şilkrü Saraçoğlu bulunduğu hal· 
de bu sa.balilti ekspresle Anlcaradan 
şehrimize gelmıişlerdi'r'. Ba.gvekilin A· 
tatlirk ile görüştükten sonra Boğazla • 
nn ordumuz tarafından tekrar işgali 

üzerine Çanakkaleye giderek bir nutuk 
söylemesi muhtemel olduğu Ankara • 
dan bildirilmektedir. 

Çanakkalede hazırh klar 
Boğazlan İşgal edecek olan ordu • 

muzu karşılama'k için Çanakkale<le ha
raretli hazırlıklar yapılmaktadır. Bü • 
tün Çanakkale ve etrafındaki köyler a· 
hal~i büyük bir iştiyakla orduyu bek· 
}emektedir. 

Belediye tarafından ordunun istik
bali için parlak bir program hazırlan
mıştır. Askerin geçeceği yerlere muaz· 
zam taklar yapılmıştır. Çanakkale ve 
civarının bütün köylüleri atlı ve yaya 
olarak istikbal merasiminde hazlr bu
lunacaklardır. 

Evler ve dükkanlar şimdiden donan
maya başlanmıştır. Ordunun girdiği ge· 
ce büyük bir fener alayı yapılacaktır. 

Danzig meselesi 
Büyüyor 
Parise 

.. - • ...f. 

gore Danzıg 
hükumeti Kanunu 
Esasisini ilga etti 

Zonguldağı 
Su bastı 

(Baıtarah 1 inci sayfada) 
Şehrin Soğuksu mahallesi sabaha h11l 

gittikçe yükselen suların tehdidi altında 
kalmı§ ve alınan sür'atli tedbirler sayesin• 
de sel sularının bastığı evler bogaltılarak 
faciaların önüne geçilmiştir. 

Azgın bir ııiddetle dağlardan inen ıu· 
lar Üzülmez maden mıntakasında bir kı
sım kömür stoklarını sürükleyip götür
müştür. Şehrin muhtelif mıntakalarında 

evlerin duvarlara yıkılmıştır. 
Kısa fasılalarla on saatten fazla süren 

yağmurlar, «Küçük Kapuz)> mevkünde 
karakteristik bir hal almıgtır. Burası dağla· 
rın ve küçük tepelerin eteğinde bir saha 
olduğundan dört çevreden saldaran sular 
irtifamı sür'atle arttıran bir göl haline gel· 
migtir. 

Buradaki evlerde oturanlar gece yarısı 
can korkusile yataklarından fırlamışlar ve 
evlerini kaplayan sel suları arasından güç
lükle kurtularak daha yüksek bir tepede 
olan Maden mektebi binalarına sığınrrftş• 

lardır. Bu evlerdeki eşya derin bir göl ha
line gelen yağmur sularında sandal yüz • 
dürmek suretile kurtarılmıştlr. 

Sellerin sürüklediği taş, toprak ve moloz 
yığınları Zonguldak caddelerini baştan 

başa kaplamış ve nakliyatı durdurmuştur. 
Kalabalık amele ekipleri hala el sularının 
getirdiği moloz yığınlarını kaldırmakla 

meşguldürler. 

Samsunda 
Samsun {Hususi) - Birdenbire kara -

ran hava çok şiddetli bir fırtına esmesiyle 
şiddetini arttırmııı ve fırtınayı müteakıp 

şiddetli bir yağmur başlamıştır. Bu sırada 
şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet 
meydanı civarında ve Koren şirketi önün• 
deki elektrik tellerine saika isabet etmİ§ 
ise de zayiat yapmamıştır. 

Alman membalarmm neşriyata 
Berlin 18 (Radyo) - Pazartesi günü yeni Boğazlar 

I· • •onra Türk askerleri Çanakkale ve lstanbul Boğazlarını 
lahkimat faaliyeti derhal başlayacaktır. 

mukavelesinin imzasınöan Londra 18 (Hususi} - Danzig hüku· 
hemen işgal edecek ve meti bugün ferdlerin hürriyetini tahdit e• 

den bir takım kararnameler neşretmiııtir. 

Saikanın düşmesini müteakıp fındık ce· 
sametinde dolu düşmiye başlamıştır. Ha
dise şehirde büyük bir heyecan uyandır
mıştır. Çok şayanı şükrandır ki bir kaç 
dakika devam eden dolu hiç bir hasar ika 
etmemiştir, 

. Kavak istikame~nden gelen dolunun 
clvarda hasarat yapmadığı anlaşılmıştır. 

Bunu müteakip ecnebiler Boğazlardan elli mil m esafeye yaklaşamıyacaklardır. 

Bulgarlar itirazdan nasıl vazgeçtiler ? ..,,, 

Montrö, 18 (AA) - Havas bildiriyor: 
Bulgaristan, devletlerin Boğazlardangeçerek takibine salahiyettat' olacakları 

bıuhtemel mütecavizin Milletler Cemiyeti tarafından tayinini derpiş eden 16 met 
tnaddenin metni hakkında herhangi bir ta_dll tal~p etm_ekswn, mukavelenameyi imza 
~trn · k · cyı ararlaştırmıştır. 

Bu kararnameler sayesinde zabıta istediği 
toplantıyı yasak edecek, cemiyetlerin te· 
şekkülüne mani olacak, herhangi teşekkü
lü feshe salahiyettar olacaktır. 

Paris, bu kararnamelerin neşrini Dan· 
zig kanunu esasisinin ilgası mahiyetinde 
telakki ediyor. Danzig kanunu esasisi Ver· 
say muahedesinin 1 00 ve 1 08 inci madde· 
leri mucibince Milletler Cemiyeti tarafın· 

dan hazırlanmış olduğu için bu kanunun 

• 
lngiltere Kralına 
Yapılan suikast 

M. TitUlesko'nun hareketi 
Bükreş, 18 (AA.) _ B. Titülesko dün saat 19.15 de hareket etmiştir. · i 

' ilgası Versay muahedesine ve Milletler Ce
miyetine ağır bir darbe teşkil eder. 

Londra, 18 (Hususi) - Krala sui
kast teşebbüsüne şahit olal'ların zabı
taya müracaatları için vuku bulan da

vet üzerine yüz şahit müracaat etmiş
tir. Müteşebbis Mak Mahon hastane -
de müşahede altındadır. Hadise mün -

ferit mahiyette sayıldığı halde zabıta 
tarafından ihtiyat tedbirleri alınmış _ 
tır. Konferansın tebliği 

'il) (Baflarafı 1 ci sayfada) Sovyet hey' eti murahhasası, J aponyaya 
~ı lnce Romanyaya yapılacak yardım kaydı ihtirazide bulunmak keyfiyetinin ta· 
~akktnda Türkiye başdelegesi tarafın- nınmasının bu ihtirazın esasında kendisiyle 
. an Yapıla b t enet ı"ttı'haz et ,mutabık bulundugv unu tazammun etmiye· 

n eyana ı s -
tn' 
h 

tş Ve buna binaen, 19 uncu madde ceğini beyan eylemiştir. .,ı_ ' J h · · hh sası protoko· 
cıttk d k' 'h · " k d • l apon ey etı mura a • ~·-, ın a ı ı tırazı ay mı gen a mış- J teşkilat 'tf lun kabulü sırasında, apon esas 

Bulg-ar delegesi, Bulgaristanın hu
~st durumunu kaydeıtikten sonrıı., 
9 uncu maddeyi, bll maddenin son 

~krasını şu manada tefsir ederek 
8.buJ ettiğini bildirmiştir: 

Bulgaristan için mutearrızm tayini 
llıUnhasıran paktın derpiş elliği usul 
llıUcibince va.ki olacakhr. 

b b
. 1 b t kolu hükumeti· kanunu se e ıy e, u pro o 

nin tasvibine muallak olarak imzaya mec· 

bur olduğunu bildirmiştir. 
· hh ı bu hu· , Romanya hey' eti mura asas ' . . 

h k k
• hiyette bazı endışelerı 

susta u u ı ma 
'mevcut olmasına rağmen, protokolü Tür· 

k
. k 

1 
dostluk ve itimad delili ola· 

ıyeye arş . . .. 
rak imza etmekte olduğunu bıldırmıştır. 

t Türkiye, Yunanistan, Fransa, Roman• 
~ a. Ye Yugoslavya hey' eti murahhasaları, 

lllgaristan murahhas hey' etinin gösterdiği 
~ılaırna fikrini takdirle karşılamışlardır. 

, Konferans, bir kaç dakika fasıladan 
sonra, Türkiye hey' eti murahhasasının, Lo· 
zan muahedesinin ve ezcümle muahede 
mucibince Boğazlar bölgesindeki harp me· 

·zarlıklarının idame, nezaret ve ziyaretleri· 
ne dair olarak bahşedilmiş olan kolaylık· 

t Başkan bu takdire iştirak ederek Bul· larm devamını teyit eden beyanatını se• 

111.tlatan ve Romanya hey' eti murahhasa• p.et ittihaz etmiştir. 
ij~~rıa konferansta anlaşmayı kolaylaştır· İngiltere hey' eti murahhasası, bu mt-· 

!arından dolayı te~ekkür eylemiştir. zarlıkların iki memleket arasında bir bağ 
ı::ı. • kil etmekte olduğunu kaydederek, Tür· 

~ n.oı:nanya hey' eti murahhasası, 21 incı teş hh t kk" 1 · 

rı 
lldde hakkında, Japonyanın noktai na· kiye h~y· ~ti. mura asasına eşe ur erı· 

ltttn k b . · b"ldırmıştır. ik ı a ul etmekte beraber hır harp teh· ,nı 1 
A d T'" k" t 

t kesi takdirinde Türkiye tarafından alına· Başkan, vustury;1 ~ ınah k:r ~ye it:· 
lı~. tedbir hakkındaki kararın münhasıran rafından harp mezar li~.arı . a ·ın a ~-
wıılletl C . . . . haz edilen hattı hareketı tazımle yadetmış 
ti~· er emıyetıne aıt olmasını tercıh et· h k . · ·· d · i:ıni .. .. . • . . . i hattı are etın yenı re1ım e aynı •·u • çunku Romanyanın harıcı sıyasetını ve ayn . . d d d v• h kk ~Vl letl C ı · layı"' ruhu ıçın e evam e ecegı a ın · 
\!it..: er emiyetinin otoritesine istina.d an ., l k · fl " · -..rd• v. . .. . , • , daki teminatın meın e etın e ı<:arı umumı· 

ıgını soylemıştır. Romaya hey etı mu· . 1 v k • l'a.hh yesinde memnunıyetle karşı anacagını ay 
~. asası 25 inci madde hakkındaki kaydi .. 

tıralis · . deylemıştır. 
ırıı de geri almıştır. ' Türkiye hey' eti murahhasası başkanı 

Londra vaziyeti bu mahiyette telakki 
etmemekte ve son kararnameleri dahili 
mahiyette addolunmaktadır. 

Rus yada 
Tren kazası 

50 kişi öldü, 50 de yarilı var 
Londra, 18 (Hususi) - Moskova

dan verilen bir habere göre Siberyada

ki Citada bir tren kazası olmus ve 50 
kişi ölmüş, elli kişi yaralanmış~ır. 13 
demiryolu memuru muhakeme altına 
alınmıştır. 

Londrada araştlrmalar 
Londra 19 (AA.) - Polis bir çok 

yerlerde araştırmalar yapmış ve mühim 
miktarda patlayıcı maddeler, silah ve cep• 

h~~e bulmuştur. İrlanda cumhuriyet 
partısıne mensup 6 kişi tevkif edilmiştir. 

. 

Filistin 
kargaşalıkları 

Yahudiler lngiliz gazetele
rinin teklifini beğenmiyorlar Futbolcularımızla bisikletçile

rimiz Berline gidiyorlar 
Ankaradan sabah refiklerimize bildi • Kudüs, 18 (A.A. )-Filistinin yahudi ve 

'[d·v· Arap kantonlarına taksimi yolunda İngiliz 
n ıgıne göre futbolcularımızla bi.siklet .

1 
- matbuatının neşriyatını mevzuu bahseden 

Çl erimizin miişahit sıfatile Berlin olimpi • 
yatlarında bulunmaları karalaştırılmıştır. yahudi ajansı direktörü Şertah demiştir ki: 
.............................................................. «Yahudiler böyle bir taksime taraftar 
Türkiye hey' eti nıurahhasası beyanatının olamazlar. Çiinkü Filistin Maverayfü;şeria· 
,manevi, hukuki ve siyasal ehemmiyetini nın ayrılmasından esasen çok sıkıntıya 
kaydetmiş ve Celiboluda ölenlerin mezar• düşmüştür.>) 
]arı hakkındaki lutufkarlığı ahdi bir veci· Hayfa, 18 (A.A.) - Nöral vapurile 
?eden değil, içten gelen bir histen müte· bugün iki İngiliz tabu.ru daha gelmiştir. 
vellit bulunan Türkiyeye karşı Fransanın Şimdiye kadar gelen İngiliz piyade tabur· 
.minnettarlığını ifade eylemiştir. !arının sayısı bunlarla ona baliğ olmakta-

Politis de, Yunanistan heyeti mu - dır. 
~~~~----~--~~---

r ah hasa s ı adına, Türkiye heyeti mu-

rahhasasına minnettarlığını bildirmis 
ve Türkiye heyeti murahhasası tara ~ 
fından söylenen sözlerin Yunanistan -
da derin bir surette hissedileceğini te

min etmiştir. 
Politis, Türkiye ile Yunanistan ara· 

sındaki münasebetlerin hususi mahi -

yetini bilhassa kayd ve işaret ederek 
Lozan muahedesinin bu iki memleket 
arasındaki harplerin sonuncusunun 
- .l!Pl!q nuf1Şnp10 ~ll(~Wl~lSQ.8 nunuos 

Fransız istikrazı 
Paris, 18 (A.A.) - Başvekil Bay Le· 

on Blum, hazine tahvilleri çıkarmak sure· 
tile aktolunacak yeni istikraz lehinde, mil
lete hiıaben radyo ile vesayada b 1 u unmuş• 
tur. 

Ankaradan gelenler 
~et J_a~on hey' eti murahhasası, mukavele İngiltere ve Avustralya hey' eti murahha· 
i~ nııı.ı kabul ettiğini söylemiş ancak bunu salarına teşekkür etmiş ve Gelibolu yarım 
trı·ta esnasında, Japonyanın Milletler Ce-ı adasında yatan büyük ölülerin uluslar teş· 
t\ı:Cti .~:zası olmamak vaziyetini bu imza· riki mesaisinin. b_ir rehinesi olacağı emniyc• 

it- kat 1YYen değiştirilmediğine dair ihtiraz ltini izhar etmışhr. >'dı ko--·rnagv t k im ' Fransız hey' et murahhasası başkam, miştir. 
.1 a meşru ı ıştır. 

Ankara Sovyet büyük elçisi Karahanla 
Türk Spor Kurumu umumi başkanı Cc • 
neral Ali Hikmet bu sabahki trenle Anka· 
radan gelmişlerdir. General Ali Hikmet 
Berlin olimpiyatlarına gidecektir. 

_ /Sa7'a 

8 
Alman .. Avusturya 
anlaşması karşısında 

lngiltere 

A vusturya ile Almanya arasında ltal·~ 
yanın tavassutile yapılan anlaşma, 

umumi heyetile Avrupayı, iki ayrı bloka 
ayırmış bulunduğunda şüphe yoktur. Bir 
kaç gün evvel, bilmünasebe, gene bu sü • 
tunlarda mevzuu bahsettiğim bloklaşma ha· 
disesinde, şimdilik tek kalmış görünen bir 
devlet vardır ki o da lngilteredir. Şimdi, bü· 
tün zihinleri meşgul eden şey, bu hadise 
karşısında İngilterenin alacağı aziyetin ne 
olacağıdır. Bazı tahminler hilafına kat'i • 
yetle iddia edilebilir ki, Almanya hüku • 

' A ·ı 1 
metı, vu!turya ı e yaptığı müzakerelerden 
İngiltereyi haberdar etmiştir. Demek olu• 

yor ki İngiltere hükumetinin, yeni ahval ve 
şeraite karşı tedbir almak hususunda bol 

bol vakti vardı. Şu halde: İngilterenin al• 
mış olması lazım gelen tedbirler nelerdir 

ve bundan böyle, bu devletin hattı hare • 
keti ne olacaktır? 

Bu suallere, hemen derhal cevap veT ı 
mek mümkün değildir. 

Maamafih, şurası herkesin malumuduı 

ki, İngiliz dış siyasasının sıklet merkezi; 
daima iki nokta Üzerinde temevvüç edip 

gi'lmekte idi: Bu noktalar, Berlinle Paris
tir. 1 

İngiltere, harpten sonra birbirine zıt te< 

reddütler içinde bir hayli bocaladıktan son• 
ra ne Fransanın dostluğundan vaz geçiyor1 

ne de Almanyayı gücendirmek yoluna sa 
pıyordu. Şimdiye kadar bu iki tarafü siya 

setten vazgeçmiyen İngilterenin, bundaı 
böyle, ayni siyaseti takipte ısrar göstere ı 

ceğinden şüphe edilemez. İngilterenin btr 
ısrarının manasını, İngiliz başvekili M.1 
Baldvinin, birkaç defa, sulhun kat'i zımanıJ 
nın bir Fransız Alman anlaşmasında oldu1 
.. .. l . l ~ ~nu soy e~esıne ve ngilterenin, barışı t~ 
mm etmenın bu suretle kabil olabileceğin~ 

samimiyetle inanmış olmasına mı atfet • 
mek lazımdır? t 

Yoksa, an' an evi ııiarı, siyasetinin baki _: 
ki veçhesini bildirmemek olan İngiltere j 
nin, bu zahiri tereddüdünün gene bir h1' 
sap mahsulü olduğuna mı hamletmek g 

k
. e 

re tır? 1 

~u~a da sarih. bir cevap vermek kabi~ 
dcgıldır. Maamafih İngiliz siyasetinin Sov 
:~t ~usyay~. k~rşı olan istikameti, hala de~ 
gışm1ş degıldır ve bundan ötürüdür ki 1 

Londra hükumeti, bir Alman • Fransız an: 
Jaşmasını, Fransız - Rus misakının ortadan 
kalkmasile kabili 1ahakkuk addeylemekte• 
dir. Ve bunun mümkün olup olmadığının 
kat'iyet!~ anlaşılmasına. kadar, İngilterenİ°ı 
hem Parıs, hem de Serimle «flirhı i devam· 
edecektir. - Sellin Ragıp I 

ispanyada ihtilal 1 
(Ba,:arafı 1 inci sayfada) 

Fasın Mellila ve Cuta şehirleri asi .1 
lerin elindedir. Cebelüttarıktan gelen 
haberlere göre asilerin ;,ayısı 20,000 • 
dir. Sadık askerler pek azdır. Hüku • 
met, asileri bombardıman etmek üze

r~ Fas sahili~~ zırhlılar göndermiş • 
tır. İspanya ıçınde Sevilde isyan çıktı· 
ğı haber alınmıştır. Hudut şehirlerin , 
den gelen haberler vaziyetin ciddt ol· 
duğunu ve ihtilalin genişleyeceğini 
bildiriyor. 

. F a~t~~i as~ler isyanın memleket içine 
sı~ayet_ı ıçı~ ugraşmaktadırlar. İspanya hü· 
kumeh vazıyete hakim oldugv unu ·· ı·· soyuyor . 

. Bayon, 18 (A.A.) - Sen • Sebaa• 
tın den gelen haberlere göre Madrid' d<1 
kraliyetçi Calvo So tcllo' nun cenaze alay\ 
sı.r~R~~da meçhul bir şahıs ateş etmiş, biı 
kışı olmüş ve dört kişi yaralanmıştır. 

Halen Ma<lriddt! sükun hüküm süı 
mektedir. 

Baldvinin dünkü nutku 
(Baş'.arafı 1 inci sl\yfada) 

derken demiştir ki: 
«Biz İngilizle1in, kolay kolay ;,ınlaşı· 

lır adcımlar olmadı~ımız muhakkak . 
tır. Fakat sulh istiyoru7., sulh arıyo • 
ruz, sulhi.i sağ!cınılaırn.ık için çalışıyo

ruz. Kolcıy kolay heyecanlanmayan 
kimseleriz. F~~kat hilrriyet!eı İmı7.e kar· 
~ı bir taarruz vuku b11!du mu sonuna 
kadar mi..icade!e ederiz.>) 
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Kara Fatma Sümer Bank Yerli 
Mallar Pazarlan Damadı tarafından dövüldİI 
Sekizinci Yerli Mallar sergisine Sü- ve sokağa abldı 

mer Bank fabribJariyle Yerli Mallar MiHi Mücadelede Mifis kıtaatınd~ 
Pazarları iştirak etmecii. Halbuki Here- hizmetleri ile töhret kazanmif olan va 
ke, F eshane ve Kayeeri Bünyan fahri • Tophanede Karabaf ma!ıalleeinde De ~ 
blannın mükemmel yünlü kumaflan, re aokağında sakin Kara Fatma evvelki 

Tarife komisyonu bir çok Edi/inor Bakırköy ve Kayaeri bez fabrikaları· gece damadı tarafından dövülerek so-1 
k l J d ·m UZ• '::I . nın çok güzel ve çefidli bezleri Beykoz kağa ablmı.ştır. 

Haziran ayı zarfında lstanhulda a em er e mu m UC Aiacamiinin tamirab hararetle Cfnam deri ve kundura fabrikasının deri ve Tahmil ve Tahliye idaresinde çalı ,. 
24.279 koyun, 33,096 kuzu, 101 oğ- luklar yapb etmektedir. kunduraları, marokeneri eşyası, lıparta f8D damadı Mehmet henüz pek geJl9 
lak. 1117 öküz 231 inek, 179 man • Liman tarife komisyonu dün deniz fle7oilu ~bi telırin .. çok kalabalı~ bir fabrikasının gülyailan, Keçiborlu kü- olan karısını ve üç ~ocuğunu bıraka"' 
da, 79 dan• 315 malak ve 12 '-=-a ke-- tı·caret d!-Lt0··rıu-gun"-de toplanarak la- parça811Un l>ır tek camıı n Yes'ne iUlm kükürt fabrikaımın kükürtleri lzmit -L h" · ı .. ı...~-J -. LtUl!S ~ L_--. la A!!. •• • t .. L-• ..ı: ı·ı- • rıu; ıç evıne ge memege UGf aınlf• 

1 b ı halkı maueaıı o n "Kacamumn aaun -T"" -.- ki· fab 'k La:.. 1 y ı· ••-• ' ailmİftir. Bu adete aöre atan u tanbulun Tahmil ve Tuliye ve antre-- lemit bulunmaktadır. gıt .. rı. umm _~.t ~n ~r ı ......- Kara Fatma da evvelki akfam Mehme1 
bir ay zarfında 1,131,100 kilo et ye - po ücretlerini tcsbit etmiştir • 8 . !L! •• d L_· •• • ..J- b • lar eergısınm en buyük zıynetı olurdu. din Sabriye isimli metreai il~turmali-ı 

ır aı sun enucrı camım iÇ ve uaw B .. 1 · Sek" · · y li nüftir. lktıaat Vekileti tarife komisyonu mnlanmn esub •rette tamirine baflan - u muessese erm ızıncı er ta olduğu eYe gitmif, damadını Sabri, 
Gene bu ay zarfında bedeatande ıeiai Muhsin, İkblat V eki.leli tarife • llllf bulunmaktadır. Bu it için 9 bin lira Mallar sergisine iftirak etmemelerinin ye ile bir arada rakı içer vaziyette sö; 

M65 liralık albn ve güm üt avani, ler bürosu mütehassısı Burhaneddin, tallaiaat aY,Plmlfbr. sebeplerini anlamak iıtedik ve öğren· riince: 
8248 liralık bala ve 7038 liralık da muh- liman itleri umum müdüri Raufi .Evkaf idare9i camii dört tarafmdan •e ~ik ki Sümer Bank fabrikalariyle Y~- _Sende hiç utanmak yok mudur~ 
telif 9fY8 eeblm•ftu. Manyae ve liman if1eri ifletme büroeu çatısının iiıltüne kadar çinko peıdelerle baı- li Mallar Pazarları, Tel • Avıv Evde üç ~uğun aç dururken sen bu" 

Mayıa •JI zarfmda 8452 tane ista- tefi Zihni, lktıaat Vekaleti li~lar tan bap kapamııtır. ve Şam sergilerine İftİrak ettik • rada vakit aeçirmeie sıkılmıyor m!l .. 
km, 242530 çift palamut ve torik, müdüriyeti teflerinclen ,\safla latan • Bu çinko perd~~r tamir sırasında du: leri gibi. aruulual lzmir Panayırına da au) Günah değil midir) diye söylen -
418309 kilo da ..1:::....- deniz mahsulleri bul Ti t Od ndan d iki azadan nrlar Ye çatı mühim surette elden seçı· kuvvetli surette iftirake hazırlanmak • .. ı.. .... Jamı .. ....._,... ıcare ası a --1~ V• _..._ _ 1 .. k ,_ d .. ık mege Ll"'"i y • .ır • 
.!_&.!L __ ı • ·1ı.ıaL ed"l-:-tır• • 'f 1 d •uqcep ııaw:t e camun yı ta. ve asın tad lar d dı . .ı....: 
~ Te • ... l•SU? • mürekkep olan konueyon tan e ~ e L -Ik ·"- d la ır • Bu sözlere kızan ama yenn-..1 

Bu --L-~- bu !_L!L 1~1_ .. __ bel 11MaZarU118. IHl ID esteU&. uyp nna o·- "--~- CI.!!.- n_ L Yerli a_L • ·ı b" Jj!L.lı. 
ay U11D11aa IKllllillWUI e- pek mühim tenzilat yapmıftır. L.:.- d it k .. d ki ak k. ıger umuma ,;;;ııumer DBD& fırlayarak doetu .:JaDnye ı e ır ıue 

clİJ'8 hududlan dahilinde 128,406 çih Antrepolar tarifesinde de eaash ten· ~-ı 0 ;:~~· sı.zın,Bgozı.en bsal am biU:: - Mallar Pazarlan lstanbulda Sultanha- Kara Fatmayı dövmiif, eonra da belin; 
393 991 LiJo da . ...ı e l§tir. u, tan u ve ıa ·-~- n_ -%.I da 1 ''-'~' cadd palı.mut ft td. ' & la1I' zilat yapılllllfbr. Be,roilu için orijinal bir manzara tqkil et• ~•uuca. gcyupun .•ti~ e-- den kucaklayank 80kaia atmıştır. 

cleıaiz mabaülleri urfedilmiftir. Bu tenzilatta, en mühim nokta mektedir. auıde, Eminönünde Yenıcamı kartı • Alnından ~e betııvlan yaralanan ~ 
gümrük idaresinin almakta olduiu Dün Vakıflar Umum Direktörlüiü intaat anda, Galat.ada Karaköy caddelinde, ra Fatma ha.tanede tedavi edilmift al/ 

f&l•enk bankasında iliyle ücredeıin liman ic:lareaince elyevm a- daireai reis vekili mimar Alieddin. 1atan- Kadıköyünde Pazaryolunda ve Betik· nıwleki yara dikilmiftir. 
bir ny Olm&mltt lınmakta bulunan ücret dereceaine b- bal batmiman Nihat, Beyoğlu vakıflar mi· taşta şubeler açmlfbr. • da 

• • yv . T dar indirilmiş olmauc:br. Bu tenzilat rnan Vasfi ile Evkafın bahçeler mütehu- Yerli Mallar Pazarlan, yerli malla - 01111111 PIJllDOSUD 
Birinci cea mahkemeauıde Fel~~nk ha ına 

8 
.. kan bir liradan ım bahçe mimarı Mevlut Baysal Beyoğlu nn daimi birer eersiaidir. Daimi birer kaz&lllllar 

J>e•aeı ~~ memurlanndan Hann 11 • :ladı: şagı yu Vakıflar Direktörü Halim Baki Kunterle sergi mahiyetinde bulunan bu pazar • Donanma ~eti ~eli tah~ 
minele bınnm ftme evrakı arasına 2000 · • ~ h .1 birlikte inpat yerine giderek ıimdiye ka· larda Sümer Bankın kendi fabrikaları ' . 936 ünil 
liralık sahte bir çek koyarak para çekm·k Bundan bafka Liman a mı ve. d ) . le. .. _ _ı • • 1 pı.yangoaunun IS temmuz 1 K 1'&-• ar yapı an Jf n gozuen geçırmıı er ve t f d l l' 1ların en _,__ • · L.-!.1---'-_ı ikr · IUÇtlnClan muhakeme edildiğini yazmııbk T aliliye ücretlerinde ton başına asgar b d lacak . 1 .. . d .. ara m an yapı an ve yer 1 ma .PlllUI 61 mcı aıı:pu-.uue amıye ve 9'; 
Felmnenk baakam bu namda bir memur~ 25 -r kurut tenzillt yapılmıştır. .~n ~nl eod~ra yapı 1~ er uzenn e 110

• güzelleri, en aajlamları ve en ucuzları .mıorti isabet eden tahvil numaralarını aCS.. 
r- rUJmuı er ır. h h' d.lm L h t 1 k · ddir 

01---1.ı..m ve Felemenk banka11nda böy- Muhs·ınle Burhaneddin dün akımın Ca .. b h . d . L-- • em teş ır e ı e11:te, em sa ı ma • tem cetv • 
~· • • ••• • • • • • T-. mıın a çe11 e yenı ucavtan tanzım e- KEŞb>EDE iTFA OLUNAN 'l"ERTb! 

le Wr hlcliaenia cereyan etmedıgını bıldır- vapurla lzmire hareket etmışlerdır. dilecektir. Burada çok güzel ve mabet!e- tadır. . 
mektedir. Memaaniyetle kaydediyoruz. fzmirde de Tahmil ve Tahliye ve Kör- rin vakarile mütenasip bir bahçe yapala •. ~yrı~ .. Sümer Bank fabnka~an ha· NUMARALAR1

97 5
..,

7 876
:
1598 2141 

3339 4508 
..11__ 'fel · · t b.t t k rıcınde dıger en ~hur fabnka ve • .. • • • ' • ' fez vapuıuannın tarı ermı es ı e - ca tır. . .. . --,. . 6902 71SI 7416. 7610, 7699. 

GDmrDk ambarlarmm idaresi tikten sonra tchrimize dönecekler ve ımalatha~e!erı~ yaptıkl~rı yerlı mal • IKİtAMıYE iSABET EDEN NUMA .. 

Um id • . - .. raporlar bundan sonra vekalete gön - Muallimler arasmda yardım ların en ıyılerı do Yerlı Mallar Pazar- RALAR: 
an areaınm gumruk antrepo- . . t k·ıa larında mevcuttur. . . 

lanıım teslim ve teseJlümü hakkında denlecektır. eş 1 ati Bö lec y li Mallar p la da İluamıye T. 1... :rertip No. Sıra No, 
hazırlanan talimatname projesini An- ~iman idaresinin lklmtısat Vhekkkaldidne lstanbul vilayeti dahilinde maarif yünlf i-:Lli erbdın erkekaz;'; ,::,k 3000 77661100 94 
kara .. ür 1 b 1 Li 1 1 . tarıfelere zam yapı ası a ın a "d .. l"~·· ba.lı .. k 1 • ~ ' ' w-- 100 "43 

U 
ya M~~_ı!~n ıta? 'uH'" ~anSarf erı teklifte bulunduğu ve bu teklifin tid· mu ur u~f dan~ .gd resm~fme .. tep erde için her çeşit kumaflar, pamuklular, SO 4SO& 71 

mum uau muavmı amıt ac • . •v• n~ daki h b I ve maarı ıresın e vazı e (roren mu- bezler her nevi kundura ve marokene- 10 7416 7S 
ojlu -1...:-:- dö .. fl.. detle reddedilclıaı ba~~ın a er er allimlerle dil' Jl' le "fet , 

fllliHA~ nmu ~r. .. 1 asılsızdır Raufi Manyas bu hal>erin . eıae 1 mva ım ı. V?I - ... 9'YWV' •&,ı.t. w-lct- ..,,........... 10 .2141 14 
Ankarada lktıut, Cumruk ve n • . . . · ld .. .. l . tış1er ve memurlar aralarında hır yar- \'e seyahat levazımı ve mobilyalar, ha- ı o 214 t 5 1 

lıilBl'lar Veklletinin mümessilleri ta • bılıltı~ yazı_l~ış 0 ugunu soy emış clım cemiyeti kurmağı kararlaftırınıf zır ve ısmarlama kostümler bulunmak- 10 690J 99 
rafından te,eklrill eden bir komiayon ve tekzip etmifbr. ve bir cemiyet talimatnamesi hazırla- tadır. 10 3339 13 

t~dan tetkik edilen hu proje~ -~o- KöprO altında bir sandal Dllfl~r. w • • • işte bu sebeple l.tanbulun en kala • s • IS98 :: 
nmyon tarafında da muvafık aorüle-- ba rd Cemıyet 1 agustostan ıtıbaren faalı- balık semtlerinde altı fubesi olan S6- S 71S 1 
rek her iki Tekilin imzasına arzedil - ltJO U .. yete bathyacaktır ve bu tarihten sonra mer Bank yerli Mallar Pazarları, ayrı- S 3339 !~ 
miftir. Dün Sütlüceden Galata buz bayıı cemiyete dahil olanların maaşlarından ca Taksim bahçeeindeki sergide de, S ıs:~ 

22 
Bu proje tuctik edildikten sonra am· Saffetin buz1aruu Karaköye getiren duhuliye olarak 50 ter kuruş kesileCek- bir şube açmalı faydalı bulmamıt ve : 

2141 3s 
bu1arm teslim ve tesellüm muamelesi- Yağkapanı aandalcılanndan Mustafa tir. bu işe sarfedeceii emek ve para ile s 2141 66 
ne hemen ı.,t•Mn'k ve bundan ıonra tam köprüde Kadıköy iskelesi '\"anın • Azalar her ay aidat namile bir para Şam ve Tel. Avi'V aergilerine ve lzmir 5 t/699 .59 
ambarlar ifi 1 il!Mn idaresi memurlan d*i kayık iskelesine yanaşacağı sıra- venneie mecbur tutulmıyacnklardır. Arsıulusal panayuma en kuvvetli te· s p 151 ·45 
taıafmdan a&ii)ecektir. da iskele zincirlerine çarparak omur • Ancak bir ölüm vukuunda yardım pa· kilde iştirak etmeli daha muvafık Ye S 761 O 85 

Ambarlarm Liman lfleri idaresine gasından kırılmlf ve içinde bulunan rası olarak her aza 25 ter kuruş vere- daha faydalı addetmittir. Baladaki tertiplerin bizalannda gösted-ı 
pemeeiyle dıfandan yeni hiçbir me- 25 kalıp buz tamamen denize döküle- cektir. Bu münasebetle Sümer Bank Yerli len ııra numaralanndan mütebaki ayni ter 
mm ahnmıyac:ak ft Liman l,leri lda- rek sandal ıu ile dolmuttur. Bu 25 fer kuruştan toplanan paranın Mallar Pazarlaruwı latanbuldaki altı tiplerin diğer 11ra numaralanııı ve 547-c 
ıal halihazır kadrosundan yapacağı Etraftan yetişen 1aDdallarm yardı • yekunu ne kadar tutana ölen mual • 'ubesinden ı:..a Ankara ve lzmirde 876 numarah iki terol>e klmilen amoıil 
tuarrufla bu eerviain işini kendi me - mı ile tehlikenin önü alırumttır. limin ailesine verilecektir. de büyük şubeleri bulunduğunu babr• isabet etmiftir. 

la dür k · ikramiye ve amorti bedelleri 22 temmus mm rına ıör ece tır. latmak isteriz. 
Yugoslawalı talebeler gittiler Festival komitesi Yerlı" Mallar llL--lan, memurlar 1936 tarihinden itibaren tediye edilecek j 

• ı r.zar tiı. Amorti bedeli beher tahvil için 1 T~ 18 günde 131 hırsızlık Oldu Dört gün önce Profesör Mehmedin Festival komitesi dün tekrar topla - için tatbik ettikleri taksitli sahflar Te lin.u ıo k.\ırattur. 
başkanlığında fehrimize gelmiş olan narak .Balkan Devletlerinde tetkikat ayrıca müşterileri için de zaman za • ----------Tanzim eclllen bir istatistiğe aöre 

18 sün zarfında lstanbulda 131 hırsız
hk vak'uı olmuştur. Bunlardan 97 
ainin faili bulunmuf, 34 dünün faili 
bulunmak üzeredir. 

Yugoslav Oniverıitelilerinden mü • yaparak avdet eden Turizm Servisi man ikramiyeli •btlar yapmak eure· Yeşildirekte yangm 
rekkep yirmi be, kifilik grup dün ak- Müdiri Kemal Ragıbı djnlemiştir. Ke-- tiyle büyük bir raibet kazanmıflarclır. Yqildirekte Necipefendi sokağmCfs 
pınki trenle memleketlerine dönmüt- mal Ragıbın verdiği izahattan sonra _., , __ ...... - ................... --·- Hasana ait hanenin birinci ve ikinq 
lerdir. · Festival proğramında bazı tadilat ya • MevlQt katından yangın çıkmış, orta ka.tın bir, 

-~==---==========~~==~-~==~=~~~~~~~~i~ ~~N~~~~b~~~an~ra~ili~~~ 

Akmam kız san'at mektebi Sergı· Sİ ram bir iki gün zarfında tam ,ekliyle Nizım Paıanm hafidi doktor Ô- tür. 
Y- belli olacaktır. Bu evde oturan lranlı bakkal Meh• 

mer Nizımm otlu merhum Edibin 

Dün lstanbul akşam kız san' at mek· çok fevkinde bir mU'ftffakıyet göster· 
tcbindc talebelerin ders senesi zar • mi,Ierdir. 
fında vücuda getirdikleri eserlerle Bu sene mektebin dikif fUbesinden 

11 O, moda tubesinden « talebe diplo
bir sergi açılmlfbr. 6 - 7 salondan iba- ma almıştır. Sergi 25 temmuz ak~amı-
ret olan bu eer&ide taltbeler ümidin na kadar açık bulundurulacaktır. 

Nölıetçi 
Eczaneler 
Bu receki nöbetçi eczaneler pnlanm ı 
latanbal c:ihetindekiler: 
Aksarayda: (Etem Pertev). Alemdar .. 
da: (Abdülkadir). Bakırköyüncle: <la
tepan). Beyazı~a: (Sıtkı). Eminö -
nünde: (Bensaeon). Fenerde: (Arif). 
Karagümrükte: (Arif). Küçülcpazar • 
da: (Hikmet Cemil). Samatyada: (E· 
Tofiloı). Şehremininde: (A Hamdi). 
Şehzaclebapnda: (Halil). 
Be7oila cilaetindekiler: 
Galatada: (Sporidia). Huköyde: (Ni
eim Aseo). Kaaımpaıada: (Müeyyet). 
Merkez nahiyede: (Kanzük, Günet). 
Şif}ide: (Halk). T akıimde: (T akmn, 
Nihat). 
OakUdar, Kachlıöy " Aclaluclaldlerı 
Büyü1cadada: (Merkez). Heyl>elide: 
(Yusuf). Kadıköy Altıyolda: (Mer • 
kez). Modada: (Moda). Üsküdar Çar• 
ştbc)yunda: (Ömer Kenan). 

mevlfıdu bu &JID 20 inci Pazartesi medin eşyalarının 6 bin liraya sigortah; 
olduğu anlaşılmıştır. Tahkikat yapıl " 

giini öğle u111.111ndan sonra Tet- maktadır. 
vıkiye camiincle okunacakbr. ----------

Mıstrh talebeler 
Tefekkür 

Hastalığım ıebebile kıymetli 
allka ve teveccühlerini muhtelif 
tekillerde göstermek ldtfunu esir
gemPmiş olan çok saygı değer 
bByüklerime mealekdqlanma aziz 
dostlarıma ve arkadaşlarıma son
suz minnet ve teşekkürlerimi ar-
zederim. (681) Doktor 

Fuat Kamil Bektan 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,"6 de 
Matine 17 .80 da 

Yeni operet 

Rahmet Efendi 
Program her harta I 

Mısırlı talebeler dün ,ehrimizde b11"' 
lunan tarihi abidah ve müzeleri gez
mişlerdir. 
Müzeleri gezdikleri esnada umum mil
dür Aziz kendilerine müzeler hakkın
da icap eden izahatı vermiştir. 

Talebeler bugün serbest olarak ge
zeceklerdir. Yarın saat 1 de Tarabyada 
kendilerine belediye tarafından bir zi
yafet verilecektir. 

Gazetemiz, eskiden olduğu gibi 
şimdi de lzndr ve haval s nde 
Hemdi Bekir MU•••••e•I 
tarafından tevzi edilmektedir ve 
edilecektir. GOrdOğQmOz ıozum 
nzerine Hamdi Beklrle alakası 
olan bayilerin nazan dikkaUerinl 
celbedl}·oruz. değişir 

Yakında Babalık jı----------~ 
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MEMLEKET HABERLERi; 

Acıpayamın bir yıllık 
hayvan ibracab 

j Gökçetlağ yangını 
Nasıl çıktı 

Doksan yaşında üç kanlı 
kırk çocuklu adam 

Acıpayamdan bir Jılcla 4306 kara ., 5785 koyun, 
6893 kıl keçisi ..... edildi 

Yangın çıku evin sahibi 
Ahmedin kızı dikkatsizlik
le koca bir mahalleyi yakb 

O.nuhe,. (~) - Gökçeclal .... 
biye merkezinde çakan yansıa telgrafla 
bUdirihnlfti, Ya ... -...om olta ma • 
._, .... Ömer .. Almı.m maden 
..... Ribsira ficWetli etili ,.....,DID 
.-k caMak ....,_üa,--Pni lldat ~r. Yaa
aın bütün fiddetile 1 ~ aaat kadar devam 
...._ eonıa eöaıcllrillmiltiir. Yapılan 
twhkibt ..ne .... ~ Mıımeclia )u. 

• taıafmdaa plgudd. anı. ........ K. a .... ft 40 fi ..... ...,. 

aıiıra mansal ,..-. Wr eat &--. bolca FakıJa (H._..) - Scn.nit Boiub.rul S. ka,a. J ...a. ft Wr -· tarafın· 
alet k_,.... ft ame Wr ~ otu- kanMM haib ,..a 7fls ....... klglk Wr du iclare .._ Wr ..... ftnbr. Mek· 
aııak IÜt sıiıiuıMk iare tw:enıtri de •ça- kö7'1Gr. S. k5" ftlia.. .._._ ... de t.W. W... •ı~w lrAI ....... ilinden 
,..... .... ~ ..-. a;itmipjr. kö,.&n ilk tem• ........ ,..... Wri , .. Wr .... ,............ tlıbrrilr •tmit 
Saç kmr:bia ft .-d ki talatQa blhlftur .. çalıtu uetaludaa .... .... .. ... .... • ................ . 
... icia de ~ ........... .- kimse rildiiini eorm.-. U.. a it YÜllMe tJsmla 
olmadığı için kendi kendiaıe ..... üfQir. keedWni tacia ._ U~a Umla k&,I ele ~ bzaama 

Netiıcecle Dan~ wld.l iJa sa.,, cad· • - Sonanp dcmiftir. JCa,6a mi ele ~lhdll'. 1225 ...,_.. Ye iki ~ b•nelidır. 
• # .. IS ... %1 d.ii aıwnda kb ' Orta ...uııedea Soıa'ftl kahn..,., 40 ._. nnl bir kaza merkezi olaa Uzun· 

. i . . eser bile kalmamıfbr. Sonawtta eoa ~da Wr çok b.ilar lada. etrafuada k&, bul n 
• Acıpayam (Haauel) - AdpaJ.. ıfl iL _.. .._ nwl ....... .. .. Yaacmılan Wr Mllıt arhada Bahkesir vücude aetiribnittir. Fflzlbıda idad tetkillt ~uıı1111m .. a111111aa 

~~zlil vilibir1:etinin en ~= ~-~ ıil1 ._!': !.?.'~ .. ~ ~ mel· valisi haberdar aı.. fw. Ve telef.onla ber Burada 90 bk Wr Jhti7u ftl'dır. Bu at kaldırbıuttır. Burada 5 mufla n 2 maall-: 
cau1u dar kua mer& , ft.mrlpll - -"•-ı,,,,_. dUilca 7ansm takip etmilrir. Feliketze • tam dokuz dela nlenmit n 40 ~ocak,... tarafından idare edil bir illun kt 

inan. Kızılhiw. Samlar namile üç na- Telefaa Fı63 •ilıometıedir. 7 881lbal, delere KwlQ tanı.da 300 lira yardım tıştirmiftir. Geç• 1m97e kadar her iti,. .. dır. en e ep va"' 
hiYeei vardır, bunlardan Samlar na • llir ....... n mMi• Yardir. yap.._. D .......... tııe~ ele fe • Pan bu ~tiyara .-ca eeae Wr söz ainm 
hiyeaj bu sene~qkilitta kaza merb- GaıW Amıdaılunun en büyük Pli - laketze~elere enak mzi etmektedir. gebniftir. Ve timdi iztırapla ,..takta yat .. 
2i olarak Yeşilova namile Burdur vi • zarlanndan biriıi Karahöyük kö- Vak a etrafında tMkat ,.apmak üzere malı:tadıı. Eb-eYm 65 tane de •~ bnm 
layetine bağlanmıpu. Kazanın umumi yiiDde her hafta ~b. aün· D~en aüula Babk.- jandarma vardır. 
lliifuau 66,466 dır. Geçen sene .f306 leri kurulur. Eski devirlere ait kumandanı Mahm.t Pulk, Kızılay başka- Slrpldekke 
1._ ~ 57011: k k 893 ___ _.__ chr Hi .. : .. ı__ • L- - na doktor Ali Raa .,.. dal.a baza :ınat bu • Strçalıtekke köyü iki yilz lıaneli ve bfn ~ sıgır, ou oyun ve uzu, 1 c:-=DK var . uume ait m;w ~ elmiflerdir. Tallib · iDd 
kıl keçisi ve oğlak ihraç etmiftir. Yb- len iDJ. içinde teead&f edilmektedir ra)'ll lr -~ i...... au~ ~.:t e: nüfualu bailık bahçelik &üzel bit köydür. 
de on bir nisbetinc:le nüfusta tezayüt ve eeki zamanlarda kullanı1an ya • == y__. Pi Topraklan çok mümbit ve mahıuldardar. 

Çalapnnl 
Çalapverdi kc;,.cı 8oiu&.rua 7 kilo

metre meaafede 1 SO Jaaaeli bir ka,.dur. 
Toprakları her dlrl8 ... -.11 1'etittiıecek 
kadar mümbittir. Buna laalka balcılık ve 
eebzeciliie fazla ehemmiyet vermi,ıir. Ci· 
var köylere fazla mikdaıda ıebze ve taze 
meyva ihraç etmektedir. 

\'ardır. Arazi çok vaaı olup IÖÇIQeae tağulu ilkönce hara SeJcakiler za- 72 e•. 19 •m• .... J düllb. 32 aın- BU h • ad h 
ihtiyaç vardır. Mesahai •thi,.i 17 manmda )'llllllm.,m. Hilen Yatağan bu Ye - ele ilk ...... ;ranmlfhr. 267 DÜ• r amy 8 sa zı va Samsunda imar faaliyeti 
bin hektardır Arazisi Garbi A - nmm nıilen bu köyde o zamanki de .. Eue -cikta b........_ 1CmJa7 kmzedelere m&JVI bollujı Samsun (Huaml) - Belediye b6 .. 
llado1unun kuvvei inbatiyesi birinci mir 1a11ayünin tarihi izleri biJl mev .. çadır söaclerm ..... Billa buar mi1'· Bürhani1e (Hmuıt) - Bürhani~ yük bir emek ve bir bayii para arf ecle-
~ede olan arazisindenclir. Bot dağ cuttur. tan 3S.OOO La bdmia edilmektedir. d~ bu yıl aebrd 'W meyva diğer yıllara rek Cumhuriyet Meydanını ve tehria 
Yoktur. Hepsi ormanla doludur. nıebetle pek ucu ve mahaul pek bere- itlek caddelerini bqtan bqa parkeyle 

Her köyde memba ıuları vardır. Dal- Davas belediyesi Mugv lada mahsul ketlidir .. Domatesin .kil~u,. patlıcanın döşemiş~ir. . 
"'- tıehri Acıpayam i1ÇC19indma büyük · 6 taMlıi ve ~ "& kilolu b.ter Beledi)'9 timdi de iG eolrMJan tamir 
bfr ltavia yaparak ıeçer. Feant ..ı. . ,.., alır•rnor • ti • kW'UfA ..aılm.lrt.mT. ettirmebe. .,....... bir kwnme - ~ 
lba tesisata yapıldığı takdtrde blnlera Y' Jr~ vazıye ıyı Taze bamya üç, elli tane d~lmalık bi- ke laflarile dötettirmektedir. 
dönüın araziden istifade edı1ebilir. Davu (Humıt) - Burada bir çok %11% il (A.A) - lhm• Mzi. ber bet k~ •• bıpuzua kiıo.u da_ 2 Camburiyet .meydam da teV1i ecli • 
Mezlttır Kö .. · önünde Akde .. yenilikler göze çarpmaktadır. ~ _. 1 ...._ .. .._ ı ... iyi· kur~ştur: Biirbaaiyede bu yıl a&ül- lecck Ye meydanda timdi naevcut bi • 
nize d··0-ı~ Kaycegızl k il Kö ;;iz DaVI sulan mebzul bir kaza mıerk~ dir. Dan. W. ..._ ... •· 'uia e1üm medik bir berebt ve Kuzluk varc:br. nalar iatimlak edilecektir. Bu binala, 

o u ur. ın oz e yce. . . .. .. .... Wtz 'ı'i•. &.i ........... Pzlük nn istimlaki . . i ... 
&ra~da kere9te nakJiyatmcfa bu çay• zidir. Geçen ıenel~. k~~ 7'JZUn .. Ve J'8al.k iriiaJea. • lıiGIM ili llitmif, Bigada bir çocul boğuldu 4()() 700 lfl. b .tiriJdikten ~· 
dan ~stifade cdllir, ve bu kereste!~ Mı· den INjday mahaulu tift~11l ~ ~ı· h ..... ialeriae -... edı•ebedir. Bip (Husud) _ Güleç köyünde ediı:. . metrelik bir meydan tanzıaa 
llraıhraçedilir.Oımanlarfennibirıu- rakanlrdencedeazobaa,..ba .... • v.,.1ab luwL-JL.I-- ·- Gılnü t F ı bir --1---da tir. 
~ '- ı· düf ed"I · k d __ _ı_ .......,.. -- o uran •z.ının YWfMiiw Ayten 0 _1 • ..ı· L=-. el _ __. •-L •etac işletilecek olursa büyük bir .. • emaa me tesa 1 emıyece eraaaa a=•Pbn slre Ulııa 9i lıir chanmdachr. · · nd ki kızı .. IC k U9RIQ&ye ıı..- e ... __,.,. .-.., 
\tet elde edileceii fÜphesizdir. b.ebıtll m.a.....a alw=,.ı... Buranın B..a.n. ela hiçı-1m • \·ıh........ ;: k e aepn I~ .. oy enamı- de getirilmesine ve cenaze otomobilJ.. 

Kaza dahilinde hüdainabit dmecek batJıca mahsalab tOtlndlr. Ba ~ ~ 8ailaıda .,. _..,_. 8'ıi M.ta· d' ~.. ~yuya ır =~•· ~ ri atın almmamna karar veaıWftir. 
derecede dag"larda bile badem aiaçlan bet bin küsur dönüm tiitün e~~· lıHum teMiktlli hb ..... Si.rM ldm- ~-ı oyku -~~ra ı~.-.- IU ç r en go.. H • • 
~ . . D belecl . hir plia dairesmde ler ..biU.de , ... , . sa le taıa8ula • ru ere çur.arı......,w. 1 id--eı . ~~en yetifmekte. -~ l!~gln .. çalı ::.:...,... ;: çM itleri ~ 1 ..... ...... ' n 1 •• ..: ... ' Pi • Z:~n F azlınm kana, dereye SUY.a gider .. ' ·-ar . 
'h .. L el!, ~badem ve ~na mu!DMll mey· 's anda W. boralar içimle a· ilrbii ppa ;r11aa .... ....iedidir. ken Ayteni sekiz yaşlarında bir kom - R ·-· 
·~r aga-•ann ço::...1--asına vabeste br. u mey 1 

•-• M .aıı • a... .. '- t lim tm• da "-· Are151 o)d ~ ._.. . pa&• • lınm tehir elektrikle tcl\W editm.,. - r - UIQIS& 1111 fU a;ızına es e lf, o çocu5 "' a· W • 
ugu~~ bır buçuk. sen~~~· et" . ~ ..,._ aetiıilmif pu& Maila. 18 (AA.) - Huiııu • icin· vuttuğu sırada kuyu batında oynar • 
~ nıumııre bahçeleri Yetiftirilmek • :: ı.:MÜD ..... a.:. Wiyiilı de K.- Wr 1 · ._ W. ... S.. .da. ken çocuğu dütGrmüt ve 61ümüne '°" Yüksek ökçeler 

· f. k w lrarf-na luma :ruz elli ..P. ~ albmt daima ke- bep olmuftur 
Kazanın müstakbel servetini bun • bir büstü hüktlmet onagı çi. bir at ii.nıc Mib'ıliıı. ----·------- Bir doatum dedi ki: 

~ temin edeceği tahmin edilebi • ıebediın:::· lzmirden getin1en 811 Di r-.a.:. Tire lleledi,.ilin llir teeiri ile ~ü!:'C::r.~::-ı!-:.::·..-'! 
· Kaza dahilinde bet tane g61 var • .c~ . fmd menba l1llan tet Jl"W • IJllr .,,.. Tire (nusust) - Tire belediyeei be- sq. ile müwWe 11..- lrt,...ain aklena 

dır. Bunlar. Karaman. Salda, Bayın .. ~ühenc:li~~·~ türbe salilı olma- Di,.anbekir (Hmuai) - Baytar lediye tahaildarlarile CIDllfı tcmeltM selmez .. 
dır, Baraşh, Çorum aöllericlir. Dünya- kik ve~ 1 ıim 1!~ auların derece • idaresi elli bin lira .mı. 24 aygır ala- menetmi.pir. Belediye biDw dahiliade - S-. imk&a yok&uı, dedim,, aq. 
ilin en latif menazın tabiiyesini ihtiva y~lar 1 art lf·ş~mdi de sokakların hi&ocek aeniflikte bi7ilk bir ~ ele- tahsildar için huauai bir büro yapbnl- haddi zatında bir mücadele vuıtaaadır 
~en ve sathı bahirden 12?,0.. ~etre I~~ ıu;1::;

1:~ .1..•Jmakta, bütün poeu yaplumlfhr. Depo ~ wfedilen llUfW. Bel~eye vor~ borcu ~ et:- eh .. 
~kte olan .Bayındır aölu cidden d~ ollan ile telıdOll taiaab 79pl n ~m bir kanıma ewvar vıt&~etler de ~~·bor~~~ -v:e. ödeme müddeti * löriilecek yerdir. =~ ıttırak etmitlerdir. Bunlar da ıcabmda b1r ıbbuame ile laildırilmekte. ~ta 

kaza dahilinde otuz bir mektep~ • aygırlardan müste&t olmaktadır. doiruclan cloira,. borcunu.belecliyeJe 
-.. Bu okullarda Y1erkek8 bdm oJ.. Tr-..... zirai tattilral Şimdikı mevcudu altı atla d8rt mer- getirip 'ftZDe,. ,atırmaktacbı. 
~Üzere 45 muallim vardır. 2267 6" ~-1- _ Trakpda zi· kep olau depo, hayvan cinsini ıslaha Tahaild~m.da ~ euretle bir ay_.. 
~ 1071 kız olmak üzere 3338 talebe TekiıcW.. ~I ~~ara Zinat fa· yazdım etmektedir. Deponun yanında fında tahml ettilderi :"9"' ~ 
~~uttur. Bu aene 301 çocuk ilk~- ral ~,.-talebe bu abalı T.kirda· memurlann ikametine mahsuı büyük dejil de umum tah11I yu.lesmden üc-
lilini ikmal etmiştir. Bir buçuk ıene ı· kllt•"t:~t: bir ev de kurulmQflUt. retlerini almaktachrlar. 
ı:-inde batlanan on iki mektep biti· iına ce11111...,r · 

, 

L ,,. ............ .,.-.., ••• Bir damac•"Rı Adada llO ........ 1 H.. ~ _ ....... ,.ı O-, Y..._ j 
Ha·ı ... Y•A" A .......,...... .... ........................... ...,_, ..,., 

Kadınıa ...... -·· lid - ö-
teki ökçesi 1 

* - Kadaalar aündon süne yükteliyor-
lar ••• 

Dediler, tuc:Uk ettim: 
- Evet. ı.brplulerlnln lkçeled 15 

8Ulime kadar Çlkb. 

* lCadının, bqımın UıtUnde yeri nrdar. 
Fakat 8kçeafnln aelat 

* Ökçeli iskarpin ayakta iken fena de • 
iil. fakat ele alınınca çok tehlikeli olu • 
yor. 

* Yükşek akçenin zararını. yOkıek 8k· 
çeyl glyenle. yiyen bitir. 

* Nasrecldin hoca sal olsaydı. ve eline 
bugUnUn kadınlannın ııfydıklerl yUkaek 
ökçeli ıskarpmlerden biri 1reçaeydL la " 
karplnin 6kçe.lni keser: 

- lıte timdi. derdi. iskarpine benze
din. •• 

tMs!T 



6 Sayfa ... 

On yedi senedenberi 
gizli kalan cinayet 

Amerikadaki T oronta şehri operasının müdürünü 
kansı öldürtmüş, facianın esrarı bizzat keudisinin 

itirafile aydınlandı 

On yedi sene evvel Amerikanın tedir. SmoJ'un kızkardeşleri buna 
Toronto şehrinde opera müdürü olan itiraz ve mahkemeye bir vesika ibraz 
A. Smol fÖyle bir çek aldı: etmişlerdir. 

«Mister A. Smol'un emrine bir mil- Bu vesika ölen kadının imzasını ta-
yon dolar tediye edin.» şıyan bir itirafnarnedir. Kadın, bu ve-

Mister Smol hu çeki okurken yirmi sikada kocasının katili olduğunu anlat
dört saat sonra ortadan yok olacağını makta ve cinayette kendisiyle ortak 
ve nasıl yok olacağının 17 ıcme gizli olan1arın isimlerini ifşa etmiyeceğini 
kalacağım bilmiyordu. ilave etmektedir. 

Çünkü ancak son günlerde onun na- Bu itirafname, cinayet meselesini 
111 yok olduğu karısının bir itirafı i1e halledeceğine büsbütün karıştırmış .. 
anla,ıldı. tır. 

Hadise şu şekilde cereyan etmişti: Nihayet hadisenin şu şekilde vuku-
17 sene evvel bir milyon dolarlık bulduğu meydana çıkmıştır: 

pki alan Smol birdenbire kayıplara Smol, çeki aldıktan sonra karıeiyle 
brıtmıf, yapılan bütün tahribat neti- birlikte bank~ya. 1ı.itmiş ve bu .. par~yı 
cıe vermemişti. Kanada hükumeti ka • hesabına geçırmıştır. Bunun uzerıne 
dli bulana 60.000 dolar müklfat vaad- karısı bir takım adamları para ile elde 
detmifli. Fakat bu da fayda vermemiş- ederek kocasını öldürtmüştür. 
d. Bu adamlar, Smol'u boğarak öklür-

0 zamandanberi 17 sene geçmiş, müşler, eUerini, kollarını kafasını ke • 
Jıadiae çoktan unutulmuştu. serek operanın fırınına atıp yakmıt .. 

Nihayet geçenlerde bu l'damın karı- lar, gövde fırına eıkmadıiı için, onu 
11 olan Madm Smol ö)müf ve bir va- da bir tarafa gBmmüşlerdir. 
elyetname bırakmıştır. ltirafnamenin ele geçmesi üzerine 

V aaiyetni)l'Yle, kadının bütün aer- zabıta cinayetle alakadar olanları ye
vetini kiliseye terkettiğini bildirmek - niden takibe batlamıştır. 

14gaşında 
Evlenmenin 
Akıbeti 
c 14 yaınnda evlendim. Bu evlenme 

annemin ve babamın muvafakatı bari· 
cinde oldu. Henüz hayatın ne olduğu· 
nu anlamadan ve evlenmenin de ne de· 
mek olduiunu bilmeden bu hayale ka· 
pıldım. Evlendiğim kız bir köylü kızı., 

dır. Bir sene beraber yaşadık. Bundan 
eonra kendimi diyarı gurbete attım. Ve 
eekiz sene ayrı bulundum. Bu zaman d" 
bir de kız çocuğumuz dünyaya geldi. 
Nihayet askerliğimi bitirdim. Sonra ha· 

ratı memuriyete atıldım, ve karımı ya• 
nıma getirdim. Bir sene kadar beraber 
oturduk. Fakat ne çare ki ikinci bir ge
çimsizlik baş gösterdi. Bu vaziyet do
layısile tekrar ayrıldım ve neticede 
mahkemeye düştük. Üç sene nafakaya 
mahkum oldum. Mahkemeye müracaat 
ettim. Kuvvetli esbabı deliıil mevcut ol• 
madığından bahisle hfıkim bu davamı 
reddetti. Bunun üzerine tekrar yanıma 
aldım, ve badema geçimsizliğimizin de-

vam etmemesini kendine söyledim. Bu 
defa da bir sene kadar oturduk. Fakat 
ne çare ... Artık ilelebet bir hayat arka· 
dıişı olam~acajiım-2 anlaşılınca kendj 
arzusu üzerine validesi ve kardeşi nez· . 
dine gönderdim, ve çocuğu da kendi 
yanına verdim. Bir senedir her ay mun· 
tazam olarak iaşelerini temjn etmekte • 
yim. Fakat ne çare ki arada kendim dü
fÜyorum. Bu vaziyet karşısında ne ya· 
pacağımı pşırdım. Yalnız fUrasını da 

izah edeyim ki; bu hususta karıma karşı 
hiç bir hiyanetlikte bulunmadım. Daimıı 
bir aile yuvası kurmağı ve onu ne kadar 
bu yuvaya ısındırmak istedimse de bü
tün emekler boşa gitti. Bu hususta bana 
bir akıl vermenizi rica ederim. 

An karada: M. Erdenay 

Oğlum bu İfte ne aiz, ne de kadın ka
bahatlidir. Kabahat erken evlenmeuiz
dir. Böyle küçük yqta evlenmenin aki
be~ budur. 

Maamafih karınıza muayyen bir za
rar ziyan vermeği cöze a1arak ayrıl • 
maktan bafka çare cönnüyorum. Bu
nu da kadının nzasile yapabilirsiniz. 
Yoksa mahkeme karar vermedikçe ayrıl· 
manıza imkin yoldur. TEYZE 

"Kız, sen 
Sinema yıldızı 
Olmalısın! ,, 

Bir arkadaşı bu tavsiyede 
bulunmasaydı sinemacılık 
Röne Sen Sir'in aklından 

bile geçmiyecekti 
Röne Sen Sir güzelliği, kabiliyeti ve se• 

vimliliği ile pek az zamanda sinema yıl • 
dızları içinde büyük bir ıöhret kazanmış

tır. 

Röne Sen Sir iyi bir ailenin kızıdır. Tah
sili esnasında bir hayli seyahatler yapmış • 
hr. Lisede bulunduğu sıralarda verilen mek
tep temsillerinde çok muvaffak olmuştur. 
Liseyi bitirir bitirmez hemen evlenmiştir. 

Az zaman sonra bir erkek çocuğu ol 
muıtur. Kocasının geliri ile iktifa eyleme· 
diğinden çalışma hayatına atılmıştır. 

Kendisine münasip bir 11 ararken arkn

daglarından biri: 
- Röne 1 Çok güzelsin 1 Ben senin ka

dar glizel olsam hiç durmam sinema ar • 

tisti olurum t.. 
Demesi kendi.sinin sinema hayatına a-

tılmasına sebep olmuştur. 
Hemen (Gomon) şirketinin (Nis) şeh· 

rinde bulunan stüdyolanna giderek mü • 
dürle ıörüşrnüı ve arzusunu bildirmiştir. 

Müdilr de ufak bir tecrübe filmi çevir • 

meie karar vermiştir. 
(Röne Sen Sir) e derhal makyaj ya • 

FıanSız sinema yıldızlannın en güzeli 
Röne Sen Sir 

pılrnıı ve «Sünli.>'t» lann kızgın ziyaları 

altında stüdyonun sahnesine çıkarılmıştır. 

Bu ufak tecrübe büyük bir muvaffakiyet 
Üe neticelenrniıtir. . 

Güzel kadının fevkalade bir surette fo. 
tojenik olduğu anlaşılmıotır . 

Fakat muvaffakiyete rağmen genç kız 

stüdyoya kabul edilmemiıtir. Yalnız çc • 
virmiş olduğu filim parçası kendisine ve· 
rilrniştir. 

Bir müddet aonra Röne fiüm ile beraber 
Paris civarında bulunan Juonoil stüdycıl.ı· 
rına gitmiş ve müdür ile görüşmüş, müdür: 

«- Pek mükemmel bir şey değil amma 
.ne ise 1 Her halde daha iyi çalışabilirsiniz lıı 
demjştir. 

Müdürün ismi Moris Turnördür. 
Gözünden hiç bir şey kurtulmıyan Mo

ris Turnör tam o sıralarda çevirecek oldu
ğu (iki öksüz kızlar) adındaki filim icin 
güzel bir artist aradığı için hemen fırsatı 

1ttmimet bilmiş ve Röneyi angaje etmiş.ir. 
Röne bu filimde çok muvaffak olmuş, 

fakat Mor is T urnör kendisinin ciddi eser
lerden ziyade komedilerde ve buna mü
masil filimlerde daha çok muvaffak ola -
cağını tahmin eylediğinden Röneyi o yola 
sevketmiştir. 

Bu tavsiye üzerine Rönenin çevirmiı ol· 
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Genç Amerikan sinema yıldızlanndanıJan Lang deniz kıyafetiyle 

Kimler, haftada kaç def 
sinemaya gidiyorlar ? 

Bir Amerikalı sinema meraklısı aine-ı 11 /33 tür. 
malara haftada kaç kere gidilmekte ol· 45 ile 60 arasında olanlar sinemalar 
cluiu ve aincmalara giden halkın kaç yaş- o kadar ço'lt gitmemektedirler. Gidenle 
lannda bulunduğu hakkında tetkikat yap· 1rin yüzdeliği: Yüzde 14 60 tır. 
mıftır. Elde etmiş oldu~ sayanı dikkat ne- • 1\0 Y'"t•nda vlaulcmla nlsbet yuzô 
ticcler §Unlardır: ,4.03 Ü ancak bulmaktadır ... 

Vasati l 0,000 kişi üzerinden: Sinemalara en çok gidenl~rin han 
% 37 /92 si haftada bir defa meslek erbabından oldukları da §Öylece tas 

% 21 /60 ı haftada iki defa ,nif edilmektedir: 
Y. 8/ 19 u haftada liç defa Yüzde 22/.40 ı bürolarda çalışan me 
Y. 1 /53 li her gün morlar 
Sinemaya aitmektedir. Yüzde 17 /60 ı hükumet memurları 

s+-naJara en p cidenlet- , Yüzde 9 / 40 ı ameleler 
J2 ile .fS yaşları arasında olanlardır. Yüzde 15. - serbest meslek erbabı 

Bunların yüzdeliği yüzde 59.89 u bulmak· Yüzde 6/60 ı mekteplHer ve ünivers~· 
tadır. ,teliler 

1 S ile 21 yaılan arasında bulunan de- 1 Yüzde 4/ 40 ı eshabı emlakten olanla 
Ukanlılar ve ıenç kızların nisbeti: Yüzde Yüzde 3/82 i askerler 

Patinaj lcraliçeşi 
Sinema yıldızı oldu! •• 

Bu kıt Garmiş' de yapılan olimpiyat• 
larda dünya patinaj ıampiyonluiunu ka
zanmıı olan Somia Henie adındaki İsveçli 
kaz bir iki aydanberi Amerikada bulun
maktadır. 

Haber alındıjiına göre Somia (Foks) 
film kumpanyasına dahil olmuştur. 

Çevireceiii film baıına 100,000 dolar 
para alacaktır, yani takrjben 123,000 
Türk lirası 1. .. 

Genç kız sinema hayatında dahl bir 
rekor kazanmıştır. 

Pek yakında çevirecek olduğu filmin 
iarni: (Son Spor Nüshası) dır. 

Somia henüz 26 yaşındadır. 

Marlen Ditrih 11ihaget 
Avrapaga hareket etti/ 

Holivudda Şarl Buaye ile birlikte (Al 
lahın bahçelerinde) adında büyük bir fil 
çevirmiı olan methur sinema yıldızı Mar 
len Ditrih Avrupaya müteveccihen (H 
livud) u terkeylemiştir. 

Yıldızın Avrupada bir müddet istiraha 
eyledikten sonra Londrada büyük bir fil 
çevireceği söylenmektedir. 
Şarl Buaye de ( Hollvud) dan ayrıldı! ••• 

(Marlen Ditrih) He birlikte film çevir• 
mit olan meşhur san' atkar Şarl Buaye, bi 
kaç güne kadar Fransaya avdet edecek 

Sene sonuna kadar memleketinde ka 
lacak olan bu Hn'atkar, iki biiyük film ç 
virecektir. 

duğu ilk komedi Toto olmuştur. Partö 
nerliğini Alber Prejan yapmıştır ... 

• yoya varır varmaz hemen giyinirim '"10 

makyaja haşlarım. 
Sonra (Arlet ve babaları) filmini çe .. 

virmiştir. (Bu çok zarif filim geçen sine • 
ma mevsiminde şehrimizde gösterilecek 
iken her nedense vaz geçildi...) 

Fransız sinema üstatlarından Röne Kler, 
bu sanatkarı çok beğendiğinden çevirecek 
olduğu (Son milyarder) filmi için kendi
•ini angaje etmiş, Röne Sen Sir bu filim • 
de de çok muvaffak olmuştur. 

Bundan sonraki filmi (Kokoıtlar mek-
tebi) olmuştur. 

Genç kadın bu mütevali muvaffakiyetler 
neticesinde artık Fransız sinema yıldızları
nın en mühimlerinden biri' olmuştur. 

Sanatkar halen Pariste (Kurtlar kendi 
aralarında) adında büyük bir casusluk fil· 
minde bir rol yapmaktadır. 

Röne Sen Sir, geçirmekte olduiu hayat 
hakkında şunları söylemiştir: 

cc- Her sabah saat beşte kalkarım. 

(Berlin) de iken stüdyonun otomobili saat 

altıda kapıma gelir ve beni alırdı... Stüd-

Ondan sonra sıra filmin çevrilmeainO 
ıelir ... Çok yorucu bir iştir. Bir çeyrek saat 
kadar filim çevrilir. Sonra yarım saat, bit 
saat beklenir. Elektrikçiler, makinistler• 
mühendisler bu sırada çalışıp dururlar• 
Sonra gene başlanır. Bir sahneyi on, on bet 
defa çevirdiğimiz çok defa vakidir. 

Akşam makyajımı çıkarmadan stüdyo• 
dan ayrılırım. Hemen evime giderim. Bir 
banyo yaparım ve az bir şey yedikten son• 
ra yatağa girerim. Mutlaka saat onda ya • 
takta bulunmalıyım. 

inanınız... Sekiz aydanberi sokağa çı • 
kıp gezmeğe gitmedim. Sokağa stüdyoya 
ıitmek için çıkıyorum. Çok kere bezginlı1' 
beni kaplıyor... Güneşi, denizi, dağları. 

kırları görmek istiyorum. Fakat sinema ha• 
yatı bizi bu zevklerden mahrum bırakıyor• 

Muıvaff ak olmak idin çok çalı.şmarnıı 

icap ediyor ... ve çalışıyorum ... Halk ta 

beni rağbeti i]e muhabbeti ile mükafatlaP' 
dınyor.» 
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Olimpiyat ar başlıyor Atletizm kupası 
Maçlarına 

Amerikadan " tanb a 
gelirken 34 t ebesini 
kaybed.en bale . hocası 

Yarın 3000 koşucu Yunanistandaki Olimpiyattan 
alacakları mukaddes ateşi 3600 kilometre 

katederek Berline götürecekler 
Dün başlandı 

lstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından 
1tertip edilen İstanbul atletizm kupası maç
larına dün Taksim stadyomunda başlan
,mıştır. Müsabakalara Galatasaray, Beşik· 
taş. Güneş, Bahriye atletleri iştirak etmiş
lerdir. 

Madam . Laruse .. R~tay "hepsi zengin adamlarla 
evlendıJer. Bu gıdışle Amerikaya ya1nız basıma 

dönmekten korkuyorum,, diyor 

Berlin ollmpiyatlan için yapılan vnzme stadvomu 

Berlin olimpiyntlan fçln ynpılan stadyom 
Bugünkü olimpiyatlar dünya gençliği i· Güre§ ve boks maçları 15,000 ıeyircl 

~ rnU,terok bir bayram tetkil ediyor ve alan Doyçlnnd halde olacaktır. 
bu bayram sayesinde bir taraftan ıpor iler· Spor hadiselerinden başka olimpiyat 
liyor, bir taraftan da milletler arasındaki progrnm.larında mimarlık, resim, heykel• 
hYnaşma kuvvetleniyor. traşlık, edebiyat, musiki müsabakaları da 

Olimpiyatlar 1896 da ihya olunduktan vardır. Olimpiyatlara iştirak eden milletle· 
ıo d rd la U h lif rin hepsi de bu müsabakalara davet olun· nra ö er aene fası e mu te yer• 
lerde yapıldı. Bu sene Bcrlinde yapılacak muşlardır. 

,Ve bu yüzden yüz binlerce kiıi Almanya• Sonra eski Yunanlıların sporlarını gös· 
71 ziyaret edecek. teren bir meşher vücuda getirilmiştir. 

Olimpiyatların küıad sünü 52 milletin Olimpiyat fırsatından istifade edilerek 
takımları milli bayraklarile ıtadyomda ge· heden terbiyesini ilerletmenin çareleri dü-
Çİt resmi yaparak and içecek, daha sonra şünülecek, beynelmilel spor kurumlarının 
OJunlar Her Hitler tarafından küşad edi- murahhasları görüştükten başka spor mek· 
lecektir. tepleri kongresi ile spor doktorları kon-

Ko§Ucular, Yunan.iatandaki olimpiyat· gresi ve beden terbiyesi muallimleri kon· 

tan mukadd .. ateşi tapyarak Berline ietİ• gresi toplanacaktır. 
recek ve Berlindeki olimpiyat kulesinde bu Olimpiyat kulesinin alevini yakmak İ• 
•tcg mcruimle kuvvetJendirilecektir. çin Atinadan getirilecek olan ateş, meı'ale· 

Yüz binlerce ıeyirci karıısında dünya lerle taşınacaktır .• 
kıt'alarını remzeden bet halkalı beyaz bay- 3000 koşucu yarın Yunanistandan ha- 1 
rak keşide edilecek, olimpiyat çanı bütün reket ederek Bulgaristan, Yugoslavya, Ma· 
dUnya gençliiini çağıracak, daha sonra on caristan, Avusturya tarikiyle Berline gide- 1 
dokuz çe,jt ıporda f&IDpİyonluk oyunları cekler 11 gün devam eden koşmadan son-

• ' 
,0 Ynanacak ve oyunlar iki hafta devam e• ra 20 temmuzda Berline varacak ve bir a-
decektir. Oynanacak oyunlar ıunlardır: ğustos günü etadyomda görüleceklerdir. 

1 

Hafif atletik oyunlar, jimnastik, güreş, Mesafe 3600 kilometredir. 
ho'ks, eskrim, endaht. binicilik, bisikletçi- • ·- ·-·· • ·•• · ~· • ·-.. -
lik, yüzücülük, kürek çekmek, kotracılık. 
Crnodem pentothln,) yani (binicilik, es· 
lı:rim, niıancılık, yüzücülük. koşmak); fut
bol, el topu, hokey, polo, basketbol. 

Bundan bqka tayyare ıporları, hezbol 

lllaçları yapılacaktır. 

r-
T ar i h i Tablo 

Mevsimin hayli ilerlemiş olmasına rnğ· 

1men memleketin tanınmış atletlerinden bir 
çoğu bilinmeyen bir sebepten dolayı maç· 
lara İştirak etmemişler, bununla beraber 
yapılan müsabakalaıda dikkate ıaynn de· 

1reccler elde edilmiştir. 
100 metrede V edadın, 1500 metrede 

Recebin, yüksek atlamada Pulatın elde et• 
,tikleri dereceler mevsimin sayılı dereceleri 
addolunabilir. 

10,000 metrelik yarışta mutlak ıurette 
,rekor yapacaiı haftalardanberi söylenen 
Riza Maksut Ve arkadaşları bu meaafe üze· 

,rinde Türkiye hudutları dahilinde ıimdiye 

1kadar hiç bir atletin yapmadığı, hattl yap· 

1mağa cesaret edemiyeceği bir ıckilde 1A· 
,kayt bir koşu yapmışlar, neticede GUnea· 
,ten Riza Maksut, Beşiktaştan Remzi ve 
.Halkevinden Nuri, hakem hey'eti tarafın· 
dan diskalifiye edilmiıılerdir. 

İıtanbul kupasının son müaabaknları 
huıün gene Taksim stadyomunda yapıla

caktır. 
Madam Laru .. Ritay'm yanm da kalan altı talebesi 

Milsabakalarda alınan dereceler: 
,. 100 Metre: 

1 - Vedat Bahriye 11, 4/ IQ 
2 - Orhan G. S. 11, 7 / 1 O 
3 - Danyal G. S. 
1500: 
1 - Recep Güne§ 4,21 7/ 10 

Dnnkü mnsabakalardan bir görünüş 

2 - Mehmet Güne§ 4,33 6/10 
3 - Riza Maksut Güneş 4,3 7 
4 - İbrahim G. S. 4,41 4/10 
Gülle: 
1 - Etem G. S. 12 m. 42 
2 - Tevfik Bahriye 1 1 m. 48 
3 - Şerif Güneş 11 m. 25 

Uzun atlama: 

1 - Tevfik Bahriye 6 m. 56 
2 - Sarris Güneıı 6 m. 30 
YüL:ıck allama: 

O, ıevimli ve çok 
az lmıımıı yüzü ak 
uçlarla çevrilmil 
kadınm altmış ya• 

tına yaklaıtıiım 
aöy]ecükleri zamaa 
hayretten kUçilk di
limle beraber yeni 
yanmış ıigaramı dıı 

yutuyordum. 

Bembeyaz saçla• 

rile, altın gözlükle

nle o ilk bakışta, Madı m Lanua Rital' 
hayatı kıt'alar arasn da eeçmiş bir 
mU'tefekkiri, bir filozofu andırıyordu. 

Ve eier ıözlerimla ıörmeıeydim 0 

,tipte bfr kadının, 18 • 20 yapnda ~enç 
.kızlarla beraber ıahna.1e çıkıp da varyete 
,yapabileceiine inanmak için en u yüz bin 
ıahit Üterdim. lemi Laruıa Ritayrniı. 
' Hayatının tam 40 ıenesi aahne üzerin· 
de numara yapmalda geçmiı. 
· • Şimdi de, ıenç kızlara hale denleri ve· 
nyor, va talebeleriyle aylarca ıüren büyük 
turne~er yaparak, dünyanın en büyük fe
hhlerınd a Revüler veriyormuş. 

Bana: 

• -:-: Buıün. diyor, memleketinize ıeli
tmıızın üçüncü günü. Buraya hareket eder• 
ken, İıtanıbulda canımız tıkılacak d" .. 
d•• Ü Jt ıye O • 

um z opuyordu. 

' )mcü, bu eıini ıöremiyecemft\•• k d 
..:ı l ...-·~ a ar 
... :ıe memleketten nasıl ayni x. 
dü 

.. .. acaKımızı 
, ıunuyoruz. 

Fakat bende hayret uyandıran cihet • 
l~~en birisi, memleketinizde operet, rc
v.~, b~I~ .azlığı. Söylediklerine ıöre, dan• 
sozlerınızın yekunu 50 yı" ya bulur 
b 1 

muş, ya 
u mazmıa. 

Halbuki Amerikada bu rakam, Nhneye 
çıkan değil, çıkmayan kızların yekunudur 
diyebilirim. 

Orada, hemen her mahallede bir bale 
mektebi vardır. Ve Amerikan kızları, VÜ· 

cutlarmın tenasübünü bu mekteplere borç. 
ludurlar. 

Dansözlük orada bir san'at olmaktan 

çıkmış, bir SPfl' halini almıştır. 
operete, revüye çıkanlar arasında 
der kızları bile vardır. 

Baley e, 
milyar• 

Ve bu yüzdendir k i orada baletler, 0 • 

peret ıan'atkli.rlan, dansözler, el üstünde 
tutulmaktadırlar. 

l Tiyatrolan dolduran Amerikan deli
kanlıları, sahneye hep bir kılı kta çıkan ba
le kızlarını canlı birer p iyango biieı:n e 
benzetiyorlar. 

Ve bir milyardere d amat olmak ümidi-

1~ ~ı.zlara kur yapmakta b iribirlerile yarışa 
gırışıyorlar. 

Bu yarı§, ekseriya sinema filmlerine 
mevzu teşkil edebilecek kadar acayip ma-
ceralara sebebiyet veriyor ç ·· k·· .1 · un u mı yo-
ner, milyarder kızları ekseriva hüvi ti . • . 1. 1 

" ye erı-
DI gız ıyor ar. 

Buna mukabil, fakir baleler kend ·ı • • •
1 

ı erı-

nı ıru yard~r kızıymış gibi gösteriyorlar. 
Ve delikanlıların bu kurnazlıklara al

danışları, §aşılacak neticeler veriyor. 
Bale kızlarının fazla itibar .. .. .. h k . goruşu, er· 

e&ten zıyade bizim canımızı yakıy 
B' k or. 

. ~r. ızı bulup, alıp, nice zahmetlcrla 
yetıştırıyorsunuz. 

w. • Ve bir ~~n o ne ıüçlüklerle yetiştirdi. 
ıınız kız elınızden gidiveriyor. 

Mesela bu sefer Amerikadan çıktığım 
zaman tam ( 40) tane kızım vardı. 

Halbuki İıtanbula gelinceye kadarı 
kızlarımın adedi ( 40) dan altıya indi. 

3 tanesi Berlinde, 7 tanesi Pariste. 9 
t.anesi Viyanada, 4 tanesi Mısırda, 6 tanesl 
Londrada, 5 tanesi de Romada evlendiler., 

Hem hepsi de, bütün genç kızları İm4 
rendirebilecek kadar parlak izdivaçlar 
yaptılar. 

Mcse~a, Pariste evlenenlerden birisinin 
kocası Lidodan gclmi• b" M . d . v ır ısır pren• 
sıy ı. 

Gene Pariste evlenenlerin b irisi de bf1 
banka direktörüne düıtü. ' 

Larusa Lita gülüyor, ve: 

- Bu gidi~le, diyor, Amerikaya 
1 

yap4 
ya nız dönmekten korkuyorum 1 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

Yapılan ıtadyom 32.5 dönüm genişli
iindedir. 

İki saf üzerinde 100,000 seyirciye ye· 
tecek tribünler yapılmııtır. Saha içinde 
futbolcular için ( 1 05 X 70) metre geniş-

müsabakamız 
Reylerinizi göndermekte 

acele ediniz 

1 - Pulyos C. S. 1 m. 80 
2 - Yavru Güneş 1 m. 7 J 
3 - Faik G. S. J m. 65 
4 - Münir Güneş 1 m. 60 
5 - Niko Güneş 1 m. 60 
400 Metre: 

n=Hayatta GOrdükİerimiz 
liğinde bir çayır tefrik edilmiştir. Tarihi tablo müsabakamızı kırk 
fa Yüzme ıtadyomu 18,000 seyirciye ki· tablo neşrederek 5 temmuz tarihindo 

Yet edecelc yerleri muhtevidir. bitirmiş bulunuyoruz. Müsabakaya 
Dalma havuzu 19,5 metre eninde, 19,5 başladıcımız zaman da yazdığımız gibi , 

llletre genişliğindedir. okuyucularımız bu kırk tabloyu kese-

1 - Recep Güneş 53 8/10 
2 - Vedat Bahriye 5 6 
3 - Mehmet Güneş 56 8/ 1 O 
4 - Faik G. S. 56 8/ 10 

Güneş ve Galatasaray arasm
daki konuşmalar 

4 Yüzme havuzu 19,5 metre eninde, cekler, en ziyade beğendiklerinden 
9.s metre uzunluğundadır. başlamak üzere, numara sırasına ko· Güneş klübü Genel Sekreterliğinden: 

l Havuzların sulannı harekete getirecek, yup bize ıgöndereceklerdir. Neticede Güneş klübü idare hey' eti dün mües-
1 ılclastırncak techı·zat vardır. ·sler·n ve Haya· t o· • en çok beğenilen tabloya rey verenle· sı 1 ıye ıvanı azasının da i§· 

Soyunma aiyinme kamaraları, dinlen• re hoşlarına gidecek hediyeler takdim ,tirakiyle Reis Cevat Abbas Gürer"in bnş· 
bıe odaları, matbuat localan, oyunları ida· ı edilecektir. Hediye alabilmek için ta§· ,kanlığındn bir içtima aktetmiştir. Bu içti-
:re Yerleri çok muntazamdır. mada Güneş klübü ile Galatasaray kiu··bu·· 

Y·· ra karilerimiz de dahil olduğu halde 
Uzrne Ve dalma havuzlarına nazır tara• arasında devamlı teşriki mesru Üzerinde 

Çal ) 1 müsabakaya 26 temmuz pazartesi ak· 
1 okantalar yapılnuştır. k d . . k . l k 1.. ,konuşmalar yapılmış tır.. Müsait neticelere K şamına a ar ı§tıra etmı~ o mn a-

daJti Ürek çekme yarışları Berlin civarın• zımdır. Acele ediniz! doğru giden konuşmalara devam edile-

Crunau' da yapılacaktır. :-----------------!~ektir. 

iki kız kardeş, iki de erkek. 
Kızlardan biri erkek kardefiyle bir· 

leaip kız kardeaiyle kavga edı·yor b .. . . • ırı· 
bırlenni dövüyorlar. Kocaları ve ço• 
cukları da araya giriyor ve iş büyüyor. 

Nihayet mahkemeye geliyorlar. 

Davacı kızlarını şahit olarak gösteri· 
yor. 

İki genç kız. Biri, dövme ve sövme 
safhalarını anlatt1, çekildi. 

Diğeri yeminini etti. Ve içinin bü
tün hıncını döken bir sabırsızlıkla söze 

ıı başladı: 
- O ak~am eniştem evde yoktu, 

teyzemin gene her zamanki gibi dostu 1 

Kirli çamaşırlar 
----·-----------------gelmiş, oturuyorlardı. 

Teyzesi suçlu yerinden makhur bir 
sesle bağırdı: 

- T erbiycsiz ,ağzını topla. 
Genç kız hiç aldırmadı, ve evvelki .. 

ne nazaran daha sakin bir sesle: 
- Biz de, dedi, kardeşimle Beyoğlu• 

na çıkacaktık. 

Biraz sonra, annemin dostu da gel• 
di, Babam evde .. 

Sözünü bitiremedi: 
Müddeiumumi reise: 

- Samiin çıkarılsın, dava aile me· 
selesidir, muhakemenin hafi cereyanını 

isterim, dedi. 

Muazzez F AIK 



8 Sarfa 

Yazan: Orhan Selim l---------= 
KONU MAZI 

Son Postamn Edebi Tefrikası: 46 
Ömer için dünyanın hududu aşaiı- gezdireceğim, gözlüklü amcayı gezdi

Ha Bahriye nezaretinin duvarları dibin- receğim, herkesi gezdireceğim... O i
de bittiği için Üsküdara gitmek ona ni- ki adamı, arabama bindirmem ama .. 
nesinden dinlediği masallardaki Kafda- Bir hafta geçti... Ali bey, Nuri ua
ğının ardına gitmek gibi heyecanlı bir taya yeni ortaklarının atelyeyi geze -
yolculuk geldi ve yukarda yatRklan ceklerini söyledi. Um, yeni ortağ'ın 
toplıyan Güliazra seslendi: kim olduğunu sormadı. Fakat öğleden 

-Ana ben üsküdara gidiyorum. sonra Ali bey, Nuri bey ve yeni ortak 
Kasimpaşadan köprüye, köprüden atelyeye girdikleri vakit sapsarı o1du. 

Üs'küdara kadar süren vapur yolculu- Usta onu görür görmez tanıdı. !Bu, bir 
ğu Ömeri hayran bıraktı. Ve babasının köşk bahçesinin kapısında ve Gülizarın 
elinden tutarak atelyeye girdiği vakit sandığından çıkan fot~f kağıdının 
birdenbire o kadar çok ve inanılmaz üstündeki adamdı. AH ve Nuri beyle
fCYler görmüş o1du ki hemen Kasım - rin yeni orta.klan, Seyfi beydi. 
paşaya, mahalleye dönmek. bütün bun- Seyfi bey biraz şişmanlı-.mışb. Us -
farı arkadaşlarına anlatmak istedi. ta onun sesini ille defa duyuyordu. Ka-
i Ömer, atelyede güler yüzle kartı - im ve kısık bir sesle ıkonu~uyor. 
landı. Bu havası tozlu. aydınlığı bula- Usta, gözlüklü amcanın yanında ye
nık yere b

0
ir ~OC:uğun geliş~ ~erin üs- re çömelmiş, bir şeyl~an Ömere 

tünde neş elı hır şarkı tesınnı yapmış- baktı. Ömer yeni gelenleri görmüş lba
tı. Hele tesviyeci Şükrü baba ile Ö • filli bir kaldırmış, sonra bunlann ara
mer çabucak dost oldular. basına bindirmek .istemediği adamlar 

Tesviyeci Şükrü baba, atel~~~ a!- olduğunu görünce aomurtaralc tekrar 
ni zamanda asker olmıyan bmcik ış- başını işine eğmişti. Seyfi beyi !belki 
çisiydi. Elli yaşındaydı. Kısacık boy • görmemişti bile .. 
luydu. Burnunun üstünde. kcnarlan tc· Nuri usta, patron1an atelyede doiaş
neke, kulal-tan geçme bır koca kan hrdı. Ara sıra göz ucuyla bir Ömere, 
gözlüğü vardı. Bu ~özlüğün koca~an bir Seyfi beye bakarak izahat verdi. 
bumuna binen yerme, acıtmasın dıye Ömerin şöyle bir Seyfi beye benziyen 
bez sarılmıştı. tarafı vardı. Bu benzeyişin farl"lna 

Şükrü babaya Ömer, <ıgözliiklü ~m- varmak azap oldu ustaya. 
ca» adını taktı. Ve gözlüklü anıcanımn c- ı-k1·· ld"l .. .. oz u u amcanın yanına ge ı er. 
yanında ondan izahat alarak. her onu- Öm v ,L ıL..... 

_ı_ • • _,_ er ayaga &auu:ı. 
'ne gelen şeyi karıştırm~ tstiyerc:A a • Ar b . 
telyedeki tezgahlan dolaştı. Burnunu 

1 
Meyh. ba Öm d d" 

. . 1 - er a er usta, e t. kıskaçlıyan işcilerden bırme suntur u Ö ....._ı __ 

d .. ı-kı·· mcr somunKBn: bir küfür sa:vur u ve goz u u amca - _ Merlı ba ded" 
nın verdiği bir tahta takoza çivilCT ça- N . 11 __ a Se' yfi ıb. Ömerı· tvös _ 
k k L • un oey, eye 

0 ara aKsamı ettı. rek 
· tere : 

Baba oğul eve döndüler. Nuri usta _ Bizim Nuri ustanın oğlu, dedi. 
yıllardır işten böyle neşeli dönme -

·· Çekirdekten yetişiyor. 
rnişti. Ertesi sabah yine Omeri aldı Seyfi bey, çocuğa .şöyle bir b::ıktı. 
ve artık Ömerin atelyeye gitmeai adet 

Ve a•akasız ba~ını çeYirdi. Yürüdüler. 
oldu. Çıktılar atelyedcn. 

Bir gün gözlüklü amcayla Ömer üç Nuri usta, akşama kadar gitgide ço-
gündür üzerinde u~~ıkları küçük bir ğalan bir kurontııyla çıldıracak -gıbiy
arabanın tekerle'klerını takarlarken a- di Nuri beyle Ali um Örnerin öz ba
telyeye Aliv bey gir~i. Ali bey Al~an- ~sının Seyfi bey o1duğunu her ha1de 
yaya yaptıgı kısa hır. seyahatten don - bilmezlerdi. Fakat eğer !af olsun diye 
müştü. Yanında Nurı bey var. c··ı· sını ona anlatacak o -

A 1 . d'kl . k. . rde b" u ızar macera 
te yeye gır ı erı va ıt ıçe ır l 1 Se fi be Ömeri alma'k is -

· lik ld N · d y •• ur arsa.. y y 
s~ss.~z o .. u:. ~ı ustaya. ogru yu - terse.. atelye kapasının her açılışında 
ruduler. Gozluklu amca elinde arabay- .. v. :J _ '- ib

1
• olu·ı.r:or 

v Ö ustanın yuregı aurac~ ,g :17 • 

la a~~a .. ka!~tı ve mer gelenlere bak- Akşama doğru .8GU Jcararııu ver~. 
tı, gozluklu amcanın kolundan çeke - Kütükte Ömer.in babası kendisiy.di. Q-
rek sordu: · k" ond ... - ... '----

merı ımse ~ "'ıaınaz. 
- Bunlar da kim gözlüklü amca} (Arkası ıww') 
Gözlüklü amca fısıldadı: ---...... 
- Patronlar .. 

Bir Doktorun 
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İttihatçılar Devrinde 

MUHALEF~T 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, asıl 

Son Postanın ısiyut tefrikuı : 2 Yazan: Ziya Şakir 

Miralay lsmail Hakla ağır ithamlarda bulunmuş, lttihad ve Terakki 
Cemiyeti Reisi Ahmet Riza Beyi düelloya bile çağırmışb 

( Dünkü kısman ıhülAsası ) l kedeceğini; ademi merkeziyetin is 
<Bazı ecnebi gazeteıerlrün tendi nıey- ana vatanı birbirinden tefrik eyliyec 

Jılndeki ınearlyatını ve bunların efdrı u- ğini ileri sürerek Sabahaddin beyi v 
ımumJ,yeaetı nkislerlııi endi~ :ne kar§Ila - tana ihanetle ittiham ediyorlardı. 
ıvan Abdülhamit ıbaşkatibl Tahsin Paşayı Ahmet Riza beyin ICrt nqriyatı 
sadrazam Sa.it PB.i&Ya göndererek bu ıtıu- prens Sabahaddin beyin tarafc:lar1arın 
sustnkl mütaıeasım mrdıırm\JI, 6alt Pa§& fena halde dilgir etm.İftİ. Bunlar ara . 
da efkAn umumiyeyi istihfaf eder 'blr sında · bulnan Miralay lsmail Hak 
tarzda: 1 da 

bey, Ahmet Ri2:a beyi düel oya vel -Bu maııc ıım? Bu h::ıJk mı? demlşt1. 
ıAbBüthıımlt, Salt Paşanın bu lstihfııfmı 1 

beğenmedJ.. Zıilüm ın istilJda.dma ıratmen( 1 
Çar .Nlkola ıefkfırı ıumumtyeye mukavemet/ 
edemlyerek Düma meclls1u1 açmıştı. iran
da meşrutıye.t llchine kanlı o:vak'alar core
yıın ed.tyorclu. Bu ıhfulJseler :&bdillluunldl 
daha esaslı dilşüncelerc se.vketmıştı. 

etmifti. .. Ahmet Riza Ley, buna dı 
cevap verm.if: (Yaverim Hazreti Şe 
riyariden) iken bemtiTesinin Ydd 
sarayında maraz kaldıiı bir muamcl 
den - ve hilhasaa Fehim P8f4 tara&n 
dan 8Ördüğü çOk ain' bit hakaretten 
dolayı 1stanbuklan firar. eden Mirli ı 
va iRiza paşadan bah.ettikten sonra: Abdülhamit kanunu csasiıün neşrtn1 

~ünfiyordu. Fakat kcncllstnden nldııı:t 
dolgunca maa.;ıa Pm'ı.t.e 'Yll§U}ım bir iJoıı 
T.ür.ltilıı verd.!ğJ. jılrnaı tlk.lrlertnı altüst 

etmiş, bu ~ümaıı o ;sırada ramnda bulu
ınım .ıF'era§eti§erı!e vek1Ii seyit İbra1ıltn 
Es::ı:t Efendiye .gti.stermlştl. 

.ütlrnalı:la Pa.r!ste 'bulunan JJon 
'll'fuıiderin ıblrblrlerhıe diiştükterl lblldlr'lll
~ordu. 

Seyit İbr.nlrlm Efendi 1bunu okuyunca 
artık korkulacak bir şey ikalmndı~nı. 
bunlar ınr.ns:ınn tefrika duşmUş ıoıautrunu 
nnlatmıştı. Bunun üzerine Abdülhamit 

tercı.ime ettirmekte oldu~ kanunu esasi 
müsveddelerini derleyip toplayıp mulıafn
za etmı§ti. 

Bu jftrnalın bir :tek kı!1lrueSI 'blle 'Ynlnn 
dcğlldl.Avrupadald hfirrtye•perver1er m uh

tellf partilere ayrılmış ,btrblrleı'lne J:arşı 
§lddetıe mu'.halefete ıışlnm1şıaraı. 

Jon Türk zümresini t~ldl .edenlerin kal
bur üstün-e ıgelenleri iJJ.de.r.1Ik lurstyıe blr
blrlerzyle miicadele ediyorlardı. 

{Elyevm, Mı. Kldift Aw.. Hilııııııi p~ 
p.nın ıizli bir bi.anetinde bulunan bir TUrM 
2abiti ae, temeyyüz ve iftihar eylemek ~ 
Jbenjmle döellct ..._. ... il ' ıl• Wun· 

du. GöriilüyCll' Wı ILo •• öldirllmeyt 
~ p1- (Aı...t Ria) ........ 

mişler .. ondan sonra da büyük milçyas- Demişti. 
ta !faaliyete geçmişlerdi .. (11310 sene- Ahmet Riza beyin bu cevabı, muha 
sinde, bu :faa'liyet, !büsbütün arlm1fb. 1.i.flerini büsbütün küplere bindirmişti 
Tıbbiye mektebinde başlıyan bu faa- ATtık hücumlar, tevali eylemişti. 
liy:et, lstanbulun bütün münevver mu- Mektuplar ve broşürlerle başlıya 
hitine taşmıştı. IEvv.ela (Ahmet Vıer • bu hücumlar, Ahmet Riza beyi ço 
dani), sonTa da henüz mektepten çık- müşkül vaziyetlere düfiirccek mahi -
mış olan doktor Nazım ıile Afi Zühtü- yette idi. Ve bunlann muhtelif bsım· 
yü Av.rupay.a yollamışlardı. O zaman !arı aynen .şu cümleleri ihtiva etmekte 
sen, A'bdülhamide llayihalar~ .arizeler idi: . • 
göndermelde meşgul :idin. Doktor Na- [Siz, aöziinmia u1i1ai olma,., ~e~
zım. lstanbu1dan iParise eldi. Seninle nizde nıerkuz m.. a:iD l.lmas tialerm 

uzu~ zadiye görüştükten sonra, seni mağllıbu bir ~ lııir. Y ' • cw. ...· 1 
hal ~ S · ( Orduyu o.m-wle )'11'1111 ıene 

cerniy.ete id ıettı.... en, ıcemıy~tte ız&b~Jiİc etnllf, nan m llir mken '8caVÜS 

bir Bf olmt& ·stcdin. Bunun "çin ııs - • ..? -.:!:ı .. "inm• ] etmenin cezayı ~ ....... ___ ._ 
tanbu'lla bir hay i müzakere v.e mu - ır•H--- d w.dım ilir-wp Wr 

N.h (0 1&.!DD81T prer habere cereyan etti.. ı a~et1 • sman- • ı. ..... Jlrenlzle süd bir hayli zamandanber 
lı ittihat ve Terakki Cemıyetı~ ınva - '.himaye eden Te bft' birinize yüzlerle li ... 

da.mat ınile ısenin :teklifin ıkabu! edildi... Sen, ihsan ve inayette .,..._.. _.eta. •eliy· 
.sahlb1 Cemiyetin bir müessisi değil, alelade yiillütfamız 'Olmul liDB ıe1ea • _.. _. 

Abmet m.ım !Bey, bunların en kıdeml1-
leı'indendl ıve Osmanlı !I'erıı.ldd ve ti:What 
Cemlyetin1 te~ etmişti. 

lEn kuvvetli rnktplerindıın bll'l 

Mnlımut .iP~ ile .Mizan gazetesi 
iDağıStanlı !Murat 'BeydL bir mensubundan başka bir ~ey değil - 'kirimperver - ._na da delli uıiıaio4 .,. 

sin. '13inaena1eyıh burada hürriyetper- msamyetini uzaltL! Ma.bnıut l.Pa§a nzun bir seta:ıet le ıhas
\taJıkta.n sonra ölıniiŞtü • .Fnkat oğlu Prenıı 
6abahaddln :Ton Tih'kler nnısnuıa mü -
lhhn lblr mıevkl !ihraz ıetıniş ;ve Ahmet ıruza 

eye abasından daha korkunç >blr ra1dp 
ıolmujtu. Çüıikü o da myru,i l>ll' ıpartı teş
lkil eylenrl§ti.) 

verl~i ~ lıürriyetperverliğin :rı'i.yasc'f- [Geçen sene Mmu& Mlmwlui _. 
tini in'hisar a'ltına a1mıya lha'k'kın yo'k. 'JTl8D, • Mmr Hidftıi AW.. Hilmi Pııı nın • 

D · - · · .. 1 d · ferefi ftiülikatı.ı.ma ..-,. '1•· Wr ıhye, neş.rıyabeta gbırışm1 ış er ı. . _ -;mtın -vesatetine ~ içia cma ..._,_ Ge-
A met Rıza y, un ara cevap ver . .....ı ---...1 !..1' • ıır:....11• ...._ 

h d. b • çen mart a7.ıınua, ~• .. .-. wuu• 
miş; .ezcümle prens Saba ad ı~ ey .1· retlerine takdim olunmak ._ t .. ıU iı ... 
Je tarafdarlarını, gizlice Abdulhamıd alıausaCla lbdmı tasa. F.ır.t, ...... o-

A11mıet Riza beyle, p!"ens .Sabahad- taraf.darlığı lile jtham etmi&ıti. Buna =..madımz ... e. teaı&e,iı llaacl• Wr llW 
din !bey.in "Ik ~fntalan, ıbıvvetli ol- 'f!eb~p de, JPrenı Sabahaddin beyin ncş- ~ene mUkadclem, P..wte 4e 'İcn tılmİftİ • 
muŞtu. Vıe u da, Afımet Riza heyle riy.atı caaında, f(>yle bir fıkranın geç- niz. Mea'Ulünüz, ..,_ ~ lcelm'fll. ... 
pr.ens Saimhaadin !bey.in tarafdar:Iarı mesi idi: Jan inkar edebilecek miainiz? •• ] 

ar.asma lkor'hmç ıibir !bomba !koymuş - TB. -"-- "d tarzımı.mı ıs1a1ımı İs· [fftdiv ~ •laa ........ mn 
- Patronlar ne demek gözlüklü am-

ca) 

Gözlüklü amca cevap vermodi. Çün
kü Ali bey Nuri ustayla konuşmu,, on
lara doğru geliyordu. Nuri usta, pat • 
ronlarm Şükrü babayla Ömere doğru 
gittiklerini görünce peşlerine takıldı. 
Ali bey sordu: 

Günlük fi.azar 

Notlarından ("') 

L ız, yauuz ı are (Mlemi k .... ) • ( 
tu. t k vatandl!l§larımu.a müphem bir İt· e$'babt renlaııldl. • • 

1 A!hmet Riza ey; ıneşre.ttiği (ıMeş· 't~:le t~ldif etmek.le 'kabmyoruz. ıAm tarzı Jameti "Vlltan? ~ iWr ~ •:O!tPpı&lll_ .. 
veret) gazetesinin 12 şubat ] no7 ta- m.aiş~unızin 1118.bı lJüzumuno an1atma'k. .. mak. •. ~ • .,_. İa· 

- Kimin bu çocuk Şükrü _baba~ Se-

1 

nin mii\ 
Nuri usta atıldı: 
- Benim .. 

Ali bey, Nuri beyin yüzüne bale • 
tı. Gülüşür gibi oldular. Nuri bey: 

- Maşallah topuz gibi delikanlı, de
di. Tıpkı babasına benziyor. 

Bu <Cbpkı babasına benziyor» öyle 
bir edayla söylenmişti ki, Nuri usta 
kıpkırmızı oldu. Herifin suratına bir 
tokat atmamak için kendini zor tuttu. 

Ali bey, Ömerin bafmı okşıyarak 
1ordu: 

- Kaç yaşındasın) .. 

Ömer, ters ters cevap \·erdi: 
- Dört .. sana nei\ .• 
Ali bey şaştı: 
- Dernek dört sene geçti ha?· ... Ne 

isim koydun buna Nuri usta'? 
Nuri usta, kelimelere basarak, cevap 

verdi: 
- Öğlumn adı Ömer .•• 

O akşam eve dönerlerken Ômerin e
linde arabası vardı. Babasına dedi ki: 

- Baba, bu arabada seni gezdire • 
ccğim, annemi gezdireceğim, ninemi 

---
Kalp üzerindeki 
Sancılar 
Gelen hasta: 
Geceleri büyiik bir aı'kıntı ıçinBe uyan

dığını ve çarpıntıdan nefesi tıkannco'k 
derecede 'buhron geçirdmini anlatıyor. 
Göğsünü saran ağrıdan, kotla-rında u-

yuıukluktan .birdenbire bir !e1ç gClcce· 

ğini düşüneyor :ve .lrorlw.sunu söylü -
yor. 

45 yaşındıı, 72 kilodur. On sene c~ -

vel bir tifo,, son dört sene 'çincle de 

iki defo dizanteri ze~ MWQ'.ene 
ettim. El ~e ~akılaruıda ~lik :var. Da
hili kaib adalesi /bozuk. Bir mıüdd.el 
Uro frai§İnge devam etti. 

Bütün fa' al vazifelerini bıraktı. Adada 
etrafı çamlı örülü bir kö§kte .uıtiraha't 

etti. 
Sıhhi yiyor, tütün de içmiyor, kah\'IC 
kullanmıyor. 

Şimdi kontzoJ ettiğim bu hastam • 
da artık ıığrılar pek sık gelmiyor. Ce-

celer.i çok rahat uyuyor. Cücdüzleri 
ayda bir iki defa fazla yol yüı'iidüğiı 

zamanlar göğsünde hafif ağrılar duy • 
duğunu söylüyor. T e'hlikenin öııünıı 

geçtiğimize memnundur. 

( • ) Bu ootJan D~ aaklay~, ,YD• 

but bir albüme yapıfhnp kolleksiyon 
)apmlE. Sı.lonb zamanl.Dl%da bu notlar 
.bir doktor eilii imdadınıza yeti,ebilir. 

r.ihii ınüshasında, l.Giıı ifıtmıdeııin :akaet- Birincideki fenalığın, ikincide'ki 'tlo'ksanlar- {o.On lhet ~~.-da 
•v. b. k ed b h denk yı a·- . .. ek ad· ınesile 'YAJIY~=··· ~ , ... -,,. ....... 
Stıgbı hII' .... d~~. en a se ·en, prens 'Clan "'~ ._~.,,~~ ~~st~- .. ma _ ı dvee nuz.Ancak, "1 m ili -. _.,...., ..... 

a a l!la ın Qlll: manevı aıaıcum.ı...e--~ı l!l"-.n umumrye · •w• • • • 4a..t .ı -'-
- lb. abiil- I ~ k isti ihamız fıayat, •111 - ' • [Adi ıserseri .. ınakabili ıid.ab ~arla - kunretli ır ame azrn ama yo- m:ı,etli zevatta bt bt siy... ...w 

tan ... ] TUZ.~ L4 .. lb -!.ı1· .u-..ıı k "d '-'' vüs'at, •e ilabn ~ 4-ecele* - ... o· b w _ıcd 1 [eir Auuo arnwuı "OallUU aı ırmaaua .. ıye agırıyor; onun tarw ar arına .. . ıütiklan §ah • • hi9I:." ldt mini servet ve ftlfUıi,.t e,WWin:iıa; 411 .. 
da, ağzına gge1en söz eri öylüyordu. ti~t!t •e . C!~-"--ı ~yı. ~ bır ~ yevm, feleğe brf1 _..,. ;iatii- eö• qor • 

• ıı.. •• temın edemeyız . ..,.,.._ erınnmn e4 llDI as-
Prens Sftbahaddm bey; 'DU hucnmu, . M ~ 'k ın iza1 M çaresine aört ene SUIHIZ.~ 

itidal ve sükunetle kaTşrlamıŞtı. Ah - ,ryelsınıd keş ed besı .. nkü Abaülhamidin {Sizin ıgıDi 9ıtd '(0 warallliri • eliıie 
R bey . L __ ,._,1 sarı ma ı ça a ugu • d . "6ki leie, Wr ._._ ..._. 

met iza e ınısooue; ıClaha ~iddi, yer~ tiiç bir z.ammn boı kalmaz. ... o sider, vıc. an il' ..a 
daha vakur .claha <derli top~u sözler . ._

2
AL .. ] ,enye - "*ıv .-...... • ' 1 1 ita .. • 

' yerme rDl!fl>AUln ı-geçer. - d_._ AIWa Wlir L: - • kullanmıştı. Fakat prensin ıtara4ftar1arın . . lundujamclmı ~ ..., 
d h 1 cıı 1 1 1''- I l . . Prens Sabhaddın bey, meseleyı ve Clônila. ffayatwn-.,-. Cj tw • mii-an avsa ası aar o an ar, Ka em erın1 • . .. . cı_ • • • ''- a· ı 1 " 'h vaziyeti daha lmı bir vukuU& tablıl ve teneffmm.] 
zapta muKte ır o amanus ar.; tt met '":JJJ· .!}· ··'hm R. d n~ ·h "l"f ._. ~- ._._. ·ı 
R . b · k w • 'ha. ., l d ıdare ettiğini ııt;]Qıa er.ııyor •. ın et ı· Ara aıa ı tı a ; nıç 'D'IT C'tm:n -.e ı -ıza eyı.. ço agır ıUı mıar a tın a ... . · · ( M .. . . 
1 1 b l lar..d :za beyin (Şurayı Umt) ve eş - mı sebebe ıstınl!lt etmeden uzayıp 
urlplka ah~aya d aşAamh ış t Rı: be . (l" ıveret .deılci lhar.arctli ncşriya.tmı ten'ki- gidiyordu. Ahmet Riza 'bey; kendisi-

ucum a, me ıza yııı ı- . . . h"" ed 1 '--~ l"k -- " .. 
d ) ı 'k vık" · bal 1 .... L • · de gırışıyor: ne ucum en ere nanye ı , ıurnaı er ı .me ııı:u ta amca .ıstemış· . 1 · · . . . 
l . - Memleketın baştan başa ateş er ıçın· cilık, ısnaa .ediyor: 
er· S f tla O 1 ltt"l :de kaldığı, kızıl kanlarn boyandığı bir [Mısır Rıdiw Altbu Hilmi p.,._ .Ab • 

- en,ııneısıa smanı ııatve a··1h ~11· h"'k.. "-'!---·-·· p. -1-!J•• T kk" C · tin" · · · d' .. ızamandl!l; ya1nız, ~b u amıaın u u- dülhamide boı sol'IUllUIC& ıçıo arilt-. om 
.~r~.-

1 
emıy.e m roısı:y~ ıy~ O~_:- ım~tini c1evirme1k.. ya1nız Meşrutiyeti Türkleri .gizlice takW» etasvor. Ve, •n • 

vunup dur.uy.ar.sun. Bu Cemıyet; 13 :.> • .. l '-'I h" b" ıı_ la 1 h kk d Abd .. lhamide _.anhze••n • · · 'bj . . .. lan ey emeK e ı' ır şey .x:azanı - ar a ın a u 
s~~e.~ı mayıs ayının bYJrlmd ı rkınc~ gub- ımaz. Asıl 1azım o1an, içtimai saaaetin 'jurnal eönderivor. Bu bafıyeJiği ,y.-, ıis
nunun akşamı, sten i\l a A'S erı Tı • l k :ı.. d h "'- · · Paristcki Jön Timder hakkında k..-

ek b. 1 bes' d .Ko 1 yollarını bu ma ve ounu a erKese sınıL 
.biye rn te ı ta e ın e-..n. nya l ... disine ~alan yanlıı maliimat veriyOl'Mll'luz. 
Hikmet Emin, Di:raıı·b~rli İshak Sü- eçmak 'lazımdır. Hıdivi de jurnalcalıia sevked\yor.swıuz. z .. 

i L • Oh ·ı· İb h" E h A . Diyordu. Ve bu yolların da ancak . . t •• d" s· b • 'V ldı• 1 KUti, n ı ra 1m mn, rapgır- CI . k ten bu sızın san alllllZ ır. ız unu. u 
B Cevdet, Kafkasyalı Mehmed Reşid 1teşcbbüsü.;şa.~si -b:: ·İ a ~~ k~er e- da istintak edildiğina .zaman da y~unak 
isminde bes mektep ta1ebesi tarafın - ıziyet] usulunu tat ı ! e mum un ° - istediniz. Fakat, muvaffak olamad11UZ.] 
.ıı : ~i1 · · ı:r:ı t ı b ı 'b a.cagy ını iddia ediyorau. rv 
aan 'tesıs eaı mıştır... DU a e e er u ' . ·ı fd J b ı· .uıyor. 
cemiyete evve1a (lttihadı Osmnni) na- Ahmet Rıza be~.".~ ~l!lra 

1 
nr arı, bu {A.rkua .,,.. ) 

. 1 .. a b "ddia karı;ıısında kopuruyor ar.. teşe - ------• mını vermış er .. uç sene .sonra a u ' . . "11'I rr1r1tc'f 

1. · (1 'h T L''-") t bd"l t büsü şahsinin memlek.ctı anarşıy.e sev- ' ı ':>' • ısmı ttı at - eraKKı ye e ı e • 
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Kahramanlık, a,k, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI Yazan : Kadircan KAFLI 

( Hikiıge r- .,. 
1 Gökçenin ölümü .. 

Yazan: Kadlrcan Katlı 
Son Posta'nın tarihi tefrikası Numal'tl: 21 

Temuçin'in gök bayrağı Karakuıum'da 
dalgalanıyordu. 

Deligun Buldak' da büyük bir kalabalık 
Onda, kuvvete, genç ve güzel Y! açtı ve içinden güzel bir harmaniye tinde ve haşhaşa oturuyormuş gibi ko4- vardı. O sün ıimalden cenuba ve doğudan 

- Temuçinf. .. Temuçinl ... Kasalmal., 
Oturduğun yer en sonra gideceğin yer!n 
yarısıdır, 

hir erkekliğe karşı büyük 'öir bağlılık ile don gömlek, entari ve pabuç çıktı. nuşmağa başlıyordu. batıya doğru günlerce uzıyan bir ülkeden 
vardı . .zaten bu yüzden 0 zamana ka- Mansur hu sefer İlyasa döndü: Mansur onun elini tuttu: yüz binlerle Türk ve Moğol burada toplan· 
klar kimseyi candan ve çılgınca seve - - Bunları size sultanın km arma· - Sus ••• Yeter artık ... Bunlan ben mışlardL Tunguz'laxdan on dokuz ve Mo-
ı:nemiş, başka kızların çoktan evlenmiş ğan ediyor. Sırtınızdakileri hemen çı- de biliyorum. Fakat belli ebnemek ge- iollardan yirmi altı büyük kabile bir a· 
bulunduklan bu yaşta, böyle bekar karıp bunları giymenizi istiyor. rek.. raya ıelmişti. Bunların reisleri ve T emu · 
kaJmıftı. Dedi. Birdenbire ayağa kalktı. Çadırın ka- çin'in kılıcı altında birleıen bütün toprak· 

E L kl da V hizm · pısından bajlını uzataraı- L_LtL Orada lardaki Tarhan'lar orada bulunuyorlardı. 
:vvdce tanıdığı eu.e er arasın e . etçıye: l T "' Dil& Kara ve beyaz tuğlar, gök bayraklar. 

Yalnız Münzeri hatırlayabiliyordu. O - Çık dışarı! ıizmetçiden ba,ka kimseler yoktu. A. kurultayın önündeki büyük meydana dikil· 
da kurnazlığı, tatlı sözleri ve sokulgan- Dedik.ten sonra kendisi de onun ar- kcrler yüz adım kadar ötede yerlere mişti. Kısa boylu atlarına binmit olan 
lığile genç kwn hoşuna gidcbilmi~ti. dından yürüdü. Tam çıkacağı arada serilmişler, yorgun ve bitkin bir hal - kısa boylu savaşcılar iki ııra olmuşlardı. 
Bir aün: bir an dönerek elile: de hemen uykuya dalınıflardı. Harem Geniı ağızlı eğri kılıçları. yayları, okları 

- Bu gece yanınıza gelmeme izin - Haydi çabuk ol.. Ne duruyor .. halkının çadırları da yirmi adını kadar ve kalkanlarile gene bir akına gidecek gibi 
,Verir misiniz~ sun? uzaktı ve konuşurken seslerinin oraya hazırlanmışlardı. Fakat bugün burada bir 

Dediği zaman onun cesaretini dene- Diye işaret etti. kadar varmasına imkan yoktu. Zaten akın hazırlığı yapılmıyordu. O gün T emu· 
rnek için: lıyaa bu kurnaz ve tedbirli arkada - Türkçe konuşuyorlardı. Kapıdaki hiz- çin imparator olacaktı. 

- Korkmuyor musun~ şmın yaptıklarına gittikçe hayran olu- metçi İ8e T'urkçe bir tek kelime bile bil- Kurultay toplandı. 
Di _.ı mi yordu. T emuçin arkasında yaılıca kumandanla-

' ye sormuftu. • yor ve hemen istediğini yapıyonıu. M tJ olduğu halde bbile batkanlarile Tar • 
S• · "' da her korkuya Bes dak'k - ... .ı L-p1sın· ansur geriye dönerek oturdugu"' -. - wn ugrunuz , on ı a sonra ~ınn ııu:t ad .... hanların karşısına çıktı. On yedi Y&flndan· 

kadaııınm. dan gene Mansurun aesi duyuldu: man ç ınn direğine asılmıt olan yağ beri bir ıeneral olarak hiT çok zaferler ka-
Cenç kız bu sözleri söyleyen Mün - - Bitti mi? Hazır mı8ln ~ kandilinin titrek ve ıolgun lfığıncla h.- zanan Sobotay. yirmi betinde iken o'h bin-

2ere gülümaeyere.k. yürüyüp gitm.if • - Evet... ya.sın yüzünü pek düfü.nccli bulmUf- lerle kitilik ordulula Çine akınlar yapan 
ti. Bir hizmetçi üstü örtülü bir tepei tu. Cebe. bunların ikisinden de aşaiı k.almı • 

f..ier ona ~ı kuvvetli bir aşk bes- getirdi. Çadırın ortasına koydu. - Ne dü~ünüyorsun, çabuk karnı- yan cesur kumandan Moholi hep burada 
lenü, olaydı Münzerle evlenebilmek i~ Mansur tepsinin önündeki mindere nı doyur, sonra da ıüzel bir uyku u .. idiler. Başvekil Yeloçoçay ağarmıı ve aey· 
çin elbette babasına karşı ayak direr, oturdu, kar~ısındaki minderi de llyasa yunun. Önümüzde, yapılacak çok İfler rek ıakalı. küçük ve badem ıeklinde par· 
eğer razı olmazsa onunla birlikte ka .. göstererek: var. lak ıözleri, kemı1di yüzü ve ince uzun bo-
"•-dı. __ Otur! b yile Temuçin'in en yakınında duruyor • ~ Kocaman ir et parçasını ağzına at-

Fakat şimdi İlyasa karşı duyduğu ve Dedi. tıktan sonra birdenbire sözünü degı" · ıı. du. 
T Temuçin yüksek ve pek ıüslü bir taht 

;ittikçe artan hayranlık onu bir sarhoş Kibar bir arap genci mbi gı0yı0nmiıt o- tirdi: e• " üzerine oturmuştu. 
8İbi yapıyordu: lan llyas onun dediğini hemen yap • - Palabıyık Ômerin vurulduğu sa- Birer çelik parıltısı gibi ı~ıldıyan gözle-

- Beni isteyenler niçin bunun gibi tı. vaşı unuttun mu? rile kurultaya baktı. Artık on iki yaşında 

değildiler? J Hizmetçi tepsinin örtüsünü kaldı .. - Unutur muyum hiç? Bir alçağın babasız kaldığını, kaç defa düşmanlarının 
Böyle söylenerek taliine küsüyordu. rınca orada soğuk et, tereyağı, reçel, yaptığı casusluğa kurban oldu. Eğer o- ellerine eair düştüğünü, zincirler içinde zin· 
işte, tam istediği gibi bir delikanlı. hurma gibi çoktanberi görmediği gü - nun cesareti ve yiğitliği olmasaydı di- .danlarda inlediğini, genç ve aüzel karısının 

H d b. · O · · J d J } b l d ld ld 1 d dah k ] kaçırıldığını ve hatta onun bir dü•manının enı e ır esır... nu zmcır er en ze şey er u un uğu görii ü. ger yo as ar a a o :zaman ı ıçtan " 
kurtarmıştı. O da islam olduğu için Mansur hizmetçiye çıkması için jıın- geçecekti.' çocuğunu karnında taııyaıak geri döndü-

r- ğünü hep unutmuştu. Sarsılmaz iradeıi, bit· 
evlenmesine hiç engel yoktu. Zaten ret etti. - Eg"'er bı'zı'm ner- _ıen çıka"ag"ımızı, e<ı '" mez cesareti sayesinde bütün zorlukları 
Cezayirde ve diğer şehirlerde Türklerle Sonra gülümsiyerek J]yasa döndü, hangi yoldan ve ne zaman gideceğimi- yenmiş, bütün düşman1anm yere sermi~. 
evlenmiş olan bir çok yerli kızlar ve yavaş sesle: zi düşmana haber vermeselerdi bütün Moğollarla Türkleri bir bayrak altına top· 
kadınlar vardı. Bunların arasında bir - Sanma ki her zaman böyle bir yolda~lar kurtulurlardı. lamışh. Babası Yisukay•ın küçük kabilesi t sultan kızının bulunması elbet şaşı- çadır ve böyle bir sofra bana kısmet o- _ Ona hiç şüphe yok. Hiç olmazsa bile onu vaktile yüzüstü bırakmıştı. Bir ta· 

cak bir şey olamazdı. Iurl Hele hu yolculukta ben de peksi- 0 alçağı ele geçirebilaeyd~k ve öcümü- raftan anası Ulun Eke'nlıı at sırtında bir 
O akşam küçük bir tepenin üzerinde met kemirmekten usanmıftım. zü a1aydık. erkek gibi savaştıktan acSnra Eç.ike ile ev-

durduJar. Çadırlar kuruldu. Dedi. lenmesi. bir taraftan da Temuçinin yılmı· 
Er T l - Onun nerede oldugu"' nu biliyo • im ı ki tesi gün öğleye doğru e emsan Jlyas ona tuhaf tuhaf bakıyordu. yan ve aaraı ıyan azmi bütün zor u arı 

k-' d ~ı.. rum. Biz timdi orlya gidiyoruz. yere ıermiı. bugünü yaratmıştı. 
cuesinin karşısındaki or ugana vara- Mansur devam etti: - Sahı' mı'"" 1_1 r Temuçin yaptığı işle kasalıyordu. 

C:&g ardı. - Şaşacak bir fey: yok. Bunlar hep (Arkası var) - Yasak ve Töreyi koruyacağım. Bu· 
flyaa Mansurla daha y:akından ve Sitti Sekine'nin emrilc oluyor. Ona bu nun için sizin önünüzde and içiyorum. Do· 

h&fbaşa konuşmak için fırsat arıyordu. emrileri verdiren de Hızır Reisin genç Amerika dan kuz boydan ve dokuz soydan gelen Türk 
Çü.nkü aklı hep geride bıraktığı arka- ve yakışıklı leventlerinden flyas'dır. O- • · Moğol oğullarının topuna birden (Gök 

d,a,larile Oruç Reiste ve onun leventle: nun sayesinde bugün benim de sulta· TSfanbula aetz•rken Moğol) adını veriyorum. Bu uluı bütün 
rılldeydi. Onlara yardım etmek, hatt~ nın kızı yanında itibarım bir kat daha 1. ~ o · dertleri ve dermanları benimle paylaştı. 
kUrtarmak için çareler arayıp duruyor- arttı, hatta onunla uzun uzun konUf· , (Baıtarafı 7 inci sayfada) Bu ulus uluslann üstünde yükselsin. Mavi 
du. Fakat Mansur onunla sık sık kar- mak mümkün oldu • Ak saçlarile tezad teşkil edecek kadar gc:ik altında Gök Moğolların gök bayra~ı 
••ıa.maktan bile çekiniyordu. Çünkü fi . dinç görünen muhatabım, acaba kızlannı bütün bayraklarının yerinde ve üstünde 
h T k • yas· kabetrnekten mi, yoksa Amerikaya, talebe- dalgalanacak! ... 
. enüz aralarına karışan bu. ür esı .. - Sultanın kızı hana kar~i çok cö- Dı·yordu. 
1 d f d 

Y leri gibi bir e§ bulma.dan dönmekten mi 
rt e aıkı fıkı olursa ken ı oyası a d H Ih k' ben onu bü-ll'l ·-' . . • y k d mert avranıyor. a u ı korkuyordu? Onda bugün insanlıktan üstün bir bü· 

eyuana çıkabılırdı. 0 sa onun a "k hl"k d k t dımsa yaranmak O, «şaka» perdesi ardına sinip te bunu yüklük seziliyordu. .k.,.L . d" .. l . yu te ı e en ur ar 
c:uasından aynı uşunce er geçıyor, 0 • • d Rastgele bir deveci kı- kendisine sormama va.kit bırakmadan ili· Bütün kurultay bir ağızdan bağırdı: 

da 1_ d'l . d . 'l"k .. d".... h ıçın yapma ım. 
Ken ı erın en ıyı ı gor ugu, er I b' dam da olaydı gene ve etti: - Yaşasın Büyük Cengiz Hanı ... 

~ d .. . . k 1. lan zı, rastge e ır a 
ey en once pek mert ve ıyı alp ı o b kt çekinmezdim.. - Maamafih bu turnenin tecrübeleri Bu sırada uzun saçları omuzlarına dü • 

l"· k ı 1 d 1 I . unu yapma an ,. Ur yo das arına fay a ı omayı ıs .. D d' aklımı başıma getirdi. Bir daha sefer her şen. sırbnda ince bir gömlek ve bacakların· 
tiyordu. Ha~ta asıl bu maksatla sulta- e ı. h k F k t .. d"'ğ'" kız için birer de bekçi bulunduracağım.. da eski bir ~alvar taşıyan, çıplak ayaklı bir 
n Ona süp e yo a a gor u un d k 1 d kj 
ın gözüne girmek, gerek. onun ve ge- -.-. ~ sadece 

0 
·fedakarlıktan do- Güldüm ve: a am uru tay önün e · asker safl,.rı a-

Zaferlerden kurulmuş bir merdivende11 
çıkarak başı göklere değen bir imparalol'. 
böyle bir zamanda bu tok felsefeden hoı• 
lanır mı? 

Cengizin kaşları çatıldı. Gözlerinde ~ 
defa olarak Gökçeyi küçük gören, o~~ 
hıncını anlatan parıltılar vardı. 

- Gene mi bu? ••• Hep bul ..• Benim 
yanıbaşımda. benimle birlikte ve bu hal• 
kın üstünde sessizce büküm sürüyor. San
ki şu tahtta yalnız başıma oturuyorum~: 

halbuki doğrusu şudur ki onun yarısmd~ 
Gökçe var. Niçin yalnız ben değilim? Ni
çin? ... 

Gökçe kısa ıözlerini söyler ti>ylemez çı~ 
kıp gitmişti. 

Kurultayda sessizlik varda. 
Kurultay dağıldı ve o gün akpma doi• 

ıu Cengiz Han atına bi.Dcli. anasımn o • 
turduiu yere gitti: 

- Gökçe nerede? ••• 
Anası. oilunun Cengiz olmasile mes' ,. 

uttu. Onun gene üvey kardeşini aramul 

daha çok hoşuna gitmişti: 
- Irmak boyundadır. 
Cengiz oraya gitti. 

Gökçe Selenga ırmağının coşkun aulari
na karşı bir kayanın dibine çömelmi~, ç~· 
nesini avucuna alarak düşünüyordu. 

- Gökçe? ••• 
Dönüp baktı. 
- Ho§ geldin Temuçiol .•• 
- Ne yapıyorsun? 
- Düşünüyorum. 
- Düşünmekten bir ıey çıkmaz. 
- Her şey düşünmekten çıkar. Düşün• 

mek bizi insanlığımıza bağlar. Düşünmeli 

bizi aşırı ihtiraslardan korur. Neden otur• 
muyorsun? Hem niçin böyle uzaktnsın 
benden ... Şöyle yanıma aelsenel .. 

Cengiz Hanın yüzünü karanlık sany\Jr'! 
du, çünkü güneı. baılan beyaz hulutl~ 
dağlar ardına sinmişti. Sordu: 

- Bugünkü lafı da dü~ündükten ıon .. 
ra mı söyledin) 

Sesinde korkunç ve sinsi bir hınç sezili· 
yordu. -

- Düşünmeden aöz eöylemem. 
- Ne demek istedin) 
- Sen de akıllısın, T emuçin.,. 
- Bana niçin hala Temuçin diyorsuni'ı 
- Çünkü bana göre sen ba~ka adanı 

olamazsın. Bu isim altında hana daha ya .. 
kınsınl 

- Sen beni çekemiyorsun. 
• f 

- Benim senin yerinde &özüm yok. ö .. 
lümü her an aklımda tutanın. Sen ise u .. 
nutuyorsun. Sana bugün onu hatırlattım. 

- Ölümü miskinler düşünür. Kaç defa 
ben onu ayaklarımın altına alıp ta çiğne :' 
dim ve geçtim. 

- Lakin sonunda gene seni ayaklarınuı 
altına alacak ve toprağa gömecektir. 

Cengiz yere tükürdü. 
Yüzünü başka tarafa çevirdi ve yüıü• 

mek istedi. 
Gökçe ona seslendi: 
- Seni Cengiz yapanları küçük gör " 

mekle kendin küçülüyorsun T emuçin .. • 
Bugün kendinde değilsin 1 

Cengiz bir anda geriye döndü: tek yanındakilerin itimadlarını kazan- bu ıtıbar d - Boş tedbir ... dedim. Çünkü her ge· rasından geçmiş ve oraya gelmişti. 
llıak için elinden gelen her ~eyi yap • layı mı sanıyorsuBan ~k l b'l' ce türlü türlü «numaraı> yapmağa alışmış O Geçerken herkes saygı ile eğiliyor ve 
tnıştı. _ Ya niçin? ş a ne o a ı ır ~ kızlar bir bekçiyi mi atlatamıycaklar? yol veriyordu. 

d
. · d k · O k l o··g~reteceg~ı· yenı· bı"r < nu Zırhlar, atlaslar, ipekler ve şatafat ı"çı'n· 

Arap ve lspanyol askerleri, ortada· - Seni ken ısıne ısın ırma • senın • ız arına < • Jt· k · · mara» nın provasına giderken: deki bu kalabalığın 1\1 yarı çıplak adama 

- Her zamandan daha çok kendimde• 
yim. Beni Cengiz yapanlar ha ... Bunların 
başında sen varsın. değil mi? Öyle ise ..• 

Bir anda elini omuzuna attı, yayını 11idı. 
ı çadırların etrafında sıra1anıyor1ar, ho~una gitme ıstıyor. K k 1 go"sterdı·gwı· say~ı nı'çı'ndı'l. b - ışın, dedi, buraya te rar ge mek t> 

Urada adeta bir küçük ordugah kuru- - Sebep?··· . · · H b l al kı J - Go"kçe gelı'yor .. ıshyorum. em o zaman öy e tı z a 
l'or1ardı. Pek basit... Onun ho!':una gıt - G'"k ı · f " değil, en az otuz kişilik bir bale hey' etile... - o çeye yo verın ·· 

Askerler torbalarından çıkardıkları tin.. - O halde, dedim, Amerikadan vapu-
Peksimetleri su ile ıslatarak yiyorlar .. - ·.. ra bı ordu kız bindirmeniz lazım! 
dı. _ Sa~e~e hoşuna gitmekle kalsa o j Selim Tevfik 

lıyas acıkmıştı. kadar muhım sayılmazdı. fakat sul - ............................................................ .. 

Ona da böyle peksimet verecekler tanın kızı sana.. . TAK V 1 M 
Ve onu büyük bir iştahla kemirecekti. Mansur arkadaşının kulağına doğru 
fakat kimsenin aldırdığı yoktu. Bu sı- uzanarak sesini alçaltmıs ve bir fısıltı 
rada Sekine'nin hizmetçilerinden biri- halinde sözünü bitirmişti: 
•i onun yanına geldi: y J ı - uru muş .... 

-Seyyit Mansur sizi bekliyor. llyas dudak büktü ve mırıldandı: 
Dedi. k d b 1 ' - Vurulaca a am u amamış mır 
Ve yürüdü. ld 1 - Fena mı o u? 
lyas sevinmişti. 1 k.ı K' · 

Küçük bir çadıra girdiği zaman - Doğrusu pek güze z... ımın 
M d olsa ho!::una gider. Fakat benim şimdi 

ansurun orada bir minderin üstiin e " k ba l 
ot bunları düsünecek, karıya ıza ğ a-
Urduğunu gördü. İlyasın girdiğini · ·· 

~ö " kalk nacak zamanım değil ... "'Otede bir çok 
., runce selam verdi ve ayağa tı. .. k 
~ yoldaşlarım zincirlerini suri.iyere taş 
apıya doğru iki adtm atarak durdu. 1 

k.e kırıyor, toprak taşıyorlar. T e emsan -
•vıansurun yüzü sertti. l l 1 
Ayakta duran hizmetçiye: /da ise bir çokları düşmana sarı mış o -

- Bohçayı aç r dukları halde ... 
Dedi. ı İlyas farkına V"'rmaksm? sesini yük-

1-J;zmetçi kenarda duran bir bohça-, se1tiyor ve Mansur la kendı memleke -
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Gösterilen saygının yanında bir o ka
dar da korku seziliyordu. 

Gökçe Cengizin üvey kardeşiydi. Te· 
muçinin anası on ikisinde yetim kalan oğ
lunu halkın üstünde yükseltmek için Gö ~ 

çenin babası Eçikeye varmıştı. Gökçe Al-

savağından bir ok çekti, yaya koydu ve 
bütün kuvvetile gerdi: 

- Al sana ... Sen sağ oldukça ben !il• 

hiden Cengiz olamıyacağım. 
Ok ıslık çalarak ileri fırladı. 

İki oğlunun bu mes'ut akşamlarında on· 
ların aralarında bulunmak isteyen ana da 
evden çıkmış ırmak boyuna gelmişti. 

Gökçenin göğsünden giıen okun bir 
ucu sırtından çıkmıştı. 

Mes'ut ana bu büyük felaketi gördü ve 
koşarak Gökçeyi kucakladı. 

Gökçenin dudaklarından iki söz çıktı: 
- Zavallı Temuçin ... 

Üvey anasının kollarında ağrıdan kıvraııı .. 
yordu: 

- Suuu! ... Suuul ... 
Diye inliyordu. 
Silkindi ve kendisini Selenga ırmağını" 

coşkun ve köpüklü sularına attı. 
Ana ağlıyordu . 
O gece Temuçin yatağına ::;irerkcn ho

murdanır gibi ~öyle söyleniyordu: 
t\.,ıl şimdi Cer.gi~:m. Bııııdtın sonıa 
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CiBALi ZİNDANLARI 
Seyyit Kasım ile ailesi Cemille Meliha-
nın nikahlanmasına müsaade etmişlerdi Son Posta'nm zabıta romanı: 16 

- Yok canım .. sen, dolaba koşula- siz para hırsı ve tamaı: diğeri de bu idi. Ben, sefarette kavas iken 0 '411 
cak adam mısın).. Hele bir iki gün sah- ferirlere ettiği hizmet mukabilinde, on- gün ortalığı temizlemeye gelirdi ••• 
ret bakalım ... Ben sana hem temiz, ların tecavüzlerinden masun kalmak j .. ni, yüzüne karşı methetmek 

- Aman, küçük bey.. rica ederim, 
kapayın. Sorduğuma pişman oldum. 

Cülter, sözlerini bitirir bitirmez, 
~edıal mutfağa girdi. Kirpiklerinin u
cuna kadar gelen yaf ları sildi: 

- Demek ki, yalan değilmiş.. za • 
viıllı Cenan ..• 

Dedi. Ve sonra, başını sallıya sallıya 
uave etti: 

- Ve .. zavallı küçük bey... Kendi· 
ıi için o kadar felakete uğrayan.. ve 
aonra da yanıbaşında can vererek, göz
(erinin önünde denize atılan sevgilisi
nin farkında olmamış .•• Eğer olsaydı, 
kim bilir ne hale gelirdi) ..• 

* Aradan tam on iki gün geçmişti. 
CCmil, o gün işini takip etmek için fa
tanbula inecekti. Birdenbire kapı ça -
Jmmış: sokak kapısının önünde bir 
mırıltı işitmişti. Yukarıdan, Gültere 
seslenmişti: 

- Gülter!.. 
- Efendim)· .. 
-Kim oL 

•- Telgrafçı .. küçük bey. 
Cemil, aşağı inmiş .. Gülterin verdi

i'i telgrafı açarak göz gezdirmişti. Fa
kat ilk satırları okur okumaz, Cemilin 
fengi pembeleşmiş. . dudaklarında bir 
tebessüm husule gelmişti. Telgrafta, 
fU satırlar yazılı idi: 

~ Dersaadette Caddeboatanı iskele 
· caddesinde Mülazım Cemil Beye • • Sıhhat ve afiyetle lstanbula muvasaleti-

Gülterin gözlerine dik.ti. 
- Acaba, öyle mi yapalım dersin, 

Gülter) .. 

- İlahi küçük bey. Dütünmen bile, 
hata... Zaten, kızcağız buralara kadar 

hem de paralı bir İf bulurum. çindi. amma.. Maryonga, sapına kadar 
Diye mırıldanmıştı. Şimdi, Gavur Mehmet; dudaklarını dındır. Hele namusuna, hiç · · * geren bir tebessümle caddeye doğru i- yoktur. Zavallı kadın, taliılsdl 

niçin aeliyor} •• 
Cemil, dalgın 

daha baktı: 

Gavur Mehmet, Papaviçin dükka .. lerlerken, kendi kendine fU suretle dü- tığı kadar, kazanamıyordu. 
dalgın t~_of.. bir nından çıkarak caddeye doğru giden şünmekte idi: şimdi nasıl) •• 

dar ve dolambaçlı sokaklara saptığı za- -Ala!.. Papaviçi, mükemmelen ka- Tütüncüye, emniyet gelmlfd. 
- O da doğru, yar ... 1 

Diye mırıldandı. 
Ve aonra kağıt kalem aldı. Şu cevabı 

yazdı : 

San'a TüccarJanndan Seyit İbrahim 
Efendiye 

Senide Meliha ile refakatindeki hanım
lar, bizim mİsarİfİmİz olacaklardır. Hare
ketlerinin aeriaa it' an. 

Cemil 

* 

man, yüzünde büyük bir memnuniyet fese koydum. Zaten bu herif etrafını lümseyerek cevap vermişti: 
belirmişti. Çünlıri.i: Papaviçi kendisi i- alan Hırvatlar arasında kendisini pek - Şimdi de öyle. Keçi k~ 
le alakadar ettiğine tam bir kanaat akıllı ve zeki zannettiği halde, dün .. Ne uzahyor; ne kısalıyor).. 8ea 
hasıl eylemişti. yanın en abdal adamıdır. Şimdi, ben .. görmeyeli ne kadar oldu) .. 

Bu adamı, eskidenberi tanıyordu ... den işittiği bu gizli hazine hikayesini, - E, var aşağı yukarı bir bg 
Senelerdenberi lstanbula yerleşmiş O· önüne gelen Dalmaçyahya anlatacak· - Şimdi orada değil misin) •• 
lan bu adam: görünüşte yarısı bakkal, tır. Ve bu hikaye, durgun bir havuzun - Hayır ... Ben, orada UYU 
yarısı eczahaneden ibaret bir dükkan ortasın atılan taş gibi tesir yapacak her ile kavga ettim. Onun üzerine me 
i!letiyor .. sonra; Dalmaçyadan, Hırva- tarafa dalga dalga izler yayılacaktır. kete gittim. Biraz vakit aeçirdim. 
tıstandan, Karadağdan ve bütün o ci- Hiç şüphesiz ki bu arada, bizim ke .. sene kadar evvel geldim. Şimdi 
varlardan gelen adamlatcı iş acenteliği mancı Fernandez veyahut aabık ha .. sefarethaneye girdim ••• Vakıa 

Cemil, akşam büyük bir neş"e ile ediyordu. Buradaki vaz;yeti, adeta ron Ferdinandın da kulağına çarpacak- bahçivanlık ediyorum. Amım, 
geldi. Daha kapıdan girerken: (gayriresmi bir konsolos) a benziyor· tır ... Şimdi bu iş böylece yürüye dur- da kavas olacağım. 

- Gülter, müjde!.. Galiba bugün, du. lstanbulda bulunan ta;: ocakları a· sun. Biz, başka işe bakalım. Gavur Mehmet, tütüncüye 
sa~ tarafımızdan kalkmı,ız. meleleri, kuyucular, kaldırımcılar, ka- Gavur Mehmet, caddeye gelmiş .. ğildi. Söyliyeceği sözlerin kim. 

Dedi. Ve sonra izahat verdi: vaslar, yasakcılar: hep ona merbut sola bükülerek Karaköye doğru iler- fından işitilmesini istemiyorm.11f 
- Uzun uzadıya, izin almaya hacet bulunuyordu .•• Hatta gerek hlikumet lemişti. sesini hafifletti. 

kalmadı. Beni, T aşkışladak.i alaya ta· ve gerek sefaretler tarafından her han: Tam Karaköyden Voyvodaya sapı- - Sefirin madaması, çok iyi bir 
yin etmişler. Doğrusu memnun oldum. gi bir sebeple aranılan ~damlar için bi- lacak köşede, küçük bir tütüncü dük- dın. işlerimi, pek beğeniyor. B.nJ 
Bizim arkadaşlardan çoğu da, İstan • le, ona müracaat olunuyordu. kanı bulunmakta idi. Gavur Mehmet, çok seviyor. Beni kavas yaptırmf 
bula geliyorlarmşı. Papaviç'in sayesinde iş bulan adam- bu dükkanın önünde durmuf, içeride- vaad etti ... Hatta, bana 0 kadar 

- Doğrusunu isterseniz, \Tallahi, 1&r, kamilen onun mağazasından alış ki ihtiyar Rum tütüncüye: yet ediyor ki; kendi dalrceinl 
ben de memnun oldum. Rumelilerde .. veriş ettikleri için bu mağaza arı ko - - Bir .. otuzluk sert versene.. mek için benden eline, ayaiına 
hiç kimseyi tanımadığım yerlerde, dü- vanı gibi işliyor; Papaviçe büyük bir Demişti .... ihtiyar tütüncü, raftan bir kadın istedi. 
ğünü nasıl yapacağım diye, düşünüp servet temin ediyordu. Fakat Papaviç tütün paketini alırken, Gavur Mehmet, ihtiyar tütüncünün gözleri 
duruyordum. bununla iktifa etmiyordu. Ayni za .. sözüne devam etmişti: - Ne kadar verir acaba) .. 

- Hangi düğünü. Gülter}.. manda, Galatanın bir çok hırsız, ka- - Bu tütün de hiç içilmiyor. Ot gi- Diye sorarken, sağ elini hanela 
- Hangi düğünü olacak? .. Cemil til ve şerirlerine de yataklık etmekten bi kokuyor. Ah, bizim memleketin tü- ladı. 

beyle, Meliha hanımın düğününü:.. çekinmiyordu. tünleri ... E, söyle bakalım .. senin Mar- - Ne kadar mı, verir) ... 
Cemil, ~emnun ve neieli bir tebes- O tarihte Galatanın va?iyeti, kor • yonga ne yapıyor?. ya .. bizim madama, öyle 

sümle Gülterin yüzüne baktı: kunç bir eşkıya karargahına benziyor- Tütüncü, paketi verirken gözlerini ben:z:emez. Hele paradan hiç çMlnm 
- Gülter t.. Senin altından daha te· du. Gavur Mehmedin yüzüne dikmiş; te- Elverir ki, ona iş beğendirilaln. 

nb:l haber aldık. Seyyit Kasını, İmam ile 
itiW ederek davasından vazgeçti, Seyyi • 
deı Melraan~ re'hineliği de hitama erdi. 
Pederinin iznile bir kaç mah kadar tebdW 
abü hava zunıunda Deraaadete gelecek -
tir. Kendisine ve refakatinde bulunacak iki 
kadına münasip bir mahallin ihzarı ile it'· 
an rica ve selim olunur, 

miz bir kalbin var. Hükumetin zabıta metl',,,.rları , an - reddutle cevı:ıp vcnni'i'ti. - C., Maryonga nasılı •• 
Diye mırıldandı. cak Galatanın büyük caddesine hakim - Maryonga mı .. sen, Maryongayİ - Mükemmel. .. Bak, ben ona 

Seyit İbrahim 

Cemil, başıni Gültere çevirdi. Yü -
zijnde, gittikçe genişleyen bir tebes -
~ümle söylendi: 

* bulunuyordu. Bu caddenin iki tarafı· nereden tanıyorsun. düşünmemiştim ..• fyi ki aklıma 
Bu tarihten tam bir buçuk ay sonra, 

lstanbul telgrafhanesinden şu telgraf 
çekildi: 

San'ada Tüccaranı mutebereden 
Seyit İbrahim Efendiyq 

nı dolduran kahve, meyhane, kumar • - Canım, tanımaz olur muyum, din. O halde, ben derhal Maıyoap 
hane, baloz vesaire ~bi eğlence ve sc- hiç. O, bir zaman bizim kapı yoldaşı görüşmeliyim. '(Arba nr)I 
fahat yerlerinde de her giın bir kaç 
cerh, katil vak'asile hırsızlık ve yankesi ı B A D y O il BULMACA 
cilik hadiseleri birbirini takip ediyor- -;- E .. Gülter .. ne yapacağız? .. 

·-Neyi, ne yapacağız, küçük bey) .. 
- Misafir geliyor. 
- Nereden? .. 
- Yemen' den. 

• _Kim"? .. 

Seyyit Kuınıın ellerinden Öperiz. Ni • 
kahınuzın icrasına müsaade buyunnaıını 

rica ederiz. Bu bapta derhal tavusut ve 
tetebbüste bulunarak neticenin if'annı ri· 
ca eyleriz. 

du • Bu Akşamki Program ....... ~ 
iç sokaklar muhtelif IJlıntakalara ay-

rılmıştı . Bu mıntakaların her birinde, 
en azılı şerirlerden biri, derebeyi gibi 
hüküm sürüyordu. Bu mıntakaların 
inceden inceye hesap edilerek yapılmış 
bir teşkilatı vardı. Mıntakalara hük -

lSTANBUL 
12,30: Muhtelif plaklar ve Halk muai· 

kisi, 18: T epebaııı bahçesinden nakil. Çi • 
gan orkestrası: Mayistro Urzieano, 20 : -

~ Hani sana anlattığım kız Cemil Meliha 

- A .. Meliha Hanım mı?. 
'-Evet. 

Kırk sekiz saat sonra, şu cevap gel-
di: meden derebeyleri; kendilerinin em • 

Halk musikisi (plal.:), 20,30: Stüdyo or· 
kestraları, 21, 30: Son haberler. 

- A.. vallahi buna çok sevindim, 
küçük bey. 

- Yanında da iki kadın varmış. 

Deraliyyede Caddebostanı iskele 
caddesinde Mülazun Cemil Beye 

ve 

niyet ettikleri adamları alıyorlar; ken
di mıntakaları dahilinde bulunan so -
kaklara, meyhanelere, urm.ımhanele -

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis ıerviıa! verile • 
cektir. 

PRAG 
re, batakhanelere bunları yerleştiri .. 20.05 Halk musikisi (orkeatra, 20,50: K~ndilerine, münasip bir yer hazırlan

masını rica ediyorlar. 
·.:._ Münasip yer ne demek).. Ora • 

da, artık hısım akraba gibi olmuşsu • 
nuz. Hiç başka yere gönderilir mi?.. 
Doğruca, buraya gelirler. 

Meliha Hanıma 
Seyyit Kasım ile bütün ailesi erkim ak· yorlar.. fakat birbirlerinin mm takala- Karışık koro ve orkestra, 21,20: Skeç. 22: 

rına tecavüz etmiyorlardt . Amerikan musikisi, 23,35: Plak. 24: Danı Soldan sağa: 
elinizin icraana memnuniyetle müsaade 
söı2ermiflerdir. Cümlesi '" ciimlemis, la· 
rafeyoe ..adetler temenni eyleriz. 

Hemen hepsi de bir çok acı ve kanlı musikisi. 1 - Mektep kitaplanndan l>iri. in 
tecrübeler gÖrmÜf olan bu adamlar; VARŞOVA ,kamış. 2 - Ateşin baıına geçerek pp 

her ihtimali nazarı dikkate alıyorlar; 16, 5 5 : Bayroyt"tan nakil: Vagner' in ,ğımız teY· hllflna bir Me i.llvuile itki - ... Seyit İbrahim 

Cemil, başını hafifçe eğdi. Elini 
alnında gezdirdi. Düşünceli nazarlarını -S-0-N-

1 nci sınıf D C f T K k t Nöro Operatör r. a er ayyar an a Şirürjien 
Paris Tıp fakOltesi Prof. GOSSET'in genel cerrahi servisi ve DE • MAR· 

TEL'in dimağ cerrahisi enstıtnsn sabık muvazzaf asistanı 
Dimağ ve nuhat şevki cerrahisi ve gımel cerraht: (Göğüs, karın, rahim 

ve idrar yolu ameliyatları) mütehassısı. 
Muayene: Öğleden sonrudır. Beyoğlu Ağıtcamfi Rumeli han No. 1 Tel 44086 

Su Mühendisi aranıyor 
Bozcaada Belediye Reisliğinden: 

, Bet ay müddetle su tesisatının yapılması itlerinde kontrol mühendisliği 
vazifesile çalıttırılmak üzere su in~aatı if lerinde çah,mı' ehliyeti tasdikli bir 
mühendis istiyoruz. 

Talip olanlar Bozcaada Belediye Reisliğine müracaat etsini~ • «3800>) 

PBOTEjiN 
Merhemini kullanan frengi ve belsoğuklu ğuna tutulmaz. Her eczanede bulunur. 
--~-------- -------------~~ .--

harice karşı izlerini muhafazaya muk- «LOHE.NGRIN ,ı operası, 22: Muhtelif söz- meği olur. 3 - Taharri. 4 - İhtipr e 
tedir olan esnaf ve dükkancılardan ler, 22.20: Eğlenceli neşriyat. 13, 1 O: Dnns ,keklerin başlarına geçirdikleri takke. 

musikisi, 24: Dans plaklan. ,man, papalara mahsus çok kulland:aut 
t:~~ilerine birer yatak tedarik ediyor· BOKRF.Ş ,isim. 5 _Yüz yıl. 6 _ Vatanpener 

17: Bayroyt'tan nakil: R. Vagner'in rimiz. 7 - Şişman değil, hayret eda 
işte bu yataklardan biri de Papa .. <ıLOHENGRİNıı operası, 22,0S: Haber • 8 - lslanmaktan emri hazır, m.,,..la 

viçti. Vaktile Gavur Mehmet, onu bir ler, 2 3, 30: Radyo salon orke9truı. 2 4: Ha- tazyika uğrayıfı. 9 - Su. 1 O - Bir 
hayli takip ve tarassut etmiş .. muhtelif herler. ,kuşu. 
şekil ve kıyafetlerde kendisi ile temasa BUDAPEŞTE Yukandan atafıya: 
girmiş .. bir kaç kerede gizli depolarını t 9, 30: Radyo salon orkeatmı. 20, 5 5: , 1 - Tellere konan bir kuı. 2 - Sehi 
basarak orada saklanan sirkat eşyaları· Bayroyt'tan nakil: Vagner'in cLOHENG- binin türkçesi, peygamber bastona. J 
nı ve serserileri ele geçirmişti. RİN» operasının ikinci kııım. 22: Ha • Deniz kenarlarında taıtan &.kele. 4 

O devrin zabıtası, garip Lir meslek herler, 22,30: Çigan musiki.ti. 23,l5 ı Mu· ,Zaman, sakatlık. 5 - Kör, kuılana kol 
ve siyaset takip ederdi. Her türlü cü • siki bahsi, 24: Caz. 6 - llerleme, sız manasına gelir. 7 - V 

rüm faillerini ele geçirerek ka- VİYANA . .:~u:~~!~a~iı. ~r-mıziı::.·n lt~7~~!~an 
nunun pençesine teslim etmekle be - 20: Eğlenceli musiki, 21,0S: Pıyes, 23: d k 11 1 b" . w 9 bb .. . e u anı an ır nevı yag. - ra 
raber, ekseriya bunlara yataklık eden- Haberler, 23,20: Şubert ın eeerlerınden b' b h 1 o Ak il f-L - . . . ır uz ayvanı. - 1 ı, saat. 
lere müsamaha gösterirdi. Buna se - konser, 24: Plak, 1: Çigan muakı.sı (Peı- Dünkü Bulmacanın Halli: 
hep de, icabettiği zaman aranılan ~e- teden). 
rirleri bunlar vasıtasile elde etmekti. 

Böyle yataklık işlerile meşgul olan· 
lar da, ara sıra zabıtanın işine yarıya
rak kendilerine gösterilen müsamaha
ya mukabele ederlerdi. 

Zabıta ile en hot geçinen yataklar
dan biri de Papaviçti. Bu kadar serve
tine rağmen Papaviç'in bu şerirlere 
yataklık etmesi, batlıca iki sebebe 
müıtenitti. Bunun biri. onun nihayet· 

Soldan sağa: 
1 -Tuz, kömür. 2 - Atıl, resim. 3 

20,20: Milli neşriyat, rek&lm. 22: Halk Var, av, uç. 4 _Ana. leylak. 5 _Aza 
prkıları, 23: Haberler, ıpor, 23,20: Rad-

.6 - Atik, ahır. 7 - Ki, lamba. 8 -

BELGRAT 

yo orkestrası, 24: Konser nakli. da Van. 9 - Ma, süvari. 1 O - Ad. ibat 
20 Temmuz Pazart.i Yukarıdan af&i'ıya: 

İSTANBUL 1 - Tavan, kama. 2 - Utan, aida 
19: Oda musikisi (pllk), 19: Haber· 

ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Sololar 
(plak}, 20,30: Stüdyo orke.tralan. 21.30: 
Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anaıclom aianaının 

3 - Ziraat. 4 - Zil. 5 - Allka. 6 
Ördek, mavi. 7 - Me, ab, ah, 8 - Uau 
Havra. 9 - Rica, ait. 1 O - Kann. _ ...... ll'9<_ ..... ............. ......__ ...... ...,., _ ____ .... 

gazetelere ınahıuı havacliı aervİIİ Yeril 
cektir~ 
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1 lat•nbul Beledlyeal lllnl•rı 1 
Sahası M. Bir metrosunun muvakkat 

urab "' 
FatiJı yangin yerinde Hasan Hafife 

Gıalıallesinin Muhtar sokağında 119 -
Uncu adada yii7;silz ana. 9,61 

Fatih yangın yerinde Fevzi pata 
lrarnvay caddesinde 103 üncü adada 
360 santim yüzlü arsa. 47,26 

Fatih yangın yerinde molla Aha • 
~eYn mahalleainin Çukurçefme soka
llnda 136 ıncı adada iki yüzlü arsa. 7,20 

Aksaray yangın yerinde 12 inci a· 
dada 330 santim yüzlü arsa. 24, 75 
.. .Aksaray yangın yerinde Balaban a-

muhammeııi teminatı 

t ~,73 

10 35,45 

2,50 1,35 

4,50 8,36 

la nıalıallesinin Harikzedegan soka • 
i1tıda 16 ıncı adada yüzsüz arsa. 80,04 2· 12,01 I 

Yukarda semti sah8$ı ve bir metresinin muhammen kıymeti yazıh 0 8~ 
trı.lar satılmak üzere ayrı ayn açık arttırmaya konulmuttur. ~artnamelen 
it...._ -dü~~ - -~ lrtekl' olanlar hizalannda g&tenlen muvak-• ""4111 mu ır nq~ unu.:: gonrıur. 1 • •• '-t teminat makbuz veya mektubile beraber 20 Temmuz 936 Pazarteaı gu
•ii -.t 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (3720) 

* * Ke!if bedeli muvakkat 
Lira K. teminatı 

"1lr: • ı: E.' ·" - . _ •• .,. ht dahı'l·ı teıı'ıatı 1582 48 234,50 
1 ~••m uançesının tamıre mu aç 
"t•nbul 13 üncü mektep tamiri 1710 73 108 
l.fanbul 31 inci mektep tamiri 998 55 75 

Y · ett• ·ımek üzere ı ukarıda ketif bedelleri yazılı olan mahalJer tamır • ın 
•nı ayn açık eksiltmeye kona)muftur. Şartname ve keııf evrakı leva· 
lını müdürlüğünde görülür. Ekıiltmeye airmek istiyenler h~yındır!~~ 
di.-eJrtörtüjiiodea alacaklan ehliyet vesikaıile kanunun tayın ettıgı 
~ika ve hizalannda gösterilen muvakkat teminat makbuz ;~• m~k
biLile beraber 20 temmm 936 pazartesi günü ıaat 15 de daımı encu • 

lbeacfe bulunmalıdır. (3754) (1) 

* * kqif &edeli 4059 lira olan Selamiçetme • Maltepe asfalt yolunun tamiri 
"-Gteabbit nam ye hesabına açık eksiltmeye kon~lmuftur •• ~efi! e~ ~e 
~ameai levazım müdürlüğünde görülür. lateklı olanlar iki bın lirahk lf 
>•Ptıiuıa dair eksiltme gününden en son iki gün evvel müracaatla bayındır
lilc .direktörlüğünden feımi ehliyet veıikaaı almaları ve 2490 N.lı kauun~n 
tayuı ettiği vesika ve 305 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubıle 
beraber 24 Temmuz 936 cuma günü saat 15 de daimi encümende hazır bu-
·~. (3866) (l) 

* * . 8eher nıetre murabba1 2 lira kıymet tahmin olunan Aksaray yangın ye -
tıQde Balanağ. mahallesinin büyük Reşitpa.p sokağında 6 mcı adada 107 /32 
'~tinı murabbaı ana alakadarlar arasında satılmak üzere açık artırmaya ko
~~Uflur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 16 lira 
O lrul'Ufluk muvakkat teminat m;ıkbuz veya mektubile beraber 24 Tem -

lllu2: 936 Cuma lı?Ünü ıaat _ 15 da Daimi Encümende bulun-
111aLdır/ - -(Jl.) (3885) 

- •• J/t' .... 

'~ .,, ' 
~· 
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Tqköprü icra memurluğundan: 
Ta§köprünün AlamakaYlf köyünden Sa

ğır oğlu Nuri ve mÜ§tereklerine ait olup 
sulh mahkemesinin 25/3/930 tarih ve 
134/95 numaralı kararile ıuyuun izaleti 
için paraya çevrilmesine karar verilen 
mezkür köyde viki ve tapunun (1) numa
rasında 250 lira değerli bir dönüm (Ak
kavakLkta) Ye (2) nwnarada (60) lira 
değerli yarım dönüm (Dut dibinde) ve 
3 numarada yanm dönüm 50 lira kiymetli 
(Kayabaşında) ve 4 numaralı bir dönüm 
25 lira kiymetli (Ala.kavakta) ve 6 No. 
da bir buçuk dönüm (25) lira kiymetli 
( İncepınarda) ve 7 numaralı bir buçuk 
dönüm 25 lira kiymetli (Topaerİfle) ve 
8 numarada bir dönüm 30 lira kiymetli 
(Uluyolda) nam sekiz lu~a tarla müata • 
killen açık arttırma ve pqin para ile satı
lığa çıkarılmıttU', 

20/8/936 tarihine düıen pertembe rün 
saat 14 de T&Jköprü icra daire.inde bil -
müzayede satılacaktır. Arttırma prtna -
mesi bugünden itibaren herkesin ıörmeıi 
için açıktır. Artırmaya iftirak edeceklerin 
yukarıda yUJlı kıymetin % 7 ,S ıu niabe
tinde teminat vermeleri lizum:ID'. Alaka -
darların bir diyeceii varsa tarihi ilandan 
itibaren ( 20) sün içinde evrakı müabite • 
lerile birlikte memuriyetimize müracaat ~
lemeleri, aJui takdirde baklan tapu sicilile 
sabit olmadıkça aabf bedelinin paylapna
ıından hariç bırakılacaklan ve mua)'J'ea 
1ründe 1rayri menkul üç defa baiınldıktaa 
sonra en çok artırana ihale edilir. Yalruz 
artırma bedeli muhammen kiymetİnin % 
75 ni bulmadıiı takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak tartile satq 15 sün 
daha uzatılır. % 2,5 t.Ualiye alıcıya ait • 
tir. Daha fazla malUmat almak ütiyenlerin 
936/75 dosya numaraaile memuriyet.imin 
müracaat eylemeleri iliD olunur. 

lıın 
İstanbul İtba.lit Cümrüiünden aldığnn 

24/10/1935 tarih ve 319556 numarah 
rümrük makbuzunu kaybettim, yerine bir 

' yenisini alıyorum. Yukanda numara ve ta
rihi yaz.ılı makbuzun biç bir bükmü kalma
dığını ilin ederim. 

İstanbul Eminönü IWıtun hanında Te•-
filc Yılmaz (682) 

Doktor Hafız Cemal · 

Dahiliye mütebauıaı 

Pazardan maada hergUn a - 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 2'2398 
Tel Kandilli 38 • Beylerbe,YJ ~ 

. Sayfa 1( .... 

KUMBARA DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliini ide den.emiş 
olursu uz! 

Jş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükifat 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

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

Birinciye 1000Lira 
ikinciye 250 ,, 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 
17 5 ,, 10 onar ,, 17 50 

,, 
,, 
,, 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 
ikişer bin lirallkl·ar: 

Diler beı kefldealll ller birinde raımz 
ı ldflre iki bin lira verWror. la keP1eler 
lutr sene Şubat, B•straa. Temmaz, lylll 
ve Birinci KAnu aylanllın lllı glnlerl 
rapılmaktadır. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Sahnalma Komisyonundan: 

l - Tuzla Tahaffuzhanesine Ayazma mahallesinden g~tirilecek olan 
su ve yapılacak motör tertibatı açık eksiltmeye konulumuş
tur. Keşif bedeli 1935 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname şunlardır: 
A - İdari şarbıame 
B - Fenni şartname 

3 - İstekliler bu şartname evrakını parasız olarak fstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi levazımından alabilirler. 

4 - Eksiltmeye 29/T emmuz/936 Çarşamba günü Mat 14 de 
Galatada Kara Mustafapaşa sokağında mezklr Merkez 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 146 lira 48 kuruş 
paratı ile en az 3000 liralık bu gibi itler 
ehliyet vesikası gö.sterme.i ıarttır. 

muvaklcatat temim 
T•phğma dair bir 

"3999,, 



iZ Sayfa SON POSTA 

Yalnız 1 g··nkal ı. 
8 inci Yerli Mallar sergisinde 

RADYOLiN - GRiPi 
Paviyonunu ziyaret edenler serginin son günlerinden 
istifade ederek hem bu en gfizel paviyonu ziyaret et

mek, hem de Radyolin ve Gripin sabn almakta 
istical ediyorlar. 

~ ...................... , 
JUVANTIN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
vo tabii renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. YegAne zararsız 

ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

lNGlLIZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - lstdnbııl 

ROMATıZMA 
LUMBAGO 
SİYATİK 

ağrılarını T E S K İ N 
ve izale eder. 

••--• Kolec ve Ticaret kısımlarile 41m--.. Har eczanede arayınız 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Eyllllün 22 nci salı günü saat 13,30 da açılır. Sıhhata, wtrisata ve 
ahH\ka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı günleri saat 
9-12, cumartesi günleri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. ls-

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular caddesi No, 33 
.__. teyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 ~-~ 

t 

ı 

• 
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'RAHATL IGIN 1 
BEYKOZ 
1 

KUNDURAl~INDA 
A~AY\NIZ . 

ttRU n'1.LAD PAZADL~ - ... ... ,. 

Temmuz 19 

TAKSiM BAHÇESi 
Bugün saat 17 112 da MATİNE ve gece saat 22 de SUV ARE 
Pari~in ~aramount Palas, Gomont Palas, London Coleseum, Sala 
Berlın tıyatroları yıldızlarından müteşekkil 25 kişilik büynk revl 

TAMARA BECK· 
400 kostüm, 40 dekor 

Fiyatlar 85 • 50 • 35 ve tabldot 120 kuru9tur. 
Her akşam saat 24 de 

KARAMBA - DANSiNG 
Tel. 43703 

İ' 

HOLANTSE BANK üNi ~: 
K .A..~ ...O..KÖV - P.,..0...,l... ...O...S 

ELVERiŞLi ŞARTLAR 

rl,ÜRKİYE ZİRAArr BANKASI 

Müfettiş namzetliği ve 
Şef namzetliği 

müsabaka imtihanı 
TÜRKİYE ZiRAAT BANKASINDAN: 

1 - Bankamıza müsabaka ile v tD müsabakada gösterilecek mu
vaffakiyet derecesine göre lüzumü kadar müfettiş namzedi ve tef 
namzedi alınacaktır. · 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler "Mlllkiye,, 
veya Yüksek Ticaret ve İktısat Okulasından veyahut Hukuk Faknl
tesinden veya bunların yabancı memlekeUerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paralan verilerek 
Ankaray'a getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine " 140" ve şef namzetlerine "130,, 
lira aylık verilir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettifllk im
tihanına girecek ve kazanırlarsa l 75 lira aylıkla müfettifliğe ge
çirileceklerdir. Ankara'da Umum Müdürlük servislerinde çalq
tırılacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet 
imtihanına girecek ve kazanılırsa terfi edileceklerdir. 

5 - İmtihan programile sair şartları gösteren matbualar Ankara, 
İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 n/936 
Pazartesi günü akşamına kadar "Ankara Ziraat Bankası Teftiş 
Heyeti Müdürlüğü" ne göndermek veya vermek suretile mliracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. "3967" 

Modern bir saz 

AHENK 
SPOUOJlil.U• 
saha~a 
ci kma z.cı.an 

Son Posta Matbaa .. 
Ne;riyat Müdürü: Scliın Rqap 

Sahipleri: A Ekrem. S. Rqıp. H. Lütfi 


