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lspanyadafA · şehirler topa \ 
tutuluyor, tayyareler çarpışıyor 
.Asiler bütün Fas'a ve ispanyanın dörtte 

üçüne hikim -görünüyor)~~ _ 
Asilerin tayya"'leri bir lngiliz gemisine de bomba 
attılar, lngiltere ve Amerika teb'alanm n~ediyorlar 

Yunanistanda 
Siyasi vaziyet 
Gene karışıyor 
Parti liderleri Metaksasa 
karşı cephe aldılar, Kral 

seyahatini geri bırakb 

idare itleri telefonu: 20203 Flyab 8 Kurut 

Lozan sulhu imzalanalı 
bugün 14 yıl oluyor 

Lo•a11, Snr'lıe ••lr ın•11•ll••lne lntllrtlllf 61r 
milleti, tlU'Uıln lal, 61r tlrorlnie erl,emetllll •11 

glbelc m.rolde çıkartlı 

Lozan Konferansına iştirak eden lınat devletleri murahbaslan ismet lnona ile 
muahedentn imzasından sonu .. 

E 'rimde. yazı odamın duvannda a • Hlin ve mebin bir hüldbndarlıa. hem 
ah bir harita vanlır. Sen maala.- ahmak. hem de haris damadının kendileri 

desi mucibince. Osmanlı imparatorhaiumm için hattl bir muvaffakiyet sayarak kabul 
mı6teJif ıalip devletler anıeanda ne dlrlii ... ima ıdletinde hulunduklan Sevr mua • 
pay ecliWiiJni n bizim elimizde ne hara • bedea Türklüğün idam fermanınd- bat-
lalmak ilıtendiiini ıöetem. ka bir teY değildi. 

Orqa bu harita)'!, hen ui olduq. ı:.... Eier buna boyun eimif oleqchk. bu • 
ben öldUklen aonra da 9DC11Manm. 4a8a sflD nlm ve nipanamız ~ 
ıöz önWe bulundurup. Kam•linnin bize Kemalizm buna isyan etd. Milli har .. 
ne bzandııdıiını bir an unatmJ7a}ım c11Je klt bundan hız aldL Mustafa Kem.Un k11• 

(Onama 2 ci _,fada) 
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a Heyecan ihtiyacı a -------'\ Resimli Makale 
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Akdı1nizde emniyet . 
• 
ispanyada isyan 

« --
Akdenizde emniyet 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagiin Konamatlı 

B oiazların tah.kimi Türk.iycnin cm -

niyetini teminat altına alacaktır. 

Lozan sulhu 
İmzalanalı bugün 
14 yıl oluyor 

Şimdi Akdenizin emniyetini tahtı temine 
almanın sıraaı aelmittir. Çünkü biz boiaz· 
ları bir harp gayesile değil, sulhü kuvvet -
lcndirmek maksadile tahkim ediyoruz. 

( BaJ!arafı 1 inci sayfada) 

mandasında, düşmanı Ana yurdun bainn· 
da tepeledikten sonra denize döken Ku ~ 
vayi Milliye' nin süngüleri, ayni znmandır 

Sevr paçavrasını da yırUı. 

Akdenizde emniyet naaıl temin edile • 
bilir) Bu denizde sahilleri bulunan millet• 
ler arasında müşterek bir emniyet paktı 
akdetmek surctile. Bu paktı zaten hadise• 
ler bu devletlere zorla kabul ettirdi. Ha • 
beşiatan harbi münaıebetHe Akdenizde 
faaliyet başlayınca, bu deniz kenannda bu· 
\unan devletler derhal elcle verip hirl~· 
meğe ve müıtere:k bir cephe yapmağa mec
bur oldular. lıte İngiltere, Fransa, Yuna
ni3tan, Türkiye, Yugoslavya ve İspanya a
rasında imzalanan kar§ılıklı yardım paktı 

bir zamani bertaraf etmelerine lüzum 

Bugün Akdenizde normal vaziyet av • 
det etmiı, fakat birleşme ihtiyacı ortadan 
knlkmam~tır. Çünkü böyle bir birleşme 

'.deniz.de sulhun en kuvvetli zamini ola -
Jkıır. Akdcnizde sulh istiyenlerin böyle 
bir zamani bertaraf etmelerine lüzum 
yoktur. 

Binaenaleyh Akdeniz anlaşması bozu • 
lacak değil, kuvvetlendirilecek ve bu su · 
retle Akdenizde ıulh ebedi surette teminat 
altına alınacaktır. Bu hususta İngilizlerin ta
kip ettiij aiyuet Türk ve sulh siyasetine 
tamamen uy8lJlldur. Her ıeydcn evvel ıul· 
bu ve müıterok emniyeti teminat altına al· 
mayı dU,ünen buaünkü Jngiliz siyasetinin 
Akdeniz pak.tına kuvvet vermeyi düjiin -
meai tabii görülmek. lflzımdır!· 

* lıpanyada lıavga 
• epanyada isyan değil kavga var. Fa-

1,istlerle komüniatler ıon kavgalarını 
J'apıyorlar. 

İspanyada fqiat ve komünist kavgası 
;reni deiildir. Orada serveti ve sermayeyi 
elinde bulunduran kapitalist ve asılzade
lerle, halkın dörtte üçünü te~il eden fa • 
kir ioçi ve köylü arasında ç.oktanberi de -
~am eden bir çarpııma vardır. Bu çarpı§· 
ma aon zamanlarda had ve keskin bir te· 
kil aldı. Sol fırkalar müttehit bir cephe 
yapmağa, aağ hrhlar bir faşist te~küatı 

vücuda getirmeie mecbur oldular. 

Amerikada bir zenci ile bir beyaz arasında yapılan son boks 

maçında ıeyredcnler, oynıyanlardan daha büyük heyecanlar 

ıeçirdiler. Seyirciler arumda heyecandan ölenler oldu. 

cıru tatmin ediyor. İki ~araftan birini benimswor, onun namına 
didiniyor, çırpmıyor, üzülüyor ,İncİDİyonız. Bu heyecan bize 
kendimizi unutturuyor, benliğimizi ka7bettiriyor. 

At yanılannda, futbol maçlarında, bob müsabakalarında 
neden binlerce, yüz binlerce seyirci bulunuyor? Neden bir 

atadyom, bir tiyatroyu dolduran halkın bir kaç rniıli seyirciyle 

dolup bo,.Iıyor? Çünkü bu maçlar insanların heyecan ihtiya-

Jdealin heyecanını duynm.ıyanlar, ba mn'i heyecana muh • 
taçtırlar. İdealin heyecanını duyanlar bndi benliklerini unut· 
mak, bqka bir varlığa yükselmek için badi rublarmı dinle • 
melde iktifa ederler. 

e Heyecan istiyorsanız, idealist olunuz. 

SÖZ 
Dünyanın en zengin 
Kadını kendisin• 

ARASINDA) -
Koca arıyor 
Zengin kadın 

arayan erkeklerin 
nazarı dikkatini 
celbediyoruz : 

Şilide bulunnn 

Senvorita Andri-ılR~~I~~~ 
ane Cusino be- ~ 
kardır. Geçen s=~~---
seneki varidatı 
4.751.122 peçe -
tadır. Takriben 
9.400.000 frank. 

Kadın bekar olduğu ıçın clevlete he -
men hemen bunun yarısını vergi ola
rak vermektedir. 

Servetinin mecmuu hakkında sa • 

rih bir şey söylememİf olmakla bera • 
her 350 milyon frank tahmin edilmek
tedir. 

Senvorita «sevecek erkek arıyorumn 
demiştir. 

---------------------........ --* 
BiR FIKRA HERGüN 

Muhsinin kabadayılığı 
Tuhaflardan, rahmetli Muhsin, bir 

gün Ada vapurunda, etrahru kup.tan
lan katıla kahla ıüldüren fıkralar an • 
latıyordu. 

Biraz ileride oturup, ıazete okumak
la mqaul olan pehlivan yapılı bir adam 
onun bu durmamacuına l'evezeliiin
den raha:ıız olarak: 

- Sus, be maskara! diye bağırdı. 
Muhain kemali uametle ayafa kalk· 

tı; ağır alır ıidip herifin kuı11ma di
kildi; onu bqtan ataiı aüzdü ve aaatini 
çıkanp: 

- Bu sözleri geri alman için, sana 
Ü~ dakika veriyorum! dedi. 

Herif, ıülümaeyerek omuz ıilkti; 
ıordu: 

- Oç d.ıaka sopra seri almuaam, 
ne olacak? 

- Ne mi olacak? Mühletini temdit 
edec:efim ! cevabını verdi. 

Muhsin, yutkundu.. 1 

... . --· 
H1raızdan poll• olur mu ? Amerlkah bir ruhiyatçının 

tecrUbesl Varşovada 50 tane sabıkalı hırsız 
Amerikalı ruhiyatçıJardan maruf 

ve yankesici, polis müdüriyetine ,u is- bir alim muhtelif milletlerin kadınları 
tidayı vermitler: 

arasında bir mukayese yapmak iste -

Kadın cell8.tlar 
Dünya giJzünde 
Tekrar mı görülecek ? 

KentuchY. cel
~8dı Thomson ö
lünce karısı A -
merika hükOme • 
tine müracaat ede 
rek, bu vazifeye 

talip olduğunu 
bildirmiş, ve ko

casının tabit ıu • 
rette yerini İf ial 
edebileceğini söy
lemiftir. 

Misis Thomson dünyanın ilk kadın 
celladı olmıyacaktır. Rusyada eskiden 

kadınların celJatJık ettikleri görülmüş
tür. Prağda bir cellat ölünce, o işe ta
lip olanlardan 59 kif inin içinde bir de 
kadın bulunuyordu. 

Kadın cellatların muvaffak oldukları 
~u vak'a ile teyit edilmektedir: 1625 • 
de Dijon'da genç bir kadın çocuk dü -
sürdüğü için ölüme mahkum edilmşi· 
ti.Cellfıt Simo.nun hükmü infaz edeceği 
zaman eli titredi, w mahkumun enıe
sine vuramadı, aenç kadın kanlar için
de ayağa kalkınca, Simon da ,aşırdı, 
çığlık kopararak ~açb. 

Mudanya' da temeli atılan yepyeni ve 
makul muahedeyi, İsmet 1nönü Lozan'da, 
devletlere kabul ettirdi. 

Onun müzakere edilmekte olduğu be -
yeeanlı günleri hatırlanın. Şartlarımızı ka• 
bul haklarımızı teslim ettirmek kolny ol • 
mu~ordu. Sırtımı:z.da. mes'uliyeti bize ait 
olmıyan ağır bir mazinin yükü vardı. Bu 
fuzuli yükü atmak, onun altından temiz ve 
yeni heyctimiile aleme görünmek ve on· 
dan sonra da yaşamak, hem de hür, mlis· 
takil yagamak iddiamızın meşruiyetinf 
teslim ettirmek için çok uğraıtık. 

Fakat neticede muvaffak olduk. Çün • 
1'ü mütemadiyen 1lnerıımw, inancımızı 

kuvvetlendiren kutsal hir kaynağımız var· 
dı: Atatürk! 

Lozanda ne mi kazandrk?. Gözle gö " 
rülen, eller tutulabilen neticeleri tefalre 
1'alkı~ak lüzumsuzdur. 

Scvr'in esir menzileaine indirmiş o1duju 
bir milleti, Lozan, onun tarihin hiç bir 
devrinde eriıemediği en yükıek mevkie çı· 
kardı. 

Lozan Türkiyesi, bütün bir cihanın sıp· 
ta ile bakmakta olduğu, doatluğunu ara 1 

yıp da paylapmadığı bir varlık olmut " 
tur. 

Ekonomi'miz, endüatri'miz, Lozan·ın 
aayeainde, keneli elimizde, ıerbestce inki· 
ıaf ediyor. . 

Politikamız. dünya aulhunun, emnıyetlt 
dayandığı, kuvvetli bir destektir. 

Avrupa konserinde sesimiz herkesinkin• 
den fazla yükseliyor ve onu ıaygı ile din • 
liyorlar. 

Vaktile bizi yıkmak iıtiyen eller, bugün 
muhabbetle bize uzanıyor. 

Bunlar, Atatürk'ün direktifi altında, İı· 
met lnönü"nün müzakere ettiği ve imzala• 
dığı Lozan muahedesinin feyizli neticelo '" 
ridir. 

O muahede aktedileli bugün on dört yıl 
oluyor .. 

Kamalist Türkiyenin bu ilk siyasi zaferi, 
onun askeri zaferleri kadar tebcile şayan• 
dır. 

Şimdi hükumetin ba~ında bulunan cum· 
huriyetçiler sol milbtehit cepheye dahildir, 
fakat bu cephede en kuvvetli unıur komü • 
ru.t.lerdir. Faıiatler tedricen memleketin 
komünizme doiru kaymakta olduiunu 
sezdikleri için aon bir darbe Ue hükumeti 
ele almağa karar verdiler. Orduyu elde et• 
tiler ve harekete seçtiler. 

«Biz gizli hayat ya,amaktanı_11a • 1 
k k dk S . miş. ngiliz, Fransız, Amerikan, Al -

mussuzca azanma tan usan ı . ı - k el ] d .. kk b' k 
· · · · d 1 l k d"' rnan a ın arın an mure ep ır a-zın gıbı temız vatan Clf ar o ara un- ı·ı ·ı .. · · Es 1 · k' 

Osırada Simon"a yardım eden karı· 
sı birdenbire ileri atıldı, genç mahkQ

mu tuttu, kafasını yere vurdu ve bal
tayla da ezdi. 

Üniversitede merasim 

Lozan sulhunun yıldönümü münasebe
tile bugün saat 16 da Üniveraite konfe " 
rans aalonunda meraaim yapılacaktır. Tö· 
ren Hukuk Fakültesi tarafından hazırlan • 
mıdtır. Merasime tam saat 16 da İstiklll 
ma?F ile baolanacak, bunG.n ıonra rek •. 
tör Cemil Bilsel kıaa bir açılıı nutku eöy• 
Jiyecektir. Bu nutku müteakip Hukuk Fa· 
kültesi hukuku eaaeiye profesörü Ali Fuat 
Lozan günü adlı bir konferans verecektir. 
Ali Fuadm konferanıından sonra 2 talebe 
de sençlik namına söz aöyliyeceklerdir. 
Oiier bir talebe de son olarak bir kaç söz 
aöyliyecek ve gençlik namına and içecek· 
tir. 1 O uncu yıl marşile meraaime son v~ ! 
rilecektir. 

Sol müttehit cephe son kavgasını yap· 
makta olduğu için hükumet İKİyi teslih et· 
ti ~ asilerin kar1191na i§Çi ve .köylülerle 
beraber çıktı. Şimdi kavga eden asılza -
deler ve generallarla, i§çiler ve köylüler· 
d.ir. iki taraftan birinin aaleheai, fa • 
fizrni, ya komünizmi iktKlar mevküne ııe
tirecektir. Asiler salebe çalarlarsa artık bu 
defa İ11panyada mU.tebit bir faıizm bao
lıyacaktır. Jgi ıalip çıkarsa o vakit bugün· 
kü müttehit cepfıeye lüzum kalmıyacak ve 
iktidar mevküni dofrudan doğruya ko • 
'münistler alacaktır. 

.. .. k k . · H l ı e ı e muzeye gıtmış.. er en tet ı-
ya yuzune çı ma ıstiyoruz. ırsız ı - k k 1 1 1

... A 'k 1 k 
w b"' .. · k 1 d k f ] e oyu muş ar, evve a merı a ı a· gın utun mce no ta arına a va ı o • d f k" b' k "d k 

w . I • • 1. ın yan tara ta ı ır orı ora sapara 
dugumuz cıhet e, bızı po ıs yapınız. k . . F ha b' "'d 
Hem namuslu namuslu çalıfır, hem de açıp gıtmıf. ransız ya~ı ... ır mu • 
. "f' l det sonra yorgunluktan bıtap olarak ııze mu ıt o uruz.» k l · b' · · ·· · 

P 1. ··d·· .. b J b' · • k anapc erın ırısı uzerıne oturmuş ve 0 ıs mu uru u ta e ı ıyı arşı • 1 ·ı· . . .. .. ~ .. 
1 F k b k ] 1 l f oradan sıvısını~. ngı ız mısı, gordugu 

l~mıf. a at saw ı a ı ~rılma.a ese kpo - seyleri lüzu~suz ve manasız telakki et-
ıs yapamıyacagını soy emış, ve en· · . l I b h . 
d ·ı · .. · · I b 1 t mış. Ya nız A man ayan, er teşhır 

ı erme munasıp ış er umuş ur • ed·ı . . . k'k ed k 
* * * ı en feyı ınce mce tet ı ere , 

Aaurllerh• llml müzeyi baştan başa dolaşmış. ' 
• * ... 

11k kadın celllt böylece tarihte ma
ruf oldu. 

• • • 
Yankeslcllerde n aakını•ız 

Usta yankesiciler daima çift olarak 
ça1ışırlar. Bunun aebebi fudur: 

Vücudun bir kısmına sert bir tarz -
da vurulursa ayni zamanda vücudun 
diğer kısmına vurulan hafif darbe his

sedilmez. Yankesiciler bundan istifade 

Kedınlar1n mUşkUlpeaentllQI etmenin yolunu bilirler. Bir tanesi a
fngilterede bir istatistik yapmı~lar. yağınıza basar, yahut kolunuza çar

Mağazaların önünde durmuşlar ve ka- par. Siz o acıyan uzvunuzun acısını 

Bu ba.kımdan l.panya isyanının ehem
miyeti büyiı"ktür. Busün için hangi tarafın 
salip geleceğini aöylemek mümkün değil
dir. Çünkü iki taraf ta henüz kuvvetli gÖ· 
rünüyor. Bir lnailiz ıazeteıinin dediği ıibi 
ya komünistler bu defa artrk memleketi 
fethedec:ekler, yahut bir daha bao kaldır • 
mamak üzere eilinip ıidec:eklerdir. 

Son zamanlarda Asurilerden kalma 

bir eser ele geçmiştir. Bu eser de, koz· 

moğrafyaya ait satırlara tesadüf edil
miş ve o zamanın kahinlerinin çok bil
gi sahibi oldukları, küremizin diğer yıl
dızların bir çoklanndan ufak olduğu -
nu bildiklerini yazıyormuş. 

d 1 1 k ki · t tk'k · } B hissederken dig" er taraftan cebinize 
1 ın ar a er e erı e ı etmış er. u Halkevi de Lozan günü münasebeti e 

istatistiğe nazaran, mağazalara giren giren eli ve cebinizden vücudunuza bir program hazırlamıttır, bu program şu· 
100 erkekten 73ü mal alıp çıkıyormuş, slirtülerek aşırılan cüzdanınızı11 vücu· dur: 

Halkevinde meruim 

Bu haberi veren Almanca gazete: 
«Eskileri tanımıyoruz. Onlar zannet -

tiğimizden çok alim insanlarmış» di-

kadınlardan ise dükkana girenlerin an- dunuza temasınızı hissedemezsiniz! ı - (24 temmuz Lozan günü) onu· 

cak yüzde 22 si işlerini bitiriyorlar - yÜ~d~ kırk
0

ı,
0

ÜÇdükk.i'.;' d~ı;,~~İa~-yüz- runa bu akşam saat (21) de Evimizin 

mış. de 13 ü teşkil ettiği halde kadınların Gülhane par.kı içindeki Alay köşkünde Adla•b•b•d• çıkan ltelr•nc• 
.. zete 

Jtalyanlar Adiaababayı işgal eder 
etmez, orada derhal bir gazete tesis et
mişlerdir. 

Erkeklerden iki dükkan dolaşanlar yüzde 84 ü üç maiaza gezermiş. gösterit şubesinde programı aoağıya çıka· 
yor~·:._--------------------·-----------------~---------,, ulan bir müsamere düzenlenmi§tir. Çağrı 
r i N A N · İ S T E R 1 N A N M A ! yo~u·_· hi:t~~rııg::~~~r. f STER B _Söylev' Evimfa üyelorinden Nus· 

Bu gazete karii bin adedini geçme
diği halde, herhangi Avrupa gazete· 

lerinden daha iyi çıkmaktadır. Mü

kemmel başmakaleler, spor, kadın, ço
cuk sütunları vardır. 

Şmelling Zenci Luizi yenince o-
nunla bir mülakat da neşretmiştir. 

Küçük ilanlarında ise ltalyanlar 

çin münhal olan işleri göstermekte • 
lir. Gazetenin ismi il Giornale di Adi 
ababadır. 

Bir arkadatımız yazıyor: 

«İki ay ıüren bir it seyahatinden dönen bir dostum Vene· 

dik, Paris, Londra, Berlin, Prag, Viyana, Budapeıte ve Bük

ttf tchirlerine uğramıf, daha bir hafta evvel geldiği için bütün 

intibalannın dumanı üstünde. Diyor ki: 

- Yemek hususunda olsun, otel, nakil vasıtalan, etYa hu· 

ıuslarında olaun, İstanbul bütün bu ıehirlerle kıyas kabul etmi
yecek kadar pahalı. 

Ben inanmak istemedim ve sordum: 
- Günde kaç para sarf ettin? 
«<- İıtanbulda, dedi, vasati olarak ıünde allı lira aarfederim, 

ıeyabatim esnasında, otel parası dahil, bütün masrafım, bet 
lirayı geçmedi.)) 

Bir insanın kendi memleketinde yabana tehirlere nisbetle 
çok daha ucuz YBfBDl&nm yollarını bildiiini de hesaba katar. 
sanız, bu adamın hükmünde haklı olduiuna kabulde teredd~ 
etme:uiniz. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA l 

L---·--------------------------------------------J 

ret Safa Cogkun tarafından. 
C - Koro: Evimiz koro heyeti tara -

fından. 

O - (Tarihe sual) piyes bir perde, E· 
vimiz göstcrit şubesi tarafından. 

E - (İstiklal) piyes bir perde, Evimiz 
gÖsterit §Ubcsi tarafından. 

2 - Gene bugünü ,kutlulamak onuru· 
na bashrdığımız Lozan posta kartlarını i .. 
tiyenler saat (9) dan itibaren Cağaloğlun• 
daki Merkez ve saat ( 1 7) den sonra Ala.>Y 
köşkü direktörlüklerindcn alabilirler. 
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TELGRAF HABERLER.i 
''Tayyarecilik müdafaa Nafia Vekilinin 

tetkik seyahatı 
.lnıkinlarını sıfıra indirdi,, Ali Çetinkaya Filyos 

Mısırlı talebeler 
Bugün gidiyorlar 
Mısır Üniversitelileri dün 
akşam bir veda ziyafeti 

verdiler 

8 
ispanya isyanı 

Kanlı müca • Bir müddet evvel le-
Bir müddettenberi şehrimizde bu • panyada bat ıöste • 

,. hatbnda tetkikat yapt)Or 
llndberg Berlinde söylediği nutukta, yegane kurtuluı Çankın, 23 (A.A.) - Nafia Ve-

çaresini insanların elele vermesinde buluyor kili Ali Çetin.kaya Fil}'OI hattında ve 

lunan Mısırlı Üniversite talebeleri bu- dele devam ren ihtilll, kanb bir 
gün öğleden sonra Köstenceye hare • ediyor dahili harbe inkil&p 
ket eden vapurla şehrimizden ayrıla• etmiştir. Faıtan gelen ve kısmen kıt'avt ı.. 
caklardır. panyada müzaharet gören kıyamcı uker • im k • . • ] nn Karabükte yapılacak fabrikalar hak • 

Berlin, 23 (Hususi) - Meşhur A- yet buna kartı ge e ıçın ına~n 8 'k kında tetkikatta bulunmak üzere bu· Mısırlı talebeler ve profeaörleri Ro- ler hedef Madrid ohnak üzere ilerlemİ7• 
manyada bir kaç gün kaldıktan sonra çalışıyorlar. Kıyam hareketinin muvaffa • laıerika'h tayyareci Lindberg bugün elele vererek çalışmaları ve «dınamı gün Çanikırıya aeldiler. Yarım saat ka

burada hava harpleri hakkında nutuk emniyeti» aağlamlamaları 18.zım gol • dar istasyonda kaldıktan 30nra Fil
MSylüyerek artık bir milleti yalnız ordu diğini söylemiştir. «Dinamik emni " yosa doğru hareket ettiler. 

~11YVeti ile korumağa imk~ bul~n~a et» ten maksat insanların terbiye sa• Filyos, 23 (A.A.) - Nafia Bakanı 
iıiı~ı, tayyareciliğin hatbı kamılen 

1 

Y • d bütün kuvvetleriyle emniyot Ali Çetinkaya kömür havzasındaki de-

Macaristana geçeceklerdir. Bundan Jdyeti takdirinde cumhuriyet ve demoha• 

A t · t d'l ainin yok olacağına kanaat ıetiren hUk6-sonra vus urya zıyare e ı e-
k V. d 'k · 1 met erkanı, bu harekete karp olanca kuy. 

Liiftirdiğini ve müdafaa imkanlarını yesmlhe I h" d I l d miryolu inşaatını tetk..fk etmek. üzere 
A.J_. ~ fı . . ..... . 1 'h ve su e ın e ça ışına arı ır.. . . d b' 
""YCta sı ra ındırdıgını an atmış, nı a- maıyetın e ır heyetle bugün buraya 

ce • . ıkyana Ma ~~hp 1 bı!e kayrı ad· vetlerile mukabele ve mukavemet söeter-
rak, hır ısmı unı e, ır ısmı a ekt-.ı· 1 m caır er. 
Berline gideceklerdir. Bunca takyidata rağmen dıtuı çıkabi-

gelmiştir. 56 saat havada 
Kalan Rus 
·Tayyarecileri 

F ilistinde geni 
Hadiseler 

1 Hıristiyanlar da Yahudiler 
aleyhine beyanname 

Yarın havzaya giden demiryoJlarını 
tetkik ettikten sonra Ankaraya döne • 
cektir. 

Mısırlı gençler dönüşlerinde aşağı len bir kısım haberlere inanmak caiz iae. 
yukarı gene ayni yola takip edecekler hükumet ve halk kuvvetleri. bu mukave
ve dönüşte de İstanbula uğrayacaklar, metlerinin mükafatını §imdiden görmiT• 
burada asgari bir gece daha kalacak .. baılamış, bazı noktalarda kıyamcı kuv • 
!ardır. vetleri dağıtmıya ve mağlup etmiye mu • 

l ayyare bir aralık baştan- neşretti 
başa buzla örtüldü -

Moskova 23 (A.A.) - Ağır endüstri 
lt<>rniserliği tayyarecilik endüstrisi ve mer· 
kOli idaresi tebliğ ediyıor: 

Kahire 23 (Hususi) - Filistinin Arap 
hıristiyanlan bugün yer yüzündeki biltün 
hıriatiyanlara hitaben bir beyanname neı· 
rederek İncil yurdunun yahudilere esir bir 
halde bırakılmaması için yalvarmışlar ve 
yardım dilemişlerdir. 

Filistinde yeniden hadiseler vuku bul ~ 
muş ve (Tulü Kerem) de bir İngiliz öl • 
dürülmüı. dört ki~ yaralanmıştır. 

«Ant 25 » tayyaresi mürettebatı, hiç bir 
.. llrde tevakkuf etmeksizin Moskova - Beh· 
ien1t denizi • Fransova J ozef arazisi • 
tel.voskin burnu yolu ile Kamçatkada Pet· 
" 0Povlovska kadar uçmak vazifesini al • 
~lftır. 

Ant 25 mürettebatı, kendilerine verilen Habeşistanda harp 
bıı Vazifeyi parlak bir surette ifa etmişler· 
ilir. Tayyare 56 jSaat 20 dakika havada kal- İtalya hükumeti vaziyeti 
~J Ve 9374 kilometreyi katetmiştir, nasıl görüyor? 

Severnaya Zemlia mıntakasında Ant k 
'"S ı Roma, 23 (A.A.) - Müstemle at .ır; kuvvetli bir kutup tayfununa rast amıı 
l\:t üstüste ııelmi§ kesif bulut tabakaları nezareti, Adisababa etrafında bir ta • 
lçine girmiştir. 4 saat tayyare mütemadi • kım muharebeler vukua gelmif oldu
l'en körü körüne uçarak kendisine bir yol ğuna dair olan şayiaları tekzip etmek· 
~aya çalı§mıı ve saatte 700 kilometre tedir. 
iGlratindeki bir fırtınadan kurtulabilmek Müstemlekat nezareti, tethir ame-
~ 4000 metreye kadar çıkmıştır. liyelerinin devam etmekte olduğunu, 

:rayyare bu esnada ba~tan başa buzla İtalyan devriyelerinin Ras Seyyum ve 
1l\Ulmüştür. Ras Kassanın eski ordularının pera • 
f:,f, Awo.t 25 kesif bir aise rağmen mükemmel kende müfrezelerine teaadilf etmİf ol-

Atatürkla /ngiltere 
Kralı arasında 
Teati edilen t•lgra/lar 
An'kara, 23 (A.A.) - Büyük Bri -

tanya kralına karşı tevcih edilen sui -
kast dolayısiyle, K. Atatürk ile Seki
zinci Edvard arasında aşağıdaki tel • 
graflar teati olunmaktadır: 

Majeste Sekizinci Edvard 
Londra 

Zatı şahanelerine tevcih edilen men
fur suikastten kurtulmaları dolayısiyle 
majestelerine en har tebriklerimi ve 
derin sempatimi bildiririm. 

K. Atatürli 
Türkiye Rciaicümhuru 

Ankara 
Sempati ve tebriklerini bildiren çok 

nazik telgrafınızdan dolayı samimt su
rette teşekkür ederim. 

Baldvin . 
Kabinesinde 

IUtette Nikolayovak'ın garbında Omur malarının muhtemel bulunduğunu, 
l!ıel'İrıde «Udn adacığına inmiştir. ancak umumi vaziyetin memnuniyete Makdonald istifa ediyor 

Şimdiye kadar misli görülmemi§ olan k edir 

Değişiklik . 

~Yle bir urmnn icap ettirdiği fevkalade şayan olduğunu ilave etme t . . Baldvin de çekilecekmiş, 
~ ,.-,,- Futbolcüler bugün Berline Londra 23 (A.A.) - Star ııazeteainin "Vet ve sinir gerginliğine rağmen, tay • 
tarenin mürettebatını te~I eden üç kah- •diyorlar ~iplomasi muhabiri. Mac Donald üe Si -
''nl B d k ve gı . . .J d )' mon'un bugünlerde istifa etmelerinin muh· 
b an tayyareci, Çckalov, ay u ov (BaJlarafa 1 ancı aa7.a a • 

1 
ld w b"ldi -•- dir M D 

~li k tt h . . k teme o uııunu ı rmcmr.te . ac o • 
ha il ~v neıelidirler. ve ta~ ~ure e ~-ı • Olimpiyatlarına müsabık olarak ıştıra 'nald, sıhhi vaziyeti dolayı.aile vazifesini 
L ltecfırler. Tayyarenin vazıyetı de mu • . · B 't'b 1 .. "ncü defa ola- • f 
11.eıın etmıştır. U ı ı ar a uçu terkedecek, Simon da bqka bir vazi eye meldir, k d" B d 4 

rak Olimpiyatlara gitme te ır. u a tayin olunacaktır. 

Oanakkaleye giden üniversiteliler onun Olimpiyatlar~ tak~pte g~sterece- ,
1

• Star g~~etee~ Baldwinin bu ik.i zatın İs· 
f"'_ • h d ği muvaffakiyete hır delıl teşkı. etmek- ttfasını muteakip çek.ileceiini tahmin et -

m.ı~~nakkale, 23 (Suretı ma susa a t d' mektedir. 
•IQ M' · - e ır. • ~n arkadaşımızdan) - ıtıng yap Ö B . Berline bugün hareket Buna mukabil dün akıam Westminıter 
"- Üzere kendi hesaplarına Çanak • ~erd' esım ,«toridorlarınd.a Baldwinin kralın taç giy-
~ı leye gelen Üniversiteli gençler ken- etme te ırl. ..

1 
b .. 'diyorlar rne merasiminden sonra çekileceği ve o za· 

Mtlc . ·ı d""'. d Futbo cu er ugun gı k b" - .ı f ,_ 'k dil" rıne vapurd ayer ven me ıgın en, d B 1. bugün man a ıncae u a~ mı yuta ta at yapı· 
- k F tbol takımımız a er ıne ' k 'd' l"'fOtesto makamında vapuru ter et - u . ,lacağı söylenme te ı ı. 
lkıişlerdir. Yarın bir ganbotla hareket hareket et"?.ekVtahedır. Pame gitti • 
'dece.k . Futbolcu ap gene J •ıt M lerdır. lzmirdeki Altay takımının en ~ay- ngı er~ - ISlr 
TUrkiıe - Avusturya ticaret retli oyuncusu Vahap dü~ a~ş~m D~; Asker"ı mukavelename . d . 1 d ·1 1' l Fransaya gıtmıştır. or 
nıua edesı Un ımza an 1 Si ya yo ıy e . . b'" .. k klüplerin- parafe edı.Jdı" A 19'-!6 evvel Parısın en uyu 

~ nkara, 23 - 21 Temmuz ' sene b' . 1 Rasing klüpte bir mev • Kahire 23 (A.A.) - İngiliz - Mısır 
b rihinde müddeti hitama eren Türki- d.en kırdı 0 

fantb 1 oynayan Vahap gene muahedenamesinin askeri ahkamı hakkın-
,c ·ı d k · · t sım a ar u o ~l· ~ e Avusturya arasın a 1 tı~a~e . ;:_ ki klübile bir anlaşma yapmış • da bir itilaf hasıl olmuştur. Bu itilaf, dün 
ltıng mukavelelerinin temdıdı ıçın bu es akşam parafe edilmiş olup bugün İngiliz 

~J.iarcyan eden müzakereler netice1endi. tır. b h t" hakkmdcı fazla ve Mısır delegasyonlarına tevdi olunacak-
. d . 1 Vahap u seya a ı l 

L tıciye Vekaletinde muta merasım e . .. I ktedir tır. ki delegasyon, yarın umumi bir top· 
Qtıo-·· .. . . bır şey soy ememe . 1 ki 

Dün geceki ziyafet vaffak olmuşlardır. İepanyol büldunetinin 
bu vadide gösterdiği ıid<letli inadın dere-

Bugün yola çıkacak Mtsır üniv'eraiteai oesine bakın : Memleketin. müfrit 
ııalc'besi, latanbul üniversiteai talebe ve pro- .aolcu kuvvetlerin eline geçmea pahaana 
fcsörlerine bir veda ziyafeti vermiştir. dahi olsa, asilere karıı koymakta devam 
Vali muavini, Mısır maalahatgüzan, Mıaır azmindedir. O suretle ki bir çok amele n 
lronsolosu, üniversite profesörleri, gazete• halk, şasyalist ve komünist te,kilatı tara• 
ciler, iki yüze yakın davetli bulunmuıtur. fından silahlandırılmış, askerlerle berab.a 
Ziyafetin sonuna doğru, Mısırl& kafile reisi kıyam eden kıt'alara karıı scvkedilmifler· 
prof osör Zeki Ömer bSr Nutuk söylem.İt. dir. Henüz şimdilik iki taraf ta kat't bir ne
Türkiyede hayat ve fa'aliyetin her cep " tice almıı değildir. Hükumet kuvvetleri. 
hesinde göze çarpan milli azim ve irade • merkezi ve şimali ispanyayı, am kuvvet • 
nin Mısırlılara veTdiği ilhamdan bahset • ler ise, cenubi İspanya ve Fastaki Jspanyol 
miş, «büyi.lk harptenberi kazanılan aiyast topraklarını eUerinde bulundurmaktadır • 
zaferlerin en büyüğü)) sözlerile aldığı yeni lar. 
boğazlar mukavelesinin imzası sırasında Dün de işaret ettiğim gibi bu mücadele., 

burada bulunmaktan duydukları haz ve dahili bir İspanyol kavgaaı olmaktan zi • 
heyecanı anlatmıştır. yade garbi Avrupanın ba§ta ııelen memle-

Bu nutuktan sonra üniversite rektörü ketlerinden birinin soeyal nizamını tayia 
Cemil Bilsdin bir mazeretten dolayı gel ... etmek noktasından §Ayanı dikkat bulun • 
mediğini anlatan hukuk profC$Örlerimiz - makta ve bu bakımdan billıa ... beynel • 
den biri bu nutka mukabele etmiıtir. Da - .milel ehemmiyet almaktadır. 
ha sonra Mısırlılar üniversiteliler namına * 
Türk üniversitelilerine te,tekkür edilmi.t. Eiğ ~ı ~yln m~l reili ~ 
Mısır edebiyat fakülteai müderrialerinC:len I . mn Cem17etl Akvam 

e e•ı lisi h d Oüriye Fehmi Hanım söz söylemiı, niha· •w • m~ uzunm aıı 
yet Mısırlı dok.tor Mahçup Sabitin bir nut· Dançıg ıehrı ve bu tdın.~ Al~nlıkla o • 
ku ile ziyafete son verilmiştir. lan rabıtası hakkında eoylediii tlddeth 

k M h c_'h't n_ M il• ıözlerin derin akisler bırakacaiı zannolu· Do tor a çup »>- t rx:y ııır " ~ 
__ .ı ,___ • nuııken resmı Leh ve Alman mathuatuua Türklerin bin seneden fazla zamanuanuan v • • • 

1 . .. "ncl k f kat -~ azla bllandıgı mutedil lıun AY911İnde. bu meo 
münasebet erı uzen e ısa. a ~ le d .. b I -'--LA- '----• 

ee e, ort as o maya m-- uuaUDQ• sözler söylemiıtir. 

Bir kalpazan kumpanyası 
meydana çıkanldı 
(Baftarafı 1 inci sayfada) 

lemelerin pek kaba ve karışık olduğu • 
nu görmüştür. O zaman da bu paranın 
kalp olduğunu anlamış, bir hamlede 
Mevlud ün yakasına sarılmıf: 

- Polis 1.. Polis 1 .. diye haykırmaia 
başlamıştır. Bu sırada poli.a Ziya ora
dan devriye olarak geçtiği için istim -
dad edilen tarafa teveccüh etmif ve 
Mevlfıqü yakalamıştır. Mevlud ün üze
ri aran.1.ldıih zaman bir mendil içinde 
otuz tane ya}:._msar liralık, bir tane de 

bir liralık kalp para zuliur etmiştir. 

Sıkı bir tahkikat sonunda Mevlutla 
amcasının oğlu Rüştünün ve komşu -
ları asker kaçağı Kadirin birleşerek 
kalp para imal etmekte oldukları ve 
Mevludün bu paraları sürmeğe başla
dığı anlaşılmıştır. 

Köyde yapılan araştırmada Kadirin 
kaçtığı, Rüştünün de Çanakkaleye 
gitıtiği görülmüş, Rüştünün Çanakka
lede yakalanması için icap eden tedbir
ler alınmıştır. 

yor. Hatta, ayni adamın. Dançii telıri if • 
lerinden dolayı Cemiyeti Akvamla allka· 
dar olmıyacağını ve bu kurumu tanıauya· 
cağını söylemesi, Dançii meaeleeinin Al· 
manya ile Lehistan arasında bollolunacala 
bir hale gelmiş olduğunu ııöeteriyor. An • 
l&fllan, Dançiğ hakkında gizli bir Leh • Al· 
man anlaıması vardır. Fakat bu anlapna et. 
rafında yeni bir gürültü koparılmamaaı için. 
iki taraf ta, mutoclil hareket etmeyi tercih 
ediyor. Ve daha ziyade, nüma>'ifklr dn
ranmayı gayri mes'ul unsurlara bırakıyor• 
lar. Renden sonra Dançiğ emri vakili .• 

Alman diploma.sisinin çok fa'al oldu· 
iuna mühim bir delil aayılmahdır. 

Selim Rqıp 

Japon adalarında· 
1ayf un 
Altmış ev yıkıldı, 16 

kişi öldü 
Tokyo 23 (A.A.) - Dün Loochoo ve' 

Kyushu adalannda şiddetli bir tayfua bil· 
kürn sürmü§'tür. Bir çok gemiler harap ol
muştur. 

Nagazakide altmı~ kadar ev yıkdmıttır. 
16 kişi ölmüştür. Bir denizaltı ııemiai ha • 
sara uğramıştır. '~rnza edıldı. antı yapaca ardır. 

. I t t J yor Avusturyada umumi af fgn_ anyada şehir er topa fU U U Viyana 23 (A.A.) - Reisicumhur M. 
~ Miklaa, umumi af ilan etmiştir. Yalnız 224 

Kadirin evinde bu paraların imali 
için kullanılan beş tane kalıp bulun -
muştur. Gerek bu kalıplar, gerek Mev· 
lut adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Volkan indifaa bafladı 
Tokyo 23 (A.A.) - Asami volkana 

dün akşamdanberi yeniden indifaa baı • 
lamı ı.ıtır. Zararın yekunu ve telefat olup 
olmadığı henüz bilinmemektedir. tayyareler çarpışıyor. siyasi mahpus affedilmemiştir. 

ıandı ı inci aayfada) . ı:=;:=:;:=:;~::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;=:=:~===~=============:==::::;:;:::;;::;;::;;::;;::;:::;;:=====:::=:::;:: 
(Bq.. .. ısını asilerin elindedir. Cenubu Şarkıde c lkı• ahbap Ç8VUŞl8r 1 r~nın şimal ve garbinin en buyuk ~k' d" l Hükumet Cebelüttarık civa~ 

ll\i1c"' G b'd .. ·ı ha ım ır er. • 
urnet, Cenubu ar ı e a.sı ~r . w. h ld bir gazeteci buralara sokulma-

~na kadar hakim olduğunu ıddıa ettıgı ~ ~·mse görmemistir. 
ta irnkan bulmuş fakat asilerden başka hır ı ı· d d'r . 

h ' l Frankonun e ın e 1 • o ütün Fas mıntakası asi genera 

lngilterenin asilere ihtarı .. 
k t vüz vukuu takdırınde mu· 1 ·ı ·ı . k şı bir hare et veya eca .. .. d"l . 

, ngı tere gemı erme ar . l F k İngiltereden ozur ı emış 
«:aı_ 1 w .. ı ş genera ran o h . 
. oe ede bulunacagını soy eını • k b" bir kere da a ınermı 
ıac de bugün de bir İngiliz vapuruna ya ın ır yere 
diişrn" .. 

uştur. . düşmüş bulunuyor • 
Cebelüttarığa da bir kaç mermı parçashı , t da emniyet içinde değildir. 
1 l d k" yabancıların aya 1 

• • •1 · 1 'it 
h. S.Yan mıntaka arın a ı , l ndıkları bıldırı mış, ngı ere 
llır k b" A 'hı.lı kadının yara a l A 'k .1 aç Fransız ile ır men ~' d A 

1
erika konsolos arı merı a· 1 e A . ki baslaınıslar ır. n . 

l 1 rnerıka tebaasını na . e. ..' d .1· . i isteınişlerdır. 
1tarın ki' . . h gemısı gon erı mesın na ı ıçın arp 



• Sayfa 

, 

Balkan festivali 
Macar trenlerinde yüzde 
otuz tenzilat yapılacak 

{Beş kuruşa 
Mücevher 
Satanlar 

l 

SON POSTA 

Atat~rk köprüsü 
Vazı esas resmi 16 
ağustosta yapılacak l 

latanbulda 40 gün 40 gece eğlence· Atatürk köprüsünün tecrübe ki\Zlk-
leri münasebetiyle yapılacak olan Bal- Dün suçlulann muhakeme- larının dökülmesi işi tamamen sona er· 

kan F eativaline iştirak veya seyir lerine başlanıldı miştir. 
mahadiyle gelen seyyahların Maca- Köprünün vaz'ı esası 16 ağustosta 
ristandan geçtikleri takdirde Macar Doktor Babayan Paşanın karısına yapılacaktır. Köprünün genişliği 26 
Devlet Dcm.iryolları idaresi yüzde ait mücevher çantasını çalarak bes ku- metre olacaktır. Unkapanı köprüsü de 
33 tenzilat yapacağını bir mektupla ruşa pırlanta yüzük satan Ali Rıza, Eyüp iskelesi ile Sütlüce iskelesi ara
latanbul Belediyesine bildirmiştir. Arap Himmet ve Hüsam ettin mu • sına kurulacaktır. Yeri tesbit edil • 

Yalnız bu tenzilatın yapılabilmesi hakemesine dün Beyoğlu Sulh Ceza mişt_ir_. __________ _ 

için seyyahların Festival kartlarını ib- mahkemesinde başlanmıshr. Ş" h r dı 
raz etmeleri IAzımdır. Bu mücevheratı satı~ eldığı iddia l up. e ı ~ ~m . 'J• 

edilen Şeref ve lsmail de suçlu olarakl zmıte gonuerıluı 
Şoför Yıınııs mahkemeye getirilmi~tir. Suçlulardan Kocaeli askeri mıntakasmda ya • 
Serbe$l bırakıldı AJi Rıza vakayı şöyle anlatmıştır: kalanan Çekoslovak tebaasından Os-

Şof.. l et ta fı d k - ·ı b' - Bir gün Pangaltı civarmdan oe- kar Neoman hakkındaki tahkikatın or zz ra n an arısı ı e ır e. k .. 
... - .:ı k ı k t b ·ı 1 çerken bir evin önünde san bir bavul ya alandıgı yerde yapılması için rnev-
'Uraoa ya a anara a anca ı e yara a- .. .. k f t · ·· · · .... ·· 

Y · ·ı k h t d k gordum, ve aldım Köprüde gAl"erken u en zmıt muddeıumumılıgıne gon· nan unus ıyı eşere as ane en çı • · ~ d ·1 · · 
mıf ve polis nezaretinde dün müddei • b~ Himmet ile Hüsameddine rastgel- en. mıştır. 
'umuroiliğe getirilmiştir. dım onlar: . . Bir vapur ArnavutköyUnde 

İzzet, Yunus hakkında karısını a· - Bu çantada ne var dıye peşıme k l d 
yaıttığı için davacı olduğuna dair isti- takıldılar. Ben de mücevheratı paylaş- . ar~ya O Ur U 
da d ... · d y b t b mıya mecbur oldum Pırlanta yu"*züm; Karadenıze gıtmekte olan Koca As-

verme ıgm en unus ser es ıra- · e.~ 1 k . . 
L_,,____ t bilmiyerek 5 kuruAA ben sattım demis· an aptanın ıdaresındeki Bartın va • 
IUoSIUf ır • . r- • Ak .. . 

tır. Hüsameddin hissesine düsen mü • purunun ıntı burnunda dumen zm. 
Belediyede maaşlarm çabuk cevherleri 145 kuruta Ali isO-:inde bi • ciri kırılmış, vapur .karaya oturmuş -

verilmesi İÇİR rine sattığını ve Arap Himmet de bir tur. Yolcular hadise esnasında bir 
kırmızı çıkın içindeki mücevheratı 5 hayli halecan geçirmişlerse de nüfus. 

Belediye Muhasebesine gönderilen liraya manav 1smaile rehin bırakmış ol- ça ~yi~t ?lmarnıştır. Vapur lstanbula 
ma~ ve ücret icmallerinin geç geldi- duğunu söylemiştir. getmlmıştır. 
iinden ve bu suretle ay sonlarında -------------

Bunlardan sonra ıua mücevherleri A f f ı· d · · · 
belediye muhasebe memurları fazla iş alan lamail ve Şerefin sorgusuna gel : n repo arm ımana evrı ışı 
tahacümü karfısında kalmaktadırlar. miştir. Gümrük antrepolarının Liman işleri 

Belediye, maaşların günü gününe ·o idaresine devri hakkında hazırlanan 
..:.+ •. 1 . i t . . . . ll . sküdarda manavlık yapan lsmail: t I. A k d kk ye~.,.ın meaın emın ıçm ıcma erm . .. .. . . a ımatname n ara a teşe ül eden 

en son her ayın 25 inci gününe kadar - Bır gun yegenım olan Şercf;n komisyon tarafından muvafık görül • 
muhakkak olarak belediye muhasebe- d~kanına gitmiştim. Orada bu Arap müş, lktısat ve inhisarlar Vekaletleri· 
sine yatırılmasını alakadarlara bildir- Himmet de vardı Şeref beni görünce: nin tasviplerine iktiran etmiştir. 
mittir. -Aman dayı bana beş lira ver dedi Dün Gümrük ve Liman idareleri 

Bu suretle hareket etmeyenlerin ben de verdim Şeref bu para ile Him - arasında antrepoların devrinden son • 
mumeleleri yeni ayın 2 sinden sonra metten bir kırmızı kese içinde epeyce raki münasebetlere dair ihzari komis • 
ve sıra ile yapılacaktır. mücevherat aldı ve ben ayrıldım. Er- yon tarafından hazırlanan °talimatna

tesi gün Şeref Üaküdara gelerek bu me Liman işleri Müdür Muavini Ha-
Al koşuları mücevherleri kaynanasına götürülmek mit Saracoğ}u tarafından Ankaraya 

Koşu lsIMı Encümeni tarafından üzere bana verdi. Ben de hiç ~üphelen- götiirülmüştür. 
hazırlanan yaz at yarışlarına bu pazar meden aldım. Lakin ertesi gün qu Hamit Ankaradan döner dönmez 
saat 13 de Veliefendi koşu yerinde meseleden dolayı Şerefin evi basıldı- antrepoların teslim ve tesellüm mu -
ba'lanacaktır. ğını duydum, müşknl vaziyette kal - amelesine baslanacaktır 
Koşu yerinde yapılması icap eden dığım için mücevherah Şerefe iade et- Gümrükle; jdaresiy"]~ Liman 1şleri 

tamirat ve tadil&t tamamen ikmal edil- mek istedim. Fakat polis yakaladı, de- İdaresi arasında ihtilaf çıktığı hakkın-
miştir. miştir. da bir gazetenin yazdığı haberin asıl-
Koşu lslah Encümeni tarafından ya· Şeref ise: sız olduğu anlaşılmıştır. 

pılacak koşuların 5 ve 6 ncı haftaların· - Hayır bu mücevheratı ben alma-
da da Florya koşu yerinde Vilayet at dım. İsmail aldı, demiştir ve bu husus- Kızılay metheri 

.Al la 8 Kermes vesiles.ile Kwlay Cemiyeti Tak-
yar&f.ları yapı caktır. ta fahit göstennittir. 

ıim bahçesinde bir de me§her tertibine ka-

24 saatte 8 kaza 
Polis evi araştırırken Şerefin karısı rarlaştırmıştır. 

Saadeti toprağa bir kutu gömerken Meşherde Cemiyetin sulh ve sava§daki 
Balat vapur iskelesindeki saç fab - görmüş ve kutuyu almıştır. çalıpnaları mücessem levhalarla grafik 

rikasında çalıtan amele Ali saç levha- Bu kutunun içinde muhtelif mü • tab1o1arla gösterilecek ve arzu edenlerin ü
lan naklederken, levha birdenbire aya- cevherler bulunmaktadır. ye kayıt olunabilmeleri iç.in bir kişe ayrıla-
iına düşmÜf ve ezmiştir. Ali Musevi Dün bu Jmtu mahkemeye getirile - cak, orada üye kayıt olanlara birer Ker-
bastanesine kaldırılmıştır. rek içindeki mücevherler suçlulara meı hatırası verjlecektir. * Kınalıadada oturan 75 yaşında gösterilmiş ve çaldıkları mücevherlerin Meşherin dekorları gayet zengin ola -
Tanll{I, istiklal caddesinden geçerken bunlar olup olmadığı sorulmuştur. caktır. Bunları Güzel San'atlar Alcndemisi 

L_.\ f" • "d · d k" 3530 l S l } b 1 1 d .. ·· 1 Profesörleri hazırlamaktadır. ut ınm ı aresm e ı numara ı uç u ar un ar oma ıgını soy e • B b-,_ . . .. . .. 
k T " · ] d" Za Ş f b .. h e ca: aergısı muddetmce on beş gun 

amyon çarpmıf, anaş agır surette lmı~ erk ır.d. te.n ldere.. u mk ucev er- meşher halk için açık bulundurulacaktır. 
yaralanmıştır. erın en ıne aıt o ugunu, arısı po - r -* Mezbaha satış yerinde çalışan Ka- lisler alacak diye korkudan toprağa 1' , .. b • 1 
~ım oğlu Nazifin başına et kancası düş- 8akladığını ve bunların kendine ait ol- J Y 0 e f Ç l 
ın6', yaralanmı~. Cerrahpaşa hastane- duğuna dair mahkemeye vesika ibraz E l 
ıine kaldırılmıftır. edebileceğini söylemiştir . czane er * Nişantaşında Meşrutiyet mahalle- Muhakeme, tahkikatın derinleştiril- Bu eec:eki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
ıinde oturan 17 yaşında Gülter tram- mesi ve şahitlerin dinlenmesi için baş- İstanbul cihetindekiler: 
vayla Pangaltı caddesinden geçerken ka güne kalmıştır. Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: 
bir arkadaşiyle konuşmak üzere tram- (Abdülkadir) . Bakırköyünde: (Mcr -
vayın kapısını açmış, yüzü koyun yere Bozuk ekmek çıkaranlar kez). Bcyazıtta: (Asaclor Vahram). 
düşmüş, yaralanmış, hastaneye kaldı· cezalandırllacak Eminönünde: (A. Minasyan). Fener • 
rılmıştır. de: (Hüsameddin). Karagümriikte: 

Belediye hamur ekmek rıkaran fı - (K l) K·· ··k d (N ') * Beyoğlunda Çakmak sokag" ında :r - ema . uçu pazar a: eeatı . 
rıncılar hakkında sıkı takibat yapma - S t K -• f d (R d oturan 78 yaşında Lida Harbiye durak ama ya ocamu ... a apa§a a: ı • 
gw a ve hamur ekmek rıkardıkları tesbı"t van) Şehremı"nı·- ..ıe· (Na·zım) Şeh 

yerinde tramvaydan düşmüş, yaralan- s • DCJ • • • 
edilen fırın sahiplerini şiddetle ceza - zadeba;ıında: (Halil). 

mıştır. 1 d w k , . Bev...J:.I ... cibetinclekil-.· 
1 an ırmaga arar verrnıştır. ıva.. ~ * Y edikulede mrahor caddesinde 

89 numaralı kahve ocağından yangın m~le::il:c:ta:!~::~d:: ~:r:ı~~ ~:~~t::;~: :~:r~~:;: M~:::P~~~~~ 
çıkmış, kahvede yatıp kalkan Mehmet mamak için belediye cezalarına bakan (Vasıf). Merkez nahiyede: (Galata • 
yetişenler tarafından güçlükle kurta· belediye hudutları dahilindeki Sulh saray, Matkoviç). Şi~lide: (Asım). 
rılmışhr. Mahkemelerine vaziyet tahriren bil - Taksimde: (Kürkçiyan, Zafiropulos, * 387:3 numaralı otomobil Galata • Ertuğrul). 
d 

dirilmiştir. 
a Arapcamiinden geçerken hamal ----------- Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakı1er: 

Hasana ?arpmış, yaralamıştır. içki Aleyhtarlannın Gezintisi Büyükadada: (Merkez). Heybelide: * Fatıhde İtfaiye caddesinde oturan Jçıki akyhtan gençler kurumu. kendi (Yusuf). Kadıköy Muvakkitbanede: 
Bilal çınar ağ~cından ~üşmiiş .... vücu ·ı· azalarile aile ve konuklannın güzel bir gün (Saadet). Kadıköy Söğüllüç~ede 
d ht 1 f 1 d (Osman Hulusi). Üsküdar lskeleba•ın-unun mu e ı yer erın en 8Jıtr su • gcçiımeleri için 26 temmuz pazar günü v 

rette yaralanmıştır. Çamlıcada bir eğlenti tertip etmektedir. ._d_a_:_C_M_er_k_ez_)_. ________ -: 

Temmua Z4 

TAKSİM B ABÇESI 
Par~n Foll Berjer, Oomon Palas, Paramut, Skala Berlin,{London Kolosyum 

Tiyatrolan yıldızlanndan müteşekkil S5 kişilik büyük Revu, 
40 dekor, 400 kosttım 

TAMARA BECK 
Her akşam bOyllk muvaffakiyetle devanı ediyor. 

25 Temmuz Cumartesi saat 22 de yeni program 

saat 24te KARAM B A DAN S 1 N G 
Tel: 43703 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 
.1 - Yüksek Enstitü ihtiyacı olan mevcut nümunesine göre 50 adet 

battaniye açık eksiltmeye konulmUftiır. 
2. - Eksiltme Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan idare va 

ihale komisyonu tarafından yapı1acaktır. 

3. - ihale sünü 7/8/936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da İcrİf 
edilecektir. 

4. - MUhammen bedel beheri (1650) kurut besabile (825) liradır. 
5. - Muvakkat teminat (62) liradır. 
6. - Paruız fArinamesini almak ve nümunesini görmek isteyenler D~ 

Müdürlüğüne müracaatları. (12) 
._.... ___,... - ---- -

Sultanahmet Üçüncü Sulh Mahkemesinden : , 
Davacı Emlik ve eytam bankuı tarafından Kadıköyünde Cevizlili AJi.ı 

ter aokiğmda 14 numaralı evde Semiha aleyhine açılan 108 lira 24 kunt# 
alacak davuından cari durutmuuıda müddeialeyh Semihanm ikametgil.JI 

meçhul buhmmuı huebile ilinen da-Yetiye ve muameleli ,iyap kararı tebftf 
edil<iği halde itiraz edildiği Ye eon celaei muhakeme olan 15/5/1936 tarl· 
hine müsadif Cuma Pııü de mahkemeye gelmediği ve vekil dahi gönderil· 
memit oldujundan meblağı müddeabih 108 lira 24 kurutun yüzde ~ 
faiz ve yüzde on ücreti vekaletle bilcümle masarifin tahsiline gıyaben ka "': 
rar verilmİf •e tarihi ilindan itibaren bir hafta Drfmda temyizi da\•a edil ~ 
mediği takdirde hilkmün kesbi btiyet edeceği ilanen teblii olunur. (395}; 

------
Nafıa Vekaletinden: 
4 Eylul 936 Cuma günü ıaat 15,45 de Ankarada Nafia Vekalell. 

Malzeme ekailbne komiıyonu odaımda 4000 lira muhammen bedelU} 

prtnamede yazılı miktarda font boru, vana vantuz ve krepin kaP.&~ 
zarf usulile ekıiltmeai yapılacaktır. , 

Eksiltme ıartnamesi ve teferrüa b bedelsiz olarak Ankara da Bakan-
lık Malzeme dairesinden alınacaktır. 1 

Muvakkat teminat 300 liradır. isteklilerin teklif mektuplarını ~ 
Eylul 936 Cuma Kiinü aaat 14,45 e kadar Ankarada Vekllet Malze~ 
Müdürlüğüne "Termeleri lazımdır. «1765» «4086» 

.__ __ ... _._.. ..... __ ~-----~--.-------------------------·------
~-----Be-y-o-ğl_u __ V_ak-ıf-la_r_D_i_re~b-.r-ıu-au--1-IA-nl_M_ı _____ I ,, ________________ , ________ ___._ 

(Kiralık Emlik) 
Kasımpaşa Gazi Hasan Paşa atik 
Tersane kapısı 
Kasımpaşa Gazi Hasan Paıa 
Dere boyu 
Kasımpaşa Gazi Hasan Pqa 
Dere boyu 
Kasımpaşa Gui Hasan pqa 
Havuz kapısı 
Kasımpaşa Camiikebir turabi baba 

,, ,, Havuz kapısı 
Kasımpaşa Gazi Hasan Paşa 
Kayık iskele.si 
Kasımpaşa Bedrettin Havuz kapısı 

" " ,, 
Kasımpaşa Gari Hasan Pqa 
Havuzkapısı 
Kasımpaşa Gaı:i Hasan Pata 
Kayık iskelesi 
Amavutköy Te•fikiye camii alb] 

" " " " Ortaköy Bftytik ayazma 
Tophane HaTI1%bap Topçular 
Kasımpaşa Seyit Ali Çelebi camii 
yanında 
Hüseyinağa Tarlabaşı 
Galata Kemankq Çömlekçi 

,, ,, ,, 
Pangaltı F erikay BtıyUkdere 
Galata Okcamusa Karamolla 

" " " Beyoğlu Hüaeyiııağa Caddeikebir 
Tophane ÇaVUfbafl 
Beyoğlu T akalın Firuzağa Sıra-
serviler 

44 DükkAn 

22-24 

18 

37-39 

22 

" 

" 
• ,, 

41 300 arşın arsa 

O 2 kulübe 
41 400 a?Jln arsa 
7 kulübe 
7 300 sıra arsa 

41 kulübe 

42 bodrum 
38 dükkAn 
ı 2 hamam içinde beı oda 

394/386 dükkan 
41 dükkin 

44 ev 
12 apartımaD 

10 dükkan 
185/353 ev 
22 apartımanm 2-nci dair~ 

" " 8- ,, " 
197 ,, 4- " " 
19 cami albnda odalar 
1 müeuin meputası 

Kasımpaşa Sururi Mehmetefendi 60 
cami arsası 62 baraka 
Galata Y enicami F ermeneciler 44 dükkAn ve odalar 

Yukarda yazılı vakıf mallar 51/Mayıs/937 sonuna . kadar kir!e· 
verilmek nzere arttırmalan uzatılmışbr. lıteklllerin 27/Teınoı\IV~ • 
Pazartesi günil aaat 14 te Beyoğlu V akıllar Direktörlllğil akaret ir..aleınbl 
gelmeleri. ~ ("220) 



• 
b: 

24 Temmuz SON POSTA 
Sayfa S 

MEMLEKET HABERLERİ Heyetimi~~ sabah geldi 
Başbakan İsmet İnönü de bugün 

Manisa bağlar~nda hızlı Adapazarında tayyare ile geliyor 

b• 1 b 1 d Kar İhtikarı ,. (Baıtarmı 1 inci aayfada) / nasehatı hakkında da bu münasebatın ok 

ır Ça ışına aş a 1 "' «Konferansın muvaffakiyeti, yalnız · ·i oldu'; · · · ç 
Kasabada kar o··ğleden Türkiye İçin degıw·ı falt t t: n •• B lk l ~,y w gu.nu ve ıkı mıllet arasındaki dost• 

ı tantı · · b · fL ı_ unu soy emı§tır 

ı 
, a outun a an an· ugun derın bulundugv ·· 1 · • 

'B . • h . d•t• evve 5, o··g"' )eden sonra ıçın ır muva audyet t~kil etmekte - Türle B 1 .. . . } k 1 65 b t t dir T" k' · Mo .. . . • u gar munasebetı 
U yı ÜzÜm re O tesı lD OD a mın e 1 ıyor, 15 ku hf bu. ay u:,:::: ta;,~oe:u~~vmeluhentaemmeselın_ı Türk_· Bulgar. m.ünascbatına dair dt 
·· h ·ı ·ı ·· l d ··k k b. fi t f k ar ruşa sa ıyor & wu....,. o A .. ı nıusta sı ı e tuccar ar arasın a yu se ır ıya ar 1 v r cfu.)) r. ras şoy e demıştır: 

Adapazan (Hususi) - Sıcaklann ~olhot Ara9, Pravda gazetesine aşağı· «~ürkiye .. Bul~~ri~anla pekala teıriki 
fazlalaşması yüzünden haz ve kar ihti- d'akı oeyanatta oulunmuştur: mesaı edebılır. Turkıyenin dostluk zinciri 
yacı artmıştrr. Burada buz fabrikası «İmzayı müteakip dostum Stayodino • Bulgaristanla zenginleşir ve Tü&iye Bul-
yoktur A k d ;;ı viı;in O.na gôndenni" olduguv tel ft gar dostluğu yüzünden eski dostluklann • 

· nca a~.arda sureti mansu- cf J b " gra an d h' b' · · fed k d 1 k 01ayı illlassa memnun oldum. ıı an ıç ırını a etme mecburiyetinde 
sa a yapı an ar kuyularında biriktiri- Cazetecilerin «İtalya mub 

1 
. değildir. Bulgaristanın dostluğu Montrö 

Jen karlardan istifade edilmektedlr. Her · ' ve enamcyı k f k ı bah S ımza edecek mi» sualine dOIC.tor Aras şu on eransının azanç arından biri olmuş 
sa apancadan getirilen karlar sa .. cev.ıbı vernrl~ir:- tur.» 

~ahleyin bütün esnafa ve kar almnK: «Bu hususta bit' şey bümiyorom. FalCat 
ısteyen evlere kilosu beş kınuşfan sa- memnuniyetle buna intizar edelim. ıı 
tı1makta, öğleden sonra da şehirde kar Doktor Ar.aa aynca şunlaY1 da söyle • 
buhranı başlamaktadır. Öğleden sonra miııtir: 
bir kilo kar 15 karuşa satıTmaktacfrr. .. «~o~etler . birliği, mukavelenameyi 

Devlet Derniryollarmnı tenezzüh Turkıye ıle aynı günde tasdik edecektir. Ve 
trenlerini Adapazarına kadar temdit Montl'ôdcki İngiliz heyeti ise daha ilk gün
ctmesi Adapazarlılar için çok faydalı efen i:ti&aTen 'Fürlt nolhai nazarilc mutaha· 

Sirkeci gannda istikbal 

Bir müddettenberi Montrö Boğazlaı 
komisyonunda bulunan murahhas heyeti
miz bu sabahki ekspresle dönmü !erdir. 
Heyetimizi garda Vali Muhiddin O tün. 
dağ, İstanbul komutanı general Halis, ge• 
neral Jbrahim. akademi komutanı general 

Manisada yeni ,.ıJ üzüm sergileri 
olmuştur. Her hafta Adapazanna 2-3 kat hafinde bufunmuşttır.» 
yüz kişi gelmektedir. Sofyac:lan geçerken 

Ali Fuat merkez komutanı general Avni, 
polıs müdürü • riyaseti cümhur namına 
yaver Cevdetle İstanbulda bulunan konso
loslarla sporcu gençler ve esnaf cemiyetleri 
tarahndan karşılanmışlardır. 

Manisa, 22 (Husust) - Yeni mahsul 
Yılına bilfiil girdiğimiz bugün, Menemen • 
den itibnren Manisaya kadar devam eden 
hat boyunca bağlarda gözleri okş-ıyan bir 
faaliyet başlamıştır. Artık son kükürtleme 
l§i de tamamlanmış; olgunlaşan üzümler 
•ıra sıra sergilere bırakılmıştır. 

Bu haftanın ilk gününden Manisanın her 
Yerinde başlıyan faaliyeti, daha trende an
lamak mümkün .. Manisa vagonlarında lz. 
rnirin ihracat müesseselerine mensup alıcı· 
Iar hep mahsul vaziyeti hakkında konuşu • 
Yorlar. 

Söylenilenlere inanmak lazım gelirse ü
~ürn mahsulünden bu yıl fazlaca bir §eyler 
heidemek mümkündür. Mahsul bol ve has
talıksızdır. Rekoltenin geçen yıldan daha 
la§kın olncağı evvelce söylenmi~se de son 
Yağmurlar bu fazlalığı ortadan kaldırmı§" 
trr. 

Trende Manisada alivre satışa çıkan bir 

tüccar şun fan söylüyordu: 
- cıŞimdiye kadar Almanya üzerine 

l"al>tığımız alivreler rekoltenin yüzde yirmi 

~e~ini kapatacak kadar taşkındır. fiyntlar 
Reçen seneden daha iyi olmasa da aşağıya 
~Ü§nıemiştir. Alivre fiyatlarının tesbiti bir 
bakını.don faydalıdır. Fakat bunda dn hile 
Yolunu buluyorlar. Mesela 100 kıilosu sif 
liarnburg olmak üzere eylül teslimi 16 li· 
taya yapılan satıglı:ır, küçük bir oyunla 
14,50 liraya iniyor. Tüccarla restorno ve· 
riyorla r. » 

ma1ısub edilmebedit. Ancak h ~e bir 
nevi döviz zorluğu göze çarpı .... ktadır ki 
bunun nasıl halledildiği bittabi ifşa emimi· 

Şehirde yapılan kapalr pazar ye . . • . ~ofya 23 ~AA.) - BuigaT ajanın biJ .. 
. . . nnın dınyoı:: 

tamrrı nıhayet bufmuş, şehrimize gefen .. 

yor. 
kozaların burada satılmasına basfan.. Anka~ya donmdı::te olan 'Füık mınah-

B' . .. . has heyetı, başında Dış İşleri Bafcanı ol • 
An kovanı gılıi işJiyen bağ aralan ka· 

dın, ericek, çoluk, çocuk on binlerce genç 
igiyle dola. Köylü, eline para geçeceğini 
ümit ederek seviniyot. 1Ut üzüm mahsulüı. 
nün bir haftaya kadar piyasaya inmesi 
mümkün. Fa.kat bu ini~ piyasanın açılması 
için klfi değildir. Piyasanın açılması iç.in hiç 
olmazsa 800 çuval üzümün bonaya gel -

mıştır. ınay~ yem s-e~e ~utçesinden duğu ha!Cle bugün saat J 6:30 da Sofyadan 
ayrılacak tal\sısatfu yenı ila'\teler yı:ıpı~ geç.mi tir ... 

lacaktır. Şimdiye kadar Adapazarında Bul""'l' Sa~bakanı M v.. J f T " tı · · k D~ ~ • r;;.ose vano , ur.-. ?O ~;r' kılo oza satılmrştıl'. Fiatlar (;Q Bnkanını karşılamak üzere Dragoman is • 
rle 9.} kuruş arasmdadrr. tasyonun:ı kadar gitmiş ve: onda dok:tol' fti,. 

ras kendi salonlu vagonuna da:vet ederde: 

me&i lazamdır. 
Sergide üzümler tarfanclahk olduğu için 

iyi bir fiat bulması mümkündür. Fakat fiat 

An tal yada 
Değirmencilerin 
Tröstü 

meıeleainden daha mühnn bir M>kta da A 1 nta ya ( Hususi ) - Antalyada 
yağmur tehlikesidir. Hnalu haddinden 

dört tane un fa&rikası wrdır. Bunun fazla Gcak gidiyOT. Müstah3i1in cö2leri, 
daimi bir encüte içinde .. madak.f bulutlan bir tanesi idarei hususiye farafından ge-
tet.klkle me~ı.ıl. Maazallah bu mevsimde çen senelerde. yapılan, son sistem bü

bir yağmurun düşmesi, binlerce bağcı aile- yük bir fabn1Cadrr. Her sene idereihu
yi felakete sürükleyebilir. Şimdiki halde sasiye bu fabrikayı kiraya verirdi, bu 
bai mıntakasının en .z iki ay yajmurdan sene her nedense bu fabrilC:ayı Jtirala
korkusu vardır. Eier yaimur dü~mez de; yan olmadı, fsltele üzerinde ihracata 
~öylü .eırmiyet içinde üzümünü t~phyahi· yanyışh olan bu fabn1tanın kapanına
lir.se eline geçecek ~~a onu tam bir yıl fe- smı nlütealdp geriye kalan uç faörika 
raf ferah banndrrabrlir. sahipI~i şirket oldafur, bu fabrikalaıı 

Ere mıntakasmın mahsul rek:otteai hak- lce t'" I J_ c.. evve ucear ar.ın aa ouğdaylarını 
kında muhtelif tahminler ileri sürü[üyoT. •• ~er·· k~ ~ıL • n i ovu ur, UÇUK tıcaTet sanip erinin de 
Burulan yimri gün evvel, yani so-n yağ • işine yarardı, hatta bir çok ekınekçileıı 
mUTlar düşmezden önee rekoltenin 85000 k l d 

öy er en senelik buğdayını alır, bu 
ton olacağı tahmin edilmişti. Bu tahminler ~-

k ~ M aeğİ?'menferde övüdür, Il:enc:fi hesabına 
~imdi ayni uvvetle ileri süriiıemiyor. ~. 

Sofyaya kadar lundisiJe nıim·ı g " run o şrne• 

~erde bulunmuştur. Sofyada lconuşmalara 
ıstasyon !onunda devam olunmu§tor. 

fkı muhatap, Türk • Bulcar münasebet· 
r~rfoin iyi inkişafını bir kere daha büyük 
6ır memnuniyetre müşahade etmişlerdir. 

Ayni trenle, Montrödcl::i Bulgar heyeti 
Sofyaya dönmü~tilr. 

Budapeşre 23 (A.A.) - 'fıevfik Rüştü 
Aras HNemzeti Ujaag» ın Montrö muha • 
birine yaptlğı beyanatta demi.ftir ki: 

İtalyanın · Montrö anlaşmasına iltiha • 
kmı temin etmeyi ıkendime birinci derece
de bir vazife reli.lc:ki ederim.. KonfeT~ne ea· 
nasında Türkiyenin temennilerine k.azfl 
gösterilen anlayıftan memnunum. Konfe • 
rnnsın neticcf eri tama.mile memnuniyeti 
muciptir. Türkrye kendi topraklarıncTan bir 
kısmı üzerinde hareket serbestiliğine sa .. 
hip olmamaya artıJC. tahammül ecf enıczdi. 
Bu nükümranlHC: huirulruna aallıp her mem
I etin hakkıdır.» 

Dr. Aras Türkiye ile Macaristan mfi • 

Sirkeci istasyonu Türk bayraklarile do· 
nanmış ve istasy.onun iç kııımile dışına top
lanan halk ellerinde bayraklarla heyetimi
ze intizar ediyordu. Ekspres saat sekize on 
kaLa gaTa gi~ ve askeri muzika ile bir 
askeri ve polis müfrezesi resmi selümı ifa 
etmi~tir. 

Heyet reisi ve Dış işleri Bakanı doktoı 
Tevfik Rüştü Aıas trenden indikten aonra 
istikbnle gelenlerin birer birer ellerini sık
mrş ve kendilerine iltifatlarda bulunmuş· 
tur. 

Doktor T evfüc: Rüştü Anı kendisini 
garda kaT§ılayan .gazereo1ere d~iştir kiı 

- Montröden ıize gefudiğim en büyük 
havadis Boğaziar meselesi ııibi beynelmi· 
Jel bir Türk meselesinin artılc çok . . b' 
şdkilde halledildiği havadisidir. ıyı 11 

Memleketime dönduğümden dolayı hü· 
yülc bir sevinç içindeyim, herkcai şen gör

~ek ~u _sevinci daha ziyade arttmnalctadır. 
Şundı bıraz istirahat ettikten sonra Anka. 
radan tayyare ile edecek olan Başbaka 
İsmet İnönü nü Y C§ilköy tayyare d 

11 

d . 'kb mey anın 
a ıstı al ederek seyahatim· .. . • wn raporumı 

kendılerıne tekdim edeceğim. Ve Flo 
gid k B.. "k ş r· ryaya 

. elre. • uyu e ım Atatürke heyetin ta-
zım enru arzcdeccğim. » 

Trenden inen heyetimizi halk hüyu'k bir 
c~kunhtfc:fa «Yaşa» sesleri ve alk J 1 
tc~yi etmi~crdJT. · .ış ar a 

«Tiıccar bakımından restorno veya fiat 
hiç te kıymetli değildir. Asıl mühim olanı 
cirodur, rckoltey.i tüketmektir. Satış ne ka
dar fazla olursa tüccar o kadar emindir. 
l<El2ancı da ona göre azalmakta ve artmak

tahsi)in söylediğine bakılınra umumi vazi· çalışırdı'. Şimdi ise bu şirltet olan fab-
yet geçen seneden yüzde yirmi n.oksandn. l'İka sahipleri sırf kendi buğdaylarını 
Şu hale nazaran rekoltenin 60 - 65 bin ton övüdüyor, gerek küçük tüccarların ve 
araSJnaa olması mümkündür. gerek fırıncılcı.rın l:ıuğdayfannı övüde-

Yunanistanda siyasi vaziyet Üçler Konferansı blokla; 
gene karı~ıyor aleyhinde bulundu 

tadır.>> 
Sevinilecek bir nokta da müstahsilin g-e· mfyorlar. Bu yüzden re!'lçherin getir

çen sene ofdağu gı'bi rekolte fazlasından diği buğdayı onlardan başka kimse afa
ürkmemesicfir. 93.of yrlının 50.000 tonluk madığı için halk ve köylünün malını 
rekoltesi yanında 935 yıhnın 80.000 ton· istedikleri gibi alıyorlar ve kendi dilek
luk re.koltesi hiç sıl:rnta çekilmeden satılmı~ lerine göre un yapıp satıyorl:ır. Bu :rüz
ve ihraç c-cfi1mi~ti. Devlet daimi brr çah~ • den rençber buğdayını getirmemekte
ma ile üzüm mah'SUlüne yenr m~ten1er di r. 

(Baş~ 1 inci sayfada) 

k b (BBJ~rah 1 İnci sayfada) 
sı ı ir knynaşmayı intaç etmiş, uzla • 3 
ma teşcbbüslcrj yeniden cidd"ı bı'r suş· - Bu sebep dolayısile üç hükumet, 

beş Lokarno devleti arasında buluşmanın 
rette baş göstermiştir. kola~lıkla vukua gdebüeceği bir anda böy-

Diğeı tar~ftan Sofulis kralı ziya- le bn buluşma organize edilmesi için te-

r~t etmiş ve uzan müddet görüşmüş- şebbüslerde bulunulması lüzumuna kail 

bulmakta ve bu müşterileri plya:saya ldnse 
etmektedir. Bu itibarla mahsufün satılma 
tehlikesi yok gibidir. Ancak tüccarların a
cül hareketi, malı erlerinden bir an önce 
,çıkarmak endiJeleri müstah~i cfüşünd&re-

tır. bulunmaktadırlar. Üç hükfunet:.. f''· · 
Yine bu yüzden bir kaç tane de ek- 'Ik . ... ıımnce, 
le • d k'~ k Bu mülukat esnasında dahili mesel•- ' • ış, Lokarno paktının yerini tutacn.k bir 

ım!KÇI ü Kanı apanmı~tır. Hnttfı şu I ....... anla .. k 
er görüşülmüı::, Sofulis Metaksa .. ka- §Jnayı muza ere etmek ve Alman ha . 

günlerde Antalya buğday memleketi 'I' " re • ·ı Jel w h ld B binesinin muhtelif mesefeferi ihmal et- re etı ı e v~cut bulan vaziyeti bütün aı·ı • 
O ugu a e urdından bazı kim-s.fe- . w. . "yf kadı:ırTarın ış birliği ile half cyJemel· 1 rİn un getirtrnekt~ olduğu görülmek- tigını sö emiştir. Sofulfs bu vaziyet fıdır. • 0 ma · 

bilir. 

Bu tÜcC'ann mevzuu bahsettiği restorno 
llleseles i hakikaten üzerinde durulacak bir 
110kta. Esasen bu mesele yüksek makamla· 
ra kad r aksettirilmiştir. Bunun şekline 
(?elince: Al.ikalı Alman firması, piyasa fi· 
lllına d ima iş yaptığı Türk firmasınCian 
lllübayantta bulunacak.. Pazarlık \'C fiat bu 
tıevj satışta mevzuu bahis değildir. Piyasa 
fiatı Üzerinden bütün satışlar yapıldıktan 
"e rnahsul yılı sonu geldikten sonra reator
llo Yekunu, bir veya :ilci parti mal üzeriJide 
~ ~===-======================== tedir. Bu halin önüne geçilmezse nir k"'aTŞISında partilerin birfeşerek !lir te

çok küçük kar sahiplerinin ve bilhassa merküz veya b~rlik kabinesi kurmağa 
çiftçinin zararı temadi edip gidecektir. hazır olduklarına dair krafa temfnet 

4 - Üç hükumet, bundan dolayı, AJ. 
m n ve f ıafyan hükumetlerinin bu toplan
tıya İ§tİraki zımnında bu hükum •l I . 

Denizaltı ana • • 
gemısı 

-
1 
1 

Zaten yağmurlar yüzünden susam mah vermiştir · 

auliin~n ba sene üç defe sökülüp tek- Kral, Sofulisden sonra başvekjl Me

~~.r ek:ı:lmC8İ yüzünden çiftçinin <gördu- taksası davet ed'ereIC: kendislyfc uzun 
gu zmır yetmiyormu~ gibi bir de: huğ- miiddet gÖlıüşmüştür. 
dayınm böyle bir vaziyetle bağlanması Siy i vaziyetin fıiYdenbir.e enemmi-
çiftçiyi çok mütecasir etmeletecfrr. yetH bir ş:ekH alması ifzerine kralın, 

f pazar günü ytıpması muTcarrer olan 
zmitte İki kaçakçtlık Yak'ası Kalame ve Vergon seyahati de geriye 

İzmit (Hususi) - İzmit istasyo • brra'kılmıştır. 
nunda bir kaçakçılık vak'ası tesbif c- Vaziyet nezaketini muhafaza et. .. 

dilmiş, bir şirket namına Geyveden mektedir. Teodokis'in birleşme t b-
• i1 b'' l · ·ı eşe 

'b • r e ır-
tı ata gelmek niyetindedirler. 

5 - Eğer bu toplantıda bir terakki ld 
d ·ı ı.n · . e e 

e ı eoı ır ıse, Avrupa sulhuna alakadar e• 

den d'ğer meseleler de bittabi mevkii mü. 
:zakereye konacaktn. 

~ıt takdirde, diğer alakadar de-vletlerin 

de ış hirlığile, Avrupa sulhu İçin halli e • 

saslı ııö:Uiken diğer meselelerin de bit ne

ticeye bağlanmasını kolayla~tıımak üzere 

müzakere ırahasımn genişletilmesini naza· 
rı dikkate almak lüzım gelecektir . 

getın en yumurta sandıkları içi.\ de J 06 us en partı er tarafından sempati ile 

kilo kaçak tütün bulunmuş, mfü;~.dere karşılanmıştır. Olimpi rad mes.al"sı· vofda 
edilmiştir. ö , 

YerdiOi köyünde efe 20 kilo kaçak , eker fabrikafarı faafiye1fe Atina 23 (Husu i) - BerI'ne götfüuı-
tütün He bir havan hafonm~stur. mekte olan olimp t mcş'alesi mont -

J - Ş'efcer fabrika- b-' 
itibBl'en •-~-- 1 ı zam ır sırrctte yolotı:\ dev m etmekıedır. 

'T'.!l k l'.alllpanya nn • 
Da.izaltı ana ""eıtıw olmak ünre Alma oyadan satın ahnan Pirer vapuru .ı ur para~ı baş! m k iiure hazırlıklanm bitirmişler .. M~ ~le_ dtin ~iv.a, Levadiya :e Delficfen 

• Kıymeflenıyor d' c lt 1 w . geçnu~ıY. Delfı tıyatrosundn guzel bir me· 
~nizaltı gemilerine ana gemilik yap- bilecek bir de atelye vardır. Bugün Hami- ır. cçen sene mnnsu a-zlıgı <lolayısılc ça. 
~ A k 23 Cüınh . il ~ U k f . ıasım }i\pıldıktnn sonra gl'ne yoluna de • 
cl·· i.i2 re Almanya:dan satın alman npm diyenin limanımıza ~cJmesi beklenmekte- • n ara - rı:ct merkez ban-- ştı~ı mıyıın şa . aBnkası da hu sene vaın etmiştir. Meş'ale yarın Scl:iniğe ye:: • 
..ı ~ .linıanımrza gel-:-. Salacık ,....,klannda . . . ~ka5"1na gelen riaberlere gore, Montrö an.- faalıyefe geç-ecektir". ?an~ar mahsulü b . . • 
\.1 "''""il ....., d' H--!.l'ye limana ıeWK. yea1 ıemıye I b. . . u ı tışecektır. i\Jeş nle cumartesi glinü 'ı' .. Cltıırlcm~tir. JT. anuuı aşmasının ır tesırı olarak Türi parası sene umumiyerf~ iyfrfır 8'u l'ıral f uıı .. r.· 

C ad &ovm.a Y• __ blrJ'rak ~ ~~atılimi._,... A- bcmalırrmda n1Üfema~en . ıyed sldenc- IHula;ar_ lıududunda Bul,gar •tletleril\e tes• 
I erni 8000 tooluktur. k&ode 9Ç&k daİz• ,- - "·-..-- 'A•.T ıtük~ ıife ıeker sanayiimiz. onuncu yılını d 1 ı. 
Ctde 'k' . pılacaktıı. , ıclmckteclir. .mua o"-caL•·r, o ur- ıın e ı ecc:ıı. vc_ayni fekılde yolun, dc\'aın 

1 ıtJza eden ufak tefek tamiratı :yapa· ,. ıı.w edecektir. ,,.. 
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. lsnanları yüz yirmi sene 
yaşatmak kabilmiş! 

Dünyanın en Segahat Mektupları: 

Meşhu~ r~~kasesi fsviçrede halktan teşkil 
Nasıl oldu • . 

Fakat bu yaşa gelenler bir nevi yara, bere, kırışık 
ve hastalık koleksiyonu haline geleceklermiş, bunun 

Argentina çalışhğı zaman
larda her gece için 700 
sterlin ücret alırdı, bu hal 

edılen amatör tiyatro 
önüne geçmek imkansız görülüyor ve muSiki heyetleri, 

20 sene sürdii * Bütün dünyada şöhret kazanan İs
panyol rakkasesi Argentina, bir kaç 
gün önce çılgınca bir raks esnasında 

döne döne oynarken birdenbire dur • 
muş, sararnuf, yere yıkılmış ve bir lah
zada, dostlarının kolları arasında öl-

Sahneye bakıyor ve bir çoğunu tanıyorum. İşte köşedeki tütüncüde 
çalışan sarı kız, işte pastacının çırağı ve işte buraya geldiğim 
gündenberi çamaşırlanmı yıkayan kadın... Her sabah tramvayda 

gördüğüm altmışlık dilber de aralarında .... 

müştür. 
Yazan : Suad Dervl9 

( 

Asrımızın en büyük rakkasesi olan Montrö - 14 : 
bu kadının ölümünü en yakın dostla· Etrafı perdelerle örtülmüş salaştan ge· 
rından biri fU fekilde anlatmıştır: mı bir tiyatro. Bütün sıralar hıncahınç do-

«Argentina imkansız görünen bir lu. Ben bu eıraların en önünde oturuyorum. 
fey yaptı: Dansede ede öldü. Ameri· Yanımda Türk gazetecileri var arka e_ıra· 
ka ve Avrupada yaptığı turneler esna• da bazı ecnebi meslokdaşlarımı da görü -
ıında fevkalade yorulan bu kadına, yorum. Önümüzde kalabalık bir orkestra, 

b 
tef d• orkeatr yerinde bu akpm oynıyacak 

ütün dostları, dinlenmeyi tavsiye e- piyesin kompozitörü olduğunu duyduğum 
diyorlardı. Fakat kendisi: • fakat bu ıeyin hakikat olup olmadıiını 

- Dansctmeyi seviyorum. Beni henüz tahkik etmediiim • yakışıklı bir de· 
durdurmayın, diyor ve mütemadiyen likanJı reemi bir çaya veya meraaimn. gideı 
dansediyordu. aibi fantezi bir pantalon ve eiyah tui r jaket 

Nihayet doktoru, istirahat etmesi i· ıiymiş faıkat bütün orkestra heyeti hepli 
cap ettiğini söyledi. Arg~ntina dün ıündelik ıehir kılıklarile, içlerinde beyaı 
bizden ayrıldıfı zaman son derece pantalon ıümüşi jaketli olanları sri komp· 
net' eli, canlı idi. Sensebestiyen' de şe· le aiyetleri cyah, lacivert, kahve rengi ve 
refine hazırlanan bir Festi va ide dans- neht ve il&Jı. renklerde elbiselileri var. 
edecekti. Karşımızda yeşil bir perde1i sahne ıah-

Orada ~ördüğü danslar kendisini nenin iki yanında halka yan dönmüş ola· 
rak ııralanmıı koro heyeti, İaviçre köylil-

120 Yaşındaki insanlan arasıra makinelere koyup mun bir müddet l9in heyecanlandırdı. Bu rakslardan derin l.eri kıyafetiD<le genç, orta yatlı ve ihtiyu 
bayıltmak ıazıın gelecekmiş · k kadınlar ve arkada bir iki eıra - yıne oto• 

Rutgers üniversitesi profesörlerin- mukavemetiyle tahribat azalır. Fakat ya dahil • erkekler kadınların okeeriyetini 
Clcn doktor «William Maliıofo a gö .. izler bekidir.. beyaz kabarık kollu bluzları n organdin· 
re, pek yakında erkekleri ve kadınlan Sonra kalbi~ uğradıfı rahatsızlıklar aen bol beyaz etekleri ilıtüne ıiyah yelek ve 
120 yıl yaşatmak mümkün olacaktır. da ayni tekildedlr. Kara ciğerler de bir liyah önlWt takmış bellerine sarı bir eşarp 
Fakat hayatı bu derece uzatmak mÜm· takım zehirler yilzUnden buna benzer koymu~ olanlar teşkil ediyorlar fakat ic;le-
kün olduiu ha1de bu yaşa varanların tahribata uğrar. dn.de yine bir çok renkli köy clhiıteleri aiy· 

vücutlarının bir harabeden farksız ol· Ve yaş ilerledikçe, hele insan 120 mit olanlar da var. 
masının önüne geçilememektedir. yaşına v~ınca bütün bu tahribat birer Koriatlenn yüzlerine teker, teker ba • 

Hayatlarında geçirdikleri bUtün derin yara halini alır. kal'ken içlerinde tanıdık çehrelere rastge· 

k al b 
llyorum. İftıe Montrö Palls' a en yakın tU· 

az arın, ütün hastalıkların izlerini Ayni tahr:l·-" kem.iklsrde, beyı'nde, , ~ tüncüde çahıan sarıtın kı2, itte 1rcçen ıiln 
taşıyacaklar, bu yaşa varanlar, bir nevi asabi cihazda da kendini oösterir. e bir kaç puta satın aklığım pa.tacının 91• 

yara, bere, kırışlk ve hastalık Beyinde, korku veya vehim yüzün- rafı ve itte buraya ıelcliğimdenberi müt-
kolek.eiyonu halini alacaklardır. Bu den bir takım izler kalması da çok teriai olduium çama~ırcı kadın .•• Tram • 
çeşit insanları aan'atkar Şarl Girod'un muhtemeldir. Bunların nasıl olduğu vayda her ıabah rastııeldiğim bir ihtiyar 
tasavvur ottiği maldne gibi bir makine ve ne yaptığı malOm değilse de ileride ı hatun da bunların arasında, hele ıu bizim 
itinde yatırarak, bir müddet için bihOş büyiik tesirleri olacağı muhakkak eayı- l otelde oturan iki yüz elli kiloluk ve iki yiia 
tutmak, daha aonra arada bir uyandır- lıyor. alli kilosile onu i1k ııördüiüm ıündenberl 
mak ve hayata kavuşturmak llzun insanların 120 yaşına vardıkları beni pek ziyade alakadar eden altmıfbk 
~tir. halde biraz yüzlerine bakılır bir halde dilberin de bulunuşu dudaklarıma gay • 

Hayatın küçtlk, büyük kualarının olmaları için, bütün yaAayışları esna • Argentina riihtiyari bir gülümseme davet ediyor,... 
ı__ T bir ki L_ı.. d" Küçücük Montrö'cüi\in namuelu kü90k 
uman vücudunda bıraktığı izler ve aç· sında herhangi bir arızadan, yaradan, zev e oa.nse ıyor ve bütün dost • 

l h . ·x• k burjuvacıkları Montrö'cüklerinJn ıerefini 
bit rahneler, yaf ilerledikçe derinle - bereden, mikrop tahribinden korun .. arına ıssettı.ı zev İ anlatıyordu. yükseltmek için bütün gayretlerini el·e al· 
flr ve büıbütün tezahür eder. Bu izler maları l&zımdır. Evinin tarruıasında toplanmıııtır. Bu T mıılar. Hayatlarının en mühim dıtkikaaını 
ve rahnelerden bafka mikroplu has • Bu iıe, ancak eve çekilip yataktan yolda bir hayli konu~tuktan ıonra a- yeııyan fU satıcı ve memur kızların, ıu lr.U
talıklann buaktığı izler, ıonra opera - çıkmamakla mümkün olur. Eve çeki - yağa kalkarak bolero denilen sevimli çücük memur ve esnaf erkeklerin halini 
tir bıçafının bıraktıAı izler de vardır. lip yataia serilmekse sıhhatı korumaz ve ruha heyecan verici raksa batladığı- ıörmek insanın pek hoşuna ıidiyor. 
Füat bu h:ledn en mühimmi kesile ve ve insanı kurtarmaz. Bilakis bunun nı 1ıördük. Gong gibi bir şey çaldı. Şef d'orkestr'ıa 
kın1r. fzleridir. da zararları çoktur. Fakat korunma • Kendisi hAla Festivalde giydiği be - yerinde vaziyet aldıiını görüyorum. Mon· 

Yatlıhk ve ihtiyarlık bunlari tama- nın bu kadarı da yetismez. Bunların yaz elbiselerle idi ve kendisine hediye trö ıehirlllerinden mürekkep oıkeatra çal· 
mlyle mey(tana çıkarır. 120 yatına va- fazla dü~ünmeltten ko'runarak, heye _ olunan çiçekleri taşıyordu. mağa ba~dı. Ve koro heyeti ıöylüyoı. 
ranlaraa, bötUn bu jzlerfn yüzlercesini canlardan, korkulardan, uzak kalarak, Bir kaç dakika onu seyrettik . iri Genç kızlarda bile bUyük tehirli kadınların 
... ıyacak, Ye Jnaandan, J>atka her feye vehimlerden azamt derecede sakınarak gözleri parıl parıl parlıyordu. Küçü - en basitinde 1rörülmiyec.ek kadu bir toyluli 
benzlyeceklerdir. yaııamaları lhımdır. cük ayaklan, bir yıldız pırıldamasın nı. Güel olmak ve beğenilmek kayguau• 

T d f k h - Dtı unuttnutlar ve her biri doiru nota vı· 
Bu tahribat insanın yalnız dıllına Bütün hu kaidelere riayet ederek an ar sız areketlerle göze rarpı • 

T ır karabilmek a.okına dilpnüşler. 
mttnhaaır kalmaz. Mikroplaran içte yaşamak, çok milfkiildür. insanlar da- yordu. Birdenbire ellerini boğazına Yüzlerde telAş, korkak ve 1ayretkeı l;piı 
7aptılJ tahribatın izleri de ayni •ekil- ha fazla çalışmayı, ve eğlenmeyi tercih yükeeltti. Çiçek1er yere düştü. Batı mana var Jdminin boynundaki damarlar 
• tezahür eder. Mesela verem mikro- ederler. Ve bu uiurda yaralanmayı, büküldü ve dudakları bir çığlık kopara- fitınllş kiminin ağzı ıayet iyi yapılmış bb 
bunun tahribatı, bir diitünceye göre berelenmeyi, hattl kMa yaşamayı da cakmıt gibi açıldı. Fakat bir söz söyle· •Ü» harfi pbi yusyuvarlak kbnl.i di§ciy• 

• insanın doimaslyle başlar ve vücudun ğöze alırlar. meden yere dtittü. Ve bir kaç ıaniye :Yirmi yaı elitini çektlnneie hazırlanıyonnuı 
içinde öldü. aff>i çenesini aşağıya dütUrmUı. Kimisi ba· 

Doktorunu dinlemiş olsaydı, ölüm demciklerini doktora gösteriyormuı ıibl 
buhranını atlatmış olurdu. Fakat onun aizını eri ıon pyYetile açmış . k .. .. • 

(;ONUL iSLERi 
için hayat, ıan'atti. San'atinden bir Onları öyle bUyUk biT zevkle ıeyrediyo• 
kaç gün, bir kaç hafta uzaka yaşamak rum ki, yavaı yavaş perdenin açılmaia b~ 
giineş ışığından mahrum yaşamaktan ladıiını aönnUyorum. Açık pe:rde yarım a· 
farksızdı.)) vılmışken nazarı dikkatimi celbedlyor. 

Argentina 46 yaşında ölmüştü. Pav· Sahnede laviçreli kadın süzellitini hak-

Musevi kızı ile 
Evlenen adam 

da, din n milliyet farkının doğurabile. 
ceği ikıl>etleri 1rörmiyen bir adamın ha. 
tine canlı bir miHl. 

lova da öldüğü zaman aynı yafta idi. irile temsi] edcbileceık olan [akça pakça 
Fakat Argentina son derece genç edne dolgun bir taze] var, bir de Jean 

Loul.t rolündeki bir delikanlı • delikanlı de· 
görünürdu. dijim zaman bunu oranın tabirile aöylil • 

Hayatının ilk devirlerinde bir çok yorwn. Maltlm ya Avrupada, erkeklere 
güçlüklerle çarpışmağa mecbur olmuş 

kırk, kırk beşe kadar «delikanlrn derler • • 
Bu delikanlı bir <mİpncrn ve avcı bu 

seneki ni~an müsabakalarına iştirak etmek 
için karısını köyünü terkediyor. Bunu takip 
eden sahnelerde parça parça Jean Louis'yi 
leviçreyi kattederken ııö;üyoruz, nihayet 
Leman gölünün kenarına geliyor. Mahalli 
hususiyetleri gösteren bütün bu sahneler 
pek kalabalık, yine sahnede sıra ile par .. 
maklarının ucunda balet oynıyan manikür• 
cü kızı, komik rolünda bir çocuk var. 

Hayatlarında birinci defa olarak sah • 
neye çıkıp bale yapan Montrö kızlarının e• 
teklerini tutup oynayışlarını seyrederken 
ıülmemek için insanın hakikaten pek dertli 
olması lizım. Fakat biz tabii bizi pek §irin 
ve pek nazik bir şekilde misafir etmiş olan 
Montrö sakinlerine hürmeten gülmiyoruz.; 
bilakis bütün bu hüner ve san' at göstermek• 
teki gayreti büyük bir zevkle seyrediyoruz, 
J.viçrenin coirafyasını tanıtmağa matuf o• 
lan sahnelerden sonra timdi tarihini ıöa • 
teren sahneler birbirini takip ediyor. lı • 
viçre tarihi Vaud kantonunun tarihi itte 
yine Chillon şatosu ve işte Saoi'lılarla 
Bernlilerin mücadelesi mevzuu bahis, v4 
yine işte Chillon şatosunda mahbus BorJ
vard' ın zincirlerinden kurtuluşunu göete • 
ren bir •nblo ... Daha bir kaç sahne ve nl• 
bayet fındl. .• 

Büyük bir vatanperverliğin tercümanı 

olan eser bittikten sonra alkışla, büyük bit 
vatanperver olduğunu eserinden anladıaıın 

müellif sahneye çağrılıyor. 
Hayatlarının en büyilk gecesini geçirmif 

olan Möntrö' lü san' atkinlar da ~di halka 
karı~mış . 

Yanımda ıöyle bir muhavere cereyan 
.diyor birisi: 

- Berbad ve aülünç bir teY •• • 
Noş'et Halil Atay: 
- Haksızsın .. dii§ün ki temsil eden fn• 

tanların hepsi amatör, 
Öteki: 
- Mademki i.ttidatları yok temsil et -. 

meıinler. 

Doktor V edad Nedim Tör: 
-Affedersiniz ama hiç de fena deiild!. 

Küçücük Montrö' de mükemmel bir koro' 
heyeti bir orkestra takımı ve sahneye çı " 
kanlabilecek bu kadar kiti .. biz lstanbulda 
Yeya Ankarada halktan böyle bir koro çı• 

karabilir miyiz~. Böyle bir temsil aöatere
bilir miyiz}. 

Ben sesimi çıkarmıyorum. Çünkü bit 
teY ıöylesern beld de: 

- Aman bayleaini çıkarmaktansa hJ9
1 

vıflarmamak. daha iyi<Urf. 
Derim de misafiri bulunduğumuz ~ 

memlekete karıı büyük bir nezaketıWi1'. 
et.mit olurum. 

* leviçreliler haklkaten çok sevimli, ve ço-. 
cuk gibi saf in.sanlar, Avrupanın ortasınc1• 
olmalarına, Avrupalıların en açık göz vti 

kurnazları, diplomatları ve gazetecileriJe,' 
dalnlt temas halinde oldukları balde kat'ly•j 
yen saftyetlerind-en hiç bir teY kaybetme 1 
~.ıer. · 

Ve bunun için onların eğlenceleri daha 
fasla bir çocuk ve bir mektep eilenceelnOI 
benziyor. Zevkleri çok karmakarııık ve 
çok incelmiıı olan benim gibi büyük ıehit 
çocukları, bfr annenin bebeiinin eğlence• 
tine aüldüiü ıibi müsamaha ile gülümtÜ ,, 
yorlar. Fakat bilmem ki onlara gü]mek rııl 
yoksa bu kadar basit olamadığımız ıçiıı 

kendimize ağlamak mı llzım. 
SUAD DERViŞ «On bir aenedenberi bir Mwıevi kızı 

ile ev1iyim. Aramızda nikah yok, fakat 
oocuiumuz var. Kız nikaha yanaflJlıyor, 
oünkü nikah oluraa çocuğun Türk olaca· 
iından korkuyor. Oğlum şimdi ıekiz 

yaşında, fakat Türkçe bilmiyor, lapan• 
yolca konuıuyor. Bu hal beni muztarip 
'ediyor. Şimdiye kadar nikah yaparım Ü· 

midi}e sabrettim. Fakat buna muvaffak 
elamadım. Ayrılsam, nikahıız olduium 
lçfn çocuğu alamıyorum, ne y&pacaiımı 

Genç iken seviyoruz, ve ıevırinin her 
ıcyi halledeceiini zannediyoruz, fakat 
zaman ail>i hakikatle ka111 karııya 

ıetirince tatırıyor ve içinden çıkılmaz 
bir vaziyete diifüyoruz. Bu vaziyete düt· 
müı bir adam için 1rHıten1ecck hal çare· 
ıi ne olabilir? V aktlle yaphfl hatanın 
cezaa1DJ çekmekten bafka ne netice alı· 

na bilir? Yalnız kanunen nikihsız yqİl· 
mak yaaaktar. Bu bir nevi ıizli nikihtır 
ki, kanun ceza ile tecziye eder. Binaen• 
aleyh resmen mahkemeye müracaat e-

ve nihayet layık olduğu şöhreti ve Madrid operasında dansetti. 20 yaşına kederler yaşamış ve geçirmiş bir ka -
serveti kazanmıştır. vardı~ zaman şöhreti bütün dünyayı dındı. 

Pım:iun. BeyaZJt: İmıai) 
'- 1,te, ımçlilde MYSİ ile aarhof olup 

derdi nikib talep ediniz nikih olunca da 
laer meaeJe laalleda-. TEYZE 

Asıl adı Sntonin Merçel'di. tutmuştu. Evlenmiş, fakat bahtiyar olamaınır 
Buenes Aires'de doğmuştu. Anasi. Bazı günler 19 saat dansederdi. 12 p l d '1 

b b ı ı tı. av ova an sonra devrin en büyii• 
a ası spanyoldular. k1 yaşında fs · sene bu tekilde çalışan Argentina dok- ıan'atkarı 0 idi. 

pavnyaya dö.n_müş ve yürü.~eğe ~şla- torlarının iıran üzerine dinlenmeğe Kastanet onun elinde bir musiki a' 
dıgı andan ıtibaren dansı oğrenmışti. meGbur olmuş, fakat bir .hafta geçme • Jeti oluyordu. Menuhimin elınde ke
• . An~s~: ha~~ ço~ i;i dans bildikleri den piyanistini çağırtmış ve gene danı man, Padevskinin elinde piyano ne jeeJ 

ıçın bütun bıldıklerını kızlarına öğret• Jle meşgul olmu,tu. Kaatanet de bu kadının elinde oydu. il mişlerdi. • Sahnede ıon derece ten, ,atır bir Londrada çalıştığı zaman her sıecct 
Antonıa daha dok~ yaşındayken eima olarak g<Srünen' Argentina, derin 700 ·İngiliz lirası alırdı. ' 

' " •r • ııt .. > • • 
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İSTANBUL 
16: Mal.telif plaltlar, 19: Haberler, 

19.15: Operet parçalan (plik), 20: Halk 
musikisi (plak), 20,30: Stüdyo orkestra· 

Yine maha1lede bir adet vardı ki - Bizim ah baştaki Zehra hanımın lan. 21. 30: Son haberler. 
istenilip verilmeyen şey zorla kapılır- kocası tanırmı~. Q

1 
Zehra hanıma an· Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

dı. Ömer fındık paketine bir küçük at· latmıf, Zehra hanım bize anlattı. Bir gazetelere mahsıa havadis servm verile • 

maca gibi atıldı ve çocuğun fındıkları· anası varmıf çocukcağızın, babası ge· ccktir. PRAG 

nı aldı. çen yıl tifüsten ölmüf... Harpten ev· 
Cici elbiseli çocuk Laz Salih kadardı l k d 20,20: Halk şaslcılan: 21: Şiir ve musi· 

ve un uracıymış. kili neşriyat; 22: Skeç: 23,20: Çembal a· 
ama onun gibi kavgacl değildi. Fındık u t G:~I'.__ h LL buldu o·· 1-s a. w.ızan BIW • teıd letile k.omer; 23.45: Rasça baberler; 24: 
paketinin elinden gittiğini görünce ağ- yüz binler sadece sayıydılar. Toprağa, Konser nakli. 
lamnğa haşladı: açlığa, topa, tüfeğe kan~mıf sayılar.. '(~VA 

- Baba .. fındıklarımı çaldı .. baba .. Gülizar, o yüz binlerin vaktile ne ~ 20: Left musikm {senfoni): 21.50: Ha-
Sarıklı adam uykusundan uyandı. gördüklerini, anaları, babaları olup ol- berlcr; 22,05: Küçük nıdyo orkestrası; 24: 

Meseleyi anlar anlamaz gözlüklü ada- madığını bilmiyordu.Gülizar onları ta- Dans. 

rna: nımıyordu. Halbuki ha ölen delikanlı BÜKREŞ 
_ Sizin mahdum, bizimkinin hn _ Zeh h k l 8, 15: Radyo salon orkestıası; l 9: Bor· 

ra anı mm ocasınm arkadaşıymıf, sa: 19. l 5: Konserin devanu: 20: Konfe -
dıkalnnı çalmış, diye izahat verip nımı babası tifüsten ölmiif, anası Yarmı~. rans; 20,20: Pliı.k {Rumen şarkıları): 21: 
istirclad etmek istedi ama gözlüklü a- kunduracıy~. Bir sayı değil, bir in - Sözler: 21, 15: Dinizetti' nin uDON PAS -
,dam, hırsızla hiç bir alaka9t olmadığı- san.. KALıı oper~ı; 23,45: Ecnebi dillerile ha-
nı söyleym· ce ~!':ırdı ve artık doğrudan berler. 

r-r Bu cinayet meselesi Nuri ustayı bü-
doC,,.uya Ömere hitab edip fındık.lan h BUDAPEŞTE 

c· tün afta zaman zaman düşündürdü. 
geri almak istedi. Ömer oralı değildi. Kendı'nı· c h dek. .. b. l be 19,50: Piyano refakntile keman konseri; .. .. . ep c ı yuz ın ere nzet-
F ındık külahını vermıyordu. ti Harpte .. b' d!~L1_.. ..ı. k Z0,30: Sözler; 21: Budapqte konser or-

. n once ır ~anı var~ te kcstnisıı; 22. 1;: Konferam.: 23.05 :- Plak: 
Bütün mevki halkı bu çekişmeye a- başına bir işin sahibi·...J: Nuri ustaydı. 

l k __ _ı • H k klı daml .>'""" 23,45: ltalyanca konferans; 24: Çigan mu· 
fı ·a gösteraı. er ·es sarı a a Şimdiyse atelye ve fabrikalardaki yüz si.kisi. 

cici elbiseli ~~uktan yana. Biletçi gel- binlerin her hangi bir sayısıydı. - VlY ANA 

di. Salonda Omerin babası arandı. Fa- O cuma bu düşüncesini Saide açtt. 20 : Eğlenceli orkestra musikisi; 21,30: 
kat bu hırsız ~~uğun babası bulun~- S it başını salladı: Dolfuss'ün ölüm gününün ikinci yıl dö • 

madı. Fındık kulahını sımsıkı tutan Ö- D h d I J ,_.T • d nümü münaseb etile ~uşing tarafından kon-
. · · · · 11 · d ı· - a a a am o amaaın ..... un, e • '$ 

merın mını mını e erm en «ma ı mes- d' ferans ; 22: Senfonik konser; 23: Haber • 
rukun alamıyacaklannı anladılar. Onu ı. }er: 23, 1 O: V erdi'nin ı Ernnni» operası 
biletçi refakatinde birinci mevkiden ye onu.'. niçin adam o~ma~_ış .bu.l • (plak): 24,40: Viyana musikisi. 
hudut harici etmekle iktifa ettiler. dugunu soxlemeden bahsı degışti.rdı. BELGRAT 

Ömer ancak dışan çıkınca babası - Aradan haftalar geç.tiı. Usta bir ak- Z l: Zagreb'ten nakr1~ 23: Haberler: 

nın nerde olduğunu söyledi. Biletçi şam atelyeden çkarken Şeyh Abdur - z;,20 ~ Radyo ork~tntSl. 
meseleyi Nuri ustaya anlattı. Gözliik- rahman karşıladı onu. Abdurrahmanın İSTANBUl. 
lü amca gülmekten katıldı. Nuri usta iıstün:Ie. ta~ur ima~~ ftniforması var - 25 Teınmll% Cumartesi 
Ömere sordu: dı. Hak:t cubbe, hakı sarık. Sakalını 18:. Dana m~Hcis.i (pfulr.); 19: Haber· 

- · ·f k ler: 19,15: Muhtelif plnklar: 19,30: Ço· 
N. · l b · · Ö '\ sunneb şen üzere ırptırmış. 

- ıçın yapın u ışı, mcrr . . . . . cuk saati: Hikaye.fer: 20: Çocuk mmrilciıri 

Ömer fındıklarından gözlüklü am- - M.irım. dedı, sw bekleye bekle- (plak); 20,30: Stüdyo orkestralan; 2J,30: 
caya da ikram etti. Cevap vermedi. ye ayaklarıma kara ıu indi. İç,cri gir - Son haberler. 

mek istemedim.. Burda it tuttuğunu Saat 22 den sonra Anadolu ajansmu\ 
tahkik edinciye de.k bi.r hayli zahmete gazetelere mahsus havudis servisi verile

katlandık. ( ...... ) hastanesinde im:ı. - ce'ktir. • 
YiNE AYLAR GEÇTi met vazifesini uhdemize aldık. Nasıl - r-------------

sın? Bir Doktorun 
Bir sarhoş bir sarhoşu öldürdii. Su- Ustanın yanında duran Ömere bak- Günlük 

hoşların ikisi de hastaneden yeni çık- t:: 
Cııma 

mış ve ertesi günü tekrar cepheye ıön- - Mahdum mu) Notlarından 

derilecek delikanlılardı. Kavgaya 1ıe - Abclurrahınanın aarıfmı Ömer be- Kavun kürü 
bep olan bir kadındı. Gazeteler habe- ğcnmemişti. Vapm-daki, fın~ılt Fıikaye
ri yazdılar. Gece kahvede herkes bun- sindenberi sarıklı adamları sevmiyor. 
dan bahsediyordu. Kimisi ölenden ya- Hatta mahalle imamının oğluyla bile 
na çıkıyor, kimisi öldürenden yana. cuma.lan oynamıyor. 
Bütün kahve kadına kü&ü baaıyr. E ı::L-- vet, o~".uı .. 

Ayni gazetelerde, bu cinayet haberi- Usta, bu üniformall AlXlorrahma • 
nin sağın& solunda. üstünde altında nin karşısında tuhaf bir ankntı duydu 
tebliği resimler de vardı. Fakat kahve fk-1-- d - - ··d~1__ U "ı:. • 

'~k ıs ca:;.1,.; ogru yuru u.aer. &a, J-uJ _ 
artık bu tebliği resimlerle alil adar de· d h - - Hatan · 
w•ı B. dam b' ada · ·ı<l·· . urra manı suzuyor. e ımamı-
gı. ır a ın ır nu o urmesı, ld k ühim b. öbe- · ru• 

.. b. . yüzb" • • ·· ıd · · nm o u ça m ır 1 gı vaı-. fla· 
yuz ın ınsanın m msanı o ur • '- · ... ·ı ı_ L ~ 1 -1Lki . . . "'ı sarıgı e a.ırpı& sa~•mm arasın~ 

mes.ınden daha merak verıcı olmu~. üzü tombul renkK 
Yüz binlerin yüz binleri öldürmesi ha- y ve • • 
b 1 · L-dar alı ı1 ''" • ''~ah d Kon~aclan ıskeley_oe vardıbr. Va-er ennc o Kil ş mı' KI & ve e- dah el . - • 
k·ı . L_r. da bliWA . r d k' t pur a g memışti. Abdurrahman a-

l enn Klllasın te gı resım er e ı e _ ladı 

l f ..... ~ı. da ikcla l d .. pansız soze haf : e at ve '\'""'e t m r arı sa ece mu- . . . . 
cerred sayılırdı. - Mirım, dedı, sana vazıfetcn gel-

N . b f k dim. 
urı usta, o gece unun at' ına var-

dı ve etrafta cinayetin münakasaaını Durdu. Gazanın kuclaiyctine dair bir 

H:uta, 
Kabızlık.taıı fikuye.t ediy-Otl. Bir çok ilaç 

kullimm11 'Ye kulla.nıyot da. 
Yediği yemekleri sordum. 

Hep etli n yağda kavrı.ılmuş ıeyler. 

h:ızmi güç olan bu yemeklere hazan 
merra ela ilave ed:iliyonnuı. 

Çok yiyen, fazla ete düşkün oh.no mi· 
desi şİ'ten ve karnı ya~lanan hu hu • 
taya her 1abah aç karnma iki dilim ol
mu tatlı kavun yem.esini ve bunwıla 
sabah ltahvaltuıını kifi görme.ini tetııo 

bih ettim. 

Bır ay devam ettiği bu kavun küründen 
çok istifade etti, tabiati düzelffi. Tıav
siye ederim. Kavun yeyirriz .. 

~ *) Bu notlan kesip saklayuuz, ya • 
b.ı bir albüme yap.lfhrıp koll~on 
yapınız.. Sdmıb zamanınızda ı. notlar 
l.ir do&tor ailti imdadımza yeti~elillir. yapanlara üzüntüyle baktı. ' hacliı, bir ayet, yahut bir beyit okudu. 

Cinayet evde de duyuhnuştu. Güli- Usta 0 kadar dalgındı ki Abdurrah --------------
zar: manın ne okuduğunu anlamadı. \' e nn-

A _ı __ d lika 1 N . d eli cak hastane imamı: 
- ClWlll e n ıya urı, e . 
Nuri. Gülizara bir tuhaf baktı: · - Del?kanlı ketJuı reütbei şahadeti 
- Peki ama Gülizar, dedi, fimdiye ihraz edeydi, decliği vakit kendine gel-

kaciar yüz binlerce insan öldU. Onlar eli, aordu: 
için bir defa olsun böyle bir şey ıöy - - Kim? Ne rütbei tahadeti 1 
lemedin.. - Bizim yorgancı Selim .. 

- Onları tanımıyorum ki.. - Selim ne olmu•'· 
- Peki bu öleni tanıyor musun 1 (Arkut var) 

~----------------------------~ Türk Hava kurumu 1 
BÜYÜK P.YANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4. ncU Keşide 11 AAuatos 938 dad1r. 

Büyük ikramiye: 3 5 • O O O liradır. 
Aynca: 15.000, 12.000, l0.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mnkAfat vardır -

İstanbul ViUly;etinin müsaadesi le 
'L'Urk MJU.buatının emektar.lan 

Mürettipler Cemiyeti menfaatine 
d'eniz gezintisi 

llOAZ!ÇI 
ve-

ADALAR& 
8181936 Cumartesi aüııü aaat 
15 cieıı 24 e kadar ~Şirketi 
Hayr.iyenin 67 nnmar.alı Yaparile) 
Ayni zamand'a mürettiplere müza· 
beret teşkil edecek olan bu ge
zintiye kitap, mecmua, risalelecin 
okuyuculan ve IJUtlln münevver

lerin iştiraki beklenmektedir. 4 ................................... -......................... . 
_.......,_.~~~, Taksim bah~esinde 

Halk Opereti 
Bu ak..<;füll 21,~ de 
Melek ve Mubliı 

Saba haddinin 
işthııklle 

AYŞE 
PJo&ram hal: balta 

~şJı 

Muvakkat 
Eczanın ismi Miktan Muhammen fiyab temi nah 

Glycerine 900 kilo Kr. 110 kilosu 194,50 
Acide Phenique 300 

" " 
220 ,, 

Formol 750 
" " 

125 ,, 
Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsüne alınacak olan ilç kalem eczı 

10/81936 Pazartesi günll saat (15) de Üniversite Rektörlnk binumdı 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Talipler 2490 sayılı ihalat kanununa uygun ve.saikle zarflannı ihale 
günü saat (14) de Rektörlüğe vermiş olmaları lazımdır. 

Şartnamesi Pazartesi ve Pe11embe günleri Rektörlllkte görillebilir. 
(27) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

AD Çoğa Tahmini F. Mu. Garanti Eblltnıe 

Kaşar peynir 
Beyaz peynir 
iyi su damacana ile 
Sanatoryom için 

8400-11700 
2450- 3300 

19<»- 2500 

51 
28 

56 

371,93 

105 

aaati 
15 

15,50 

Sıhhi müesseselerin açık eksiltmeye konulan 936 mali yılı kaşar 
ve beyaz peynirlerine istekli çıkmamıı ve Heybeli sanatoryomunuD 
iyi suyuna teklif edilen fiyat fazla göıillmiif olduğundan eksiltmeleri 
2917 /936 günilne bırakılmıştır. 

1 - Eksiltme yukanda gösterilen saatlerde Cağaloğlunda Sıhhat 
ve Muavenet MüdürlUğn binasında kurulan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Şarbıameler bergün komisyonda görülebilir. 
3 - İstekliler her müessese ihtiyacı için ayn ayn pazarlığa 

girebillıler. 

4 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odan vesikasile 2490 sayıb 
kanunda yanlı belgeler ve bu işe yeter muvakkat banka teminat 
mektubu ile garanti makbuzlarile birlikte belli gftn ve saatte komisyon• 
gelmeleri (4213) 

---=-------------------------------------------------· İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 

1 - ldaremiziıı Kayaeride yaptıracağı 33223 lira 28 kurut ketil bedeli idw 
re binaaı intaatı ka~lı zarf uaulile götüril olarak ebiltmeye konuhnUflur. 

2 - Münakua evrakı 1 lira 66 kurut mukabilinde İnhisarlar İIJfaat Şii' 
besinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 10/VW/936 sünii ıaat 15 de latanbulda Kebatafta lniıl' 
sarbar Levazım ŞubesilcWri ahm, satım Komiayonunda yapdacaktll'. 

4 - Munldrat teminat 2491 lira 74 lnD1ı,tur. 

5 - fstekülerin ihale gününden en az 3 gün evvel inhisarlar Lıta•t 
Şubesine gelerek diplomalı mühendia veya mimar olduklarına dair vetikr 
lannı ibraz ile münakasaya girebilecekleri hakkında birer veaika almalan 1" 
zımdır. 

6 - Tekliflere aid lcapU zarflan ihale günü en geç saat tam on dlrdl 
kadar ismi geçen kmmiyan reisliğine makbuz mokahiliad. YerilmİI oı..lf' 
dır. «4190>> .~ 

* * ' 

İdaremiz ihtiyac.ı için f&rlname ve nümunesi veçhile 90X100 eb'adınd• 
2500 tabaka Sellofan kijub 7/Vlll/1936 tarihine re.stlaya.n Cuma ~ 
saat 15 te pazarWda sata alınacaktır. İsteklilerin fUlname ve nüm~ 
görmek üzere her gün ,. pazarlık için ele tayin olunan ~ ve saatte % 1~ 
güvenme paralariyle birlikte İnhisariar Kabatat Levazmı ve Ma"hayaat tubl' 
si Müdürlüğündeki alım komisyonuna müracaatlan. (15) 

* * 
Şems~ deposunda katlar arasında yapılacak 1307 .44 lira keşif bede• 

li tadilatın İfçiliği 27 /VR/936 faTihine rastlayan Pazartesi ~ IM\al 11 44 
pazarlıfd& ihale edilecektir. isteklilerin kqifnameyi aörmek üzere her gÜD ~ 
pazarlık icin de % 15 teminat paralarile birlikte tayin edilen gün -ve ,..ttf 
Kabatafda levazım ve miibayaat Şubesiac:WD Alan, Satım KomisyonuıJ 
nıüraca•tlan. e<3940n 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden' 
1 - 9J6 Senesinde ubita meraari.nna yaptD'llacak elbiseler içil' 

azı 12000 metre çoğu 13000 metre kumaşın şartnamesi~ 
yapılaa tadilit dolayıaile yeniden 15 gün miiddetle kapah arf 
wwlile eluilt:aeye koaulmuştur. 

2 - Kam8f1n Def.er ınebesiniıa muhammen bedeli 500 kuruştur. 
3 - Kumq larm ihalesi 31/Tcmmuz/936 Cuma günü saat 15 de 

Ankara'da Emniyet işleri Umum Müdürlüğünde tqekkiil 
edecek kouü.yonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye pecekler, kumaşlann muhammen bcddi olatr 
65000 lira üzerinden o/o de yedi buçuk hesabile 4500 Iiralı1' 
muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ile ve 24gO sayıb 
kanunun 2. nci ve 3. üncü maddelerinde yazılı belgelerle bil"" 
likte teklif mektuplarım ihale vaktinden bir saat evvel 
vermeleri. 

5 - Kmnqlann ibalaine aid muaddel şartname Emniyet ~ 
Umum MüdOrlfiğii Satınalma Komisyoarmdu verilir. 
Fazla izafıaf almai isteyealeria mnlriir K~ 
mftracllathm. .. l7fJ1 • •fO+f,, 



Kahramanlık, afi<, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan : Kadlrcan Katla 

Namara: 26 
Son Posta'nıtı tarihi tefrikası 

mandalı Muhafızlar da kalkmışlar ve hemen rafından gelen bir asker onlara: 
Sekine kapağı indirdi ve N L_Lli 5 ·d M·· 

ta'ktı. atını getirmişlerdi. - e oa: ~orsunuz} _ eyyı un-

Münzer sandığın içinde iki büklüm- İlyas ata bindi ve yola çıktı. zer ço~tan gıttı. 
'dij. Biraz kımıldadı. fakat başına ha • Münzerin yanında başka atlı yoktu. Dedı. 
fif ve tatlı bir yorgunluk, bir uyku ih· Mansur kendi kendine sordu: - Nereye} 

d . _ Yalnız mı götüre<:ek ) - Türk esirile beraber ordugahtan tiyacı doluyordu, vücudu gevşe ı ve 
oL:hığu yerde kıvrılıp kaldı. Buna sevindi. çıktı. 

B ac:la k l · adınn kapı· llyasla yalnız olmaları her halde o- Abdurrahman nöbetçiye baktı: 
u aır aya ses en Ç b 1 t 

..... ...ı_ d rada başka arap atlılarının u unma • - şitiyor musun) 
-.IWl urmuftu. l 

cL1_• 1. dow yu"ru··du·· Pcr - sından daha hayırlıydı. Telaşlı görünüyordu. tin doğrueu-
ı..1C.Kıne -.apıya gru · k k 

dev· k d k pkara bir a - Karakolların aralarından geçere 1X.- nu bir an önce öğrenmek istiyordu. 
,,ı açınca arşısın a a , . . 

.J__ •• d... lara açıldılar. Nöbetçı hemen cevap vcrdı. 
""'111 aor u • • · k · M .. 

- Aferin Merzuk .•• istediğimden Aradan yarım saat gcçmıştı 1
• un- - Çadırdan çıkmadığına yemin e • 

daha iyi yaptınl ••• Her şey hazır mı? zerin çadırı önünde iki atlı bekliyor • derim. Bu herif rüya görmüş olacakl 

- Evet... do. . • - Ben rüya görmedim, acn buracla 
- Şurada bekle biraz ..• Acele et • Bunlar lbml Haras ıle Abdurrahman uyumuşsun, avanak... Gir içeri de 

llıiyelim ... Belki ay.ılır... idiler. bak ... Bulabilir misin) 
- Şimdiye kadar ayık kalacağını Sabırsızlanıyorlardı. İki taraf ta hem einirlenmifler, hem 

hiç ummam. Bayılınca da yarm ak iki dinç ve çevik at, ara sıra Ön ayak- de birbirlerilc eğleniyorlardı. 
~an önce uyanmaz. Hiç merak et - larile yeri eşeliyorfordı. Nöbetçinin gücüne sitti. 
bıcyin. Bu sırada Merzuk sanki restgele o- Öteki çıkıştı: 

- O halde açalım, değil mi) ralardan geçiyordu. iki atlıyı görünce: - Baksana ..• Ne duruyorsun) 
_ Açalım. - Kimi bekliyorsunuz) Abdurrahman çıkı~tı: 

Ha d. Diye sordu. H d" baL V kit L betmi - y ı... - a~ ı, ..... a .. ay • 
&• -rzuk ___ ..ı.x..n mandalını kaldırdı - Seyyid Münzer'le beraber gide • 
nııe --~· yelim. 

Sayfa 9 

[ Hikige 1 Savana'da bir tesadüf 
Yazan: J. H. ROSNY AINE 

Rqinald Silvel' • 
lake valizini kapabp 
atının eğerini vurduk· 
tan aonra, fC>yle alell· 
de rahat bir ban bile 
olmadıiı halde Em • 
periyal Palu gibi fa• 

taf ath bir ad talunmıı 
otelin garsonu: 

- Size haber ve • 
reyim, air, dedi, geç· 
mek istediğiniz mem· 
leketin yolları bir haf· 
tadanbcTi hiç de em• 
niyetli yerler de· 
ğ i 1 d i r. Y i n e 

siz bilirsiniz ya 1 hen • 
den bir kere söyle • 
mek ... 

Reginald hiç soğukkanlılığını 

dan: 

bozma • 

- All Right 1 dedi. Yarın, öbür gün iı· 
ler düzelecek değil ki .•• Hem be.nim acele 
işim var, my boy •.. Ama yine de teşekkür 
ederim. 

Hayvanını hazırladı, valizin kayıtlarını 
bağladı ve bahta bağlanıp yola düzüldü. 
Kanı kaynıyan, kuvvetli, uzun boylu bir 
delikanlı idi; güzel yürunde, maceraları 
sevdiğini gösteren bir hal vardı. 

On dakika sonra Silverlake, kadını atın 
tukesine bindimıiş, Çayır yoluna doina 
gidiyordu. Sordu: 

- O adama kininiz ner~den geliyor) 
- Beni zorla elde etti 1 
Kadın başka bir ıey aöylemedi, Reai• 
(1) Savana (aavane) Cenubi Amerilla-

nm ıreniı yayll ve mer'alan. 
nald da ısrar etmedi: o, herkesin sır1annı 
öğrcnmeğe çalışan insanlardan değildi. 

At, oldukça kuvvetli hayvandı ama ni
hayet yavaıladı, birkaç dakika durup ona 
dinlendirmek lazım geldi. 

\te kaı>aiuıı açtı. .. b··k··ı·· ceğiz. I Nöbetçi içeri girdi ve bakh. Bir da-
Münzcr sahiden oracıga u u uver- Merzuk sevindi. çin için şöyle ıöy- ıkika olmadan, gö:ıderi fal tafı gibi bü-

hlİf, derin, çok derin bir uykuda imiş lendi: yüyerek dışarı fırlamıştı: 

Bahtına pek güvenirdi ama yine de J8• 
:nında, en aşağıdan yirmi kurşunlu bir oto· 
matik tabanca, en iyi cinııinden bir kara· 
bina ve maharetle kullanmasını bildiii bir 
)>ıçak bulundur:mağı unutmazdı. Pervasız 
ve kendine mağrur olmakla berabu ihti
~ata da elden bırakmazdı. 

Ortalık k.arannağa baıladıiı saatte on• 
lar daha çölden öte geçememiılerdi. Deli
kanlı ırmak kenannda, bir kayanın dibin• 
de barındırılacak. bir yer buldu: 8Ibi hiç kımıldanmadan duruyordu. _ Bekleye durun ... Beklediğiniz a· _ Sahiden yok ... Lakin nasıl olur 

Merzuk onu koltuklarından tuta - damı akşama bulursunuz!... k k 
'-it kaldırdı. C! _:Lı'ne de ayaklarından tu· . . bu? ... Çadırın seksen tane apısı yo . 
..__ ~ Yürüyüp gıttı. Su gibi bezlerin arasından sızmadı "'"'°' ve yardım ediyordu. Biraz zaman daha geçti. 

Upuzun yere yatırdılar. Abdurrahınan sabırsızlık ediyordu. ya?··· d l 
Me""'uı.. u"zül" u .. yordu. Ya-ran göz- d bekl k Abdurrahmanla arka 8 '1 at arını 

.... .. Y- Çadırın kapısın a eyen as ere sor- d f .. d··ı 1-:-i li ·ıe ·ı k · - Mansurun bulun uğu tara a aur u er: - .. ı e nin tersı sı er en aynı za • du; 
hıanda Münzeri soymaia ba~mıştı. _ Seyyid Münzer uyuyup kalını~ - Münzer gitti mi~ 

Don gömldde kaldığa zaman kaldı- I 1 - Evet ••• 
rd·ı K o masın . . • d '\ 

l1p tekrar aanclığa y,erleşti ı er. a • - Uyandırmalı geç kalacağız. - Türk eairini sötür Ü mü, 
?alını büsbütün kapamıyarak aralık Asker sert bir sesle cevap verdi: - Götürdü. 

~lar. _Bana böyle bir emir vermedi, ra- - Ne kadar oldu~ 
Şimdi MerzUk dıfan çıkıyor ve aenç hatsız edemem. - Yarım saatten fazla.·· 

kı2 yabıız kalıyordu. . • Tam bu sırada Mansurun çadırı ta- (Arkası var) 
içeriden hıtırtılar, soyunup gıyın • 

~ten çıkan hafif sesler duyulı!Yor .. 

' ' .. 
-15-

GöNOLLO ESiR ... 

Cünün ağarmasına hiç olmazsa ya
tıın laat vardı. Gökte parıldayan aayı
Ll Yıldızlar yavaf yav8.f silinmei~ ~aş-
l'ordu. Sabehın serin havası ıçınde 
01'dugahın kalabalığı derin bir uyku • 

da bulunuyordu. 
~ Mansurun çadırı önünde iri Y.arı ve 

llra bir adam durdu. 
Bu Merzuktu : 
- Ya aeyyit, Münzer Türk eairini 

~kliyor. 
D-.:ı· q;ıı. 

Mansur doğruldu: 
- Vakit çok erken sanıyordum: 
- Yolcu yolunda gerektir. 

. Mansur dudak büktü ve kendi ken
dınc •.. 1 d"' .. d .. yOy e uşun u: _ 

- Münzer işi arttırmış. Sarayın u
r.llarını da kullanabiliyor artık.·· U-

•n L L •• • L uu ço,1;; surmıyece&. • • 
d Çabucak toparlandı ve dıfll" fırla • 

ı. 

da Sultanın gözüne girmi9 olan, hatta 
l'llad olması beklenen bir adama kar

:~ >'apılacak en küçük kusur bile affe
h ıl~hı~i. Bunun için pek titiz ve ça· 
u)r 0 hnek lizımdı. 

• t..dınn yirmi adım kadar ilerisinde 
~lli ve parlak harmaniyesine bürün'-

~· olen bir ıüvari duruyo~u. Bu kı-
a bakarak: 

İ) o ... 
edi. 

Sonra lıyasın bulunduğu tarafa kof-

P.ttthafızların ortasında uyuklamak

t,It 7ı.n delikanlının yanına Ya!'"8 • 

(;: llyaa. . . Kalk 1. , , 
Y'İnce hemen doğruldu. 

ll Sa~ıti bir harp meydanında ve her 

'l, bır baskını, bir hücumu bekliyor -

' Haydi gidiyorsunuz 

Yeni 
PASLANMAZ 

HASAN 
TIRAŞ 

BIÇAGI 
BUttln dtınyada emsaline hiçbir zaman tesadnf edJleml-

k derecede bOytlk muvattakiyet kazanan Hasan Tıraş 
y:c:ıcıan yeni ve kat'iyyen paslanmaz nev'ini _Piyasadan 
b çsi ,.,..e..4niz Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte mu rren ~ P • 

tıraş bıçaklan tıraş olduktan IOD11l kat'iyyen silu; ve k\ırulaıDRğa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı biç 
~ozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neşe için
de yoz defa braş eder. Dnnyanın hiçbir tıraş bıçağında 
bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan braş bıçağı mu
vaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 
ıo adedi 60 kuruştur. Hasan braş ubunu · Hasan bra' 
kremi • Hasan tıraş pudrası - Hasan b.raş kolonyası da 
çok zevk ve neşe veren yardımcı ve mllkemmel vasıta-
Jardır. 

HaHn deposu : lstanbul, Be,oilu, Ankara 

Açtk •k•llbn• il• Allnac.k motorin ı 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti 
Arthrma Eksiltme Komisyonundan: 

Satm Ahnacak Madde : 80 Ton Motorin 
22 T emmm 1936 taribiDde yapdaa miltwecle prtaameye anma 1 

- etmJıjinden eblltmeniD ( 10) siln mficldetle temdidine " 
::rı~ ;uıı~. 1936 pazartesi ıünü uat (15) ele Kedalröy, Moda Rma 

en.1:ııak l4 numarada latanbul Sıtma ~ü~ Reialiji binumda ve Is. 
~ n huzurunda yapılmuma karar ·nnlmiftir. 
mı;1:._ Tahmin edilen fiyat (4500) fıra ve mu-nkbt teminat (337) lira 50 

kuru~ Şartname bedelsiz olarak latanbal Sltma Mücadele .Reilllii . .ble • 
rn~de hergiin ıörülebilir. ( 4219) · 

* 
- Geceyi buraya geçirmeie mecburuz, 

dedi . 
Sonra ate§ yakmak için çalı çırpı top -

Günün üçte ikisi hadisesiz geçti. Güne- ladı. O taraflarda geceyi ateşsiz geçirmeli 
tin bir zeberced rengi almağa başladığı sa· pek tehlikelidir, etrafta kaplanlar, jaguar .. 
atte Silverlake, atını dinlendirmek ve ken· lar dolaşır. 
di de biraz karnını doyurmak için durdu. Kadın da çevik, elinden iı ıelir bir ka• 

Rahat bir yere gelmişti; altı kadar Fren· dındı, delikanlıya yardım etti. 
gl5tan çınarı etrafa gölge .eriyor, çayın her- Gece hazırlıklarını bitirdikleri zaman 
rak suyu da pınl pml perhyordu. Sudan ortalık daha tamamilc karannamııu. Yan• 

. önce at içti. yana olurdular: Reginald kadına m11ır çö-
Reginald, handan aklığı eteak.;pudding'i, reği, kavurma ve portakal ~ram etti. Ka· 

mısu çöreğini ve koklu portakala yedi. dın da ona koyu atq gözleri ile bakıyor • 

------------------------------yorgundu; kar • du. Bu ıssız, ücra 
Yarmki sayımızda yerde daha dilber .. nını doyurmuş ve 

rahat bir yer bul • 
mu, olmak uyku • 
wnu ııetirdi. Otla· 
nn üzerine uzanıp 

u Y k US UZ Jepnifti; beşeriye .. 
tin bütün efsane • 

b. .b., 
ır gece gı ı.... .. kadim orman • 

daldı... Ormanlar -
Yazan : Suad Dervlı Jar atlcı ve yeni İn• 

sanların icad ettlli 
etrafını çevirmifd. da, savanalarda ( 1) dolapnağa alıılcın bir 1 masal dolu afk onun 

adam olduğundan bir tehlike geldiğini his· Reginald sordu: 
aetti Hemen yerinden fırladı; kartt11na - Şimdi aiz ne olacaksınız) 
bu kaduıla bir erkek çaktı. Erkek: Kadın gamlı bir gülütle aüldU ve: 

- Eller yukarı! diye baimh. - Yann ne olacaiını kim bilir ki) dedL 
Elinde bir tabanca Yardı. Reainald'ın Bugün bahtiyarım! 

&y'le çabuk çabuk itaat etmediğini gö • - Bahtiyar mısınız) 
rünce, bir kaç adım ilerledi, ailihıuı deli• - Elbette: kurtulduğum ıçın. Ben o 
kanlıya doğru tutup tekrar etti: herifin cariyesi idim. Kaçmağa cesaret e· 

- Eller yukarı... Y oba ate§ ecliyo • demiyordum... Sonra beni öldürüvcrirdi. 
rum f Bana aiz hayatı yeniden bağı~ladınız, ar-

Öldünneği iyice aklına koymuıtu: Re- tık her §eye hazırım. 
finald" ı bir anda yere serebilirdi. Fakat Sustu; ortalık gayet ağır bir ıurette ka· 
talibi yardım etmedi. O tetiğe basarken rarıyordu; Çayır·ın dibin<len geni§. )up)ur· 
ıiddetle inen bir yumruk hem kul"§Una İs· mızı bir ay doidu. Gece baetıkça ayın par• 
tikametiııi dcğiıtirdi, hem de herifi boy- laklığı da arllyor ve kadına daha guzel. da
lu boyunca yere devirdi. Re•olver timdi lıa şirin bir hal Yeriyordu. Reginald'ın jçin• 
Reginald'ın eline ıeçmi§ti. öbür elinde de ele gençliği kabardı. Bu ücra ) erde onlar 
otomatik tabancası vardı. Anki ilk erkekle ilk kadın ııibi idıler. Ka• 

Bir müddet öyle durdular. Haydut, ye· dın: 

diii yumrulcla ıeraemlenıiı. yerde yatıyor• - Beni nankör sanmayın. dedi. Bir İp· 
du. Hiç kımıldamamıı olan kadın, ırı nize yararaa hayatım, canım sizindir ... 
vahşi ıözlerini Reginald'a di'kmi1o bakı • Reginald kendi kendine dü§ündü: 
yordu. Teni kchrüba, dudakları gelincik - Mademki o ho)rat herif onl.ı elde et• 
renginde bu Amerikalı hpanyol kadınının mi§. benim de bir gececik sevmemden ne 
yüzünde insanı çeken, adeta buyüliyen bir kötülük çıkar ... 
hal vardı. 

Reıina]d ona çekine çekine bakıyor
du; kadın bir müddet 1Ul11. eonra: 

- Öldürüverinl dedi. 
Iİı)e)ikanlı hayretle aordu: 
- Öldüreyim mi dediniz) 
- Pia hayvanın biridir ... Uyıiı aeber-

dJmck .•. 
Reainakl omuzlarını silkti. Haydut tit • 

riyor, sözleri bir hi yana, bir bi yana dö
nüyordu. Delikanlı: 

- Ben ne h&ltimim, ne de cellid, dedi. 
Haydut, yalvarır gibi ellerini kavu§l\I • 

rarak: 

- Allah sizden ho~nud olsun, sir, de
di. Ben bundan böyle sizin kulunuz, köle
nizim. 

Kadın sapsan kesilmişti: 

- Siz beni alıp götürmezseniz 
öldürür. 

- Benimle gelirsiniz. 
Sonra hayduda dönüp: 

o beni 

- Siz de, dedi. hfşıruzın çaresine ba -
kan. Allaha ısmarladık. 

Elini kadına uzattı. Bir müddet böyle 
durup bir rüya 111ğına bürünen Çayır'ı aey• 
rettiler. 

Biraz sonra kadın daha ;yaklattı. Giiı 
aaçları dağılmlf, ılık ılık dclikanlınnt boy
nuna aürünüyıordu. Dudakları bi~irini 

çekti ... Bu, Reginald için eanki yeni bıı bil
gi, kadın için sanlU günahlarından bir te • 
mizlenme oldu. 

* 
Bir zaman beraber kaldılar; ıah çöl • 

de dolaşıyor, gah bir kaAbaya gidiyorlar· 
dı. Fakat bir gün Reginald, hayatının bat
ka yerlerde geçmesi lazım geldiğini hatır• 
layıp kadını bıraktı. Kadın bir şey demedi 
ama ona öyle kederli. elemli gözle.le baktı 
ki Reginald'ın yüreği burkuldu. 

Ama yine de bıraktı. Fakat kadının e • 
lem1i gözleri sankj hep pe"inden g 1 ) ordu. 
Buna mukavemet cımcme!lı lii7.ım • ldiğini 
anlayıp Sandburg'a dôndü; kadını orada 
1-ırakmışıı. 

(Lütfen ıayfayı çeviriniz.) 



İttihatçılar Devrinde Gavur 
M•lımedln 
Yeni 
Mac•ral•rı 

CiBALI ZiNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romam: 21 

filUHALEFET 0r 
N85ıı doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? Gavur Mehmet, korkunç bir Mehmet?. 

rüya görüyormuş gibi, etrafına - Buna hükmetmek. tabiidir. Çün
bakmıştı. Gözleri; duvarlara da - kü, katil zabıtayı bir iki gün tahkikat 
yala olan tabutlarla, her tarafı delik ile oyalamak .. ve bu müddet zarfında 

Son Posta' nın ıiyaai tefrikası : 7 Yazan: Ziya ~ 

Muhalefet, hergün bir vesile ile artmış; seneler geçtikten sonra, Ahmet Rıza Beyin 
şahsından, cemiyetin umumi heyetine intikal eylemişti 

deşik olmuş teneşirin arasından, yer - da lstanbuldan kaçmak için kadının Yalnız kontrol altında ol~ak ı ~uru. h.areket; Avrupa~ın, Hıristiyan halef~~) işte: ~u tarihlerden itibaren 
Öe uzun bir bohça gibi duran bir cisme ba~ını kesmiş .. ve kaybetmiştir ... Bun- üzere, (Fransızca Meşveret) neşredıle- alemının, matbuatın mızacmı okşıya- baş gostermıştı. 
kaymıştı. Bu cismin üstünde, kirli bir dan da anlaşılıyor ki; bu cinayet, şöyle cekti. ca.k neşriyatta bulunmaktır. Bu neşri- Bu suretle başlıyan muhalefet, her 
örtü vardı. · bir tesadüf veya, teevvür İfİ değildir. Artık Ahmet Rıza bey, (ihvan) a· yatın, menafii Osmaniyeye muvafık gün ve her vesile ile artmlfJ eeneler 

Gavur Mehmet, güçlükle nefes ala- ?~~!~e:ı düşünülmüş, taşınılmış .. on- rasında, bir (hiç) derecesine indiril - olmadığını hiç hatırına bile aetirmez. geçtikten sonra cemiyetin en ntıfuzlu 
rak yere çömelmiş .. usul usul çekerek dan sonra tatbik edilmiştir. mişti. Hiç şüphesiz k: bu zat, daha de- [Osmanlıların ve Miiıliimanların bir şahsiyeti olan Ahmet Rıza beyin 
örtüyü açmıştı. O zaman, başı omuz - - Sen, etrafta katilin izine dair bir rin bir uçuruma yuvarlanmamak için bedhahi olarak tanınmı9 olan (Patri) şahsından, cemiyetin umumt heyetine 
larının hizasından kesilmiş, bir kadı- şey bulamadın mı}· artık kendisini toplıyacak .. ve muhitini gazetesinin muhbirile mülAkat eden intikal eylemişti. 
nın cesedi ile karşılaşmıştı. - Hayır, Hüsnü Bey.. bulamadı- sinirlendirmiyecekti. (İhvan), böylece Ahmet Rıza bey; cemiyetten tardını, Bu (muhalefet) te aııl dikkate ,. .. 

Gavur Mehmet, heyecandan boğula- ğım gibi. bulmak ihtimali olmadığını bir ümit beslemektelerdi. ona şu suretle anlatmıştır: yan olan bir cihet varsa, o da (bt"ly-
1 cak dereceye gelmişti. da anladım. Halbuki Ahmet Rıza bey; Pariste - Şarkta Hıristiyanlar, lslamlardan yen memleketin ve milletin fayduma 

Evvela bu cesedin sağ elini kaldır - Hüsnü Beyin çehresi, birdenbire bir Musevi tarafından f ransızca olarak ziyade mağdur, mahkum ve mazlum- temas eden meselelere dair olmayıp) ı. 
rnış, mumun titrek ışığında dikkatle kararmıştı. Gözlerini, bir kaç saniye, yazılan (Tolerons Müzülman) i@min- dur. Ben, onların da mUaavt haklara sırf (şahsiyat) a taalluk etmul idi. Nl
gözden geçirmişti. Dudaklarında, acı Gavur Mehmedin gözlerinden ayırma- deki eser hakkında (Mizan) gazetesi- nailiyetlerine ça1ışıyorum. Cemiyet i- tekim, o günden baş1ıyan (Muhale .. 
bir kıvrılma husule gelmişti. mışta. Ve, Hüsnü Beyin bu gözlerinde, ne bir (makalei takdiriye) yazdırmak se, bilakis Müslümanların taassubunu fet); taaaa, Osmanlı imparatorluğu 

Ve sonra cesedin, kanlar pıhtılanmış çelik kadar sert ve zehir kadar acı bir meharetini göstermekle beraber; F ran- tahrik ile Hırastiyanları mahkum bı - batıncaya kadar ayni iğreng mecrayi 
olan göğsünü açarak sağ memesile mana vardı. sızca Meşveret gazetesine de genr. pek rakmak istiyor. Bu sebeple birbirimiz- takip etmiş .. (şahsiyetlere taarrua) hu-
karnının arasını dikkatle gözden ge - - Y aaa .. katili, bulamadın .. ve bul- sakat mevzulu bir yazı dercetrı/işti. den ayrıldık. . dudunu geçmemişti. 
çirmişti. Orada büyücek bir yanık e- mak ihtimali de yok; öyle miL Peka- Bu yazının sahibi _ eserlerinin al - Muhbir, bu muhavereyi pzetesine * 
serini görür görmez; artık kendini zap- la .. ben bulurum. tında (Ümit) imzas:nı kullanan _ bir koyuyor. Rıza bey, bunu reddedemez. Abdülhamid, (Jon Tilnder) uuina 
tedememiş: Diye mırıldanmış .. Gavur Mehmede, Yunanlı idi. Mevzua gelince, bu da; Reddetmek için, hiç olmazsa kendi böyle bir nifak ve ihtil&f girdllfnl ha-

- O .. evet, o ... Hislerimde, kat'iy- selam bile vermeden, oradan uzaklaş- [Osmanlıların Tsalyayı isgale haklan gazetesile tekzip ve tashih etmek la- her alır almaz, derhal bunde.n lltlfad• 
yen aldanmamışım... Zavallı, Luna.. mıştı. olmadığına .. t~rk ve iade' etmeleri la- zimedendi. etmek istemişti. KendisinJn en emin of.. 
zavallı Hôdiye... * zım geleceğine] dairdi. [Rıza bey, altı senedir Fransada duğu (hus?si bendegAn) ınclan <-

' Derken; adeta kendinden geçerek 
0 

Hüsnü Bey, doğruca zaptiye ne- Bu yazıyı gören (ihvan) büyük bir mukim bulunmasından bilistifade, hafiye) ferık Ahmet ?'l!locldhı I"' ' 
kanla cesedin üzerine kapanıvermişti. zaretine gitmişti. Dalgın ve düşünceli heyecana kapılmışlar; artık olanca (Fransa himayesi) ne girmeyi istida şayı (Paris) e göndermıttf. 

Ortalık ağarmaya başlarken, Hüsnü bir halde odasına girmişti. Hasan Efen- kuvvetlerile, Ahmet Rıza bey aleyhin- eylemek denaetini bile irtik&p ey - Abdülhamid, bu sadık. yaver ft ttl-
bey yangın yerine gelmişti · di ile Deli Kerim; süklüm, büklüm bir de harekete başlamışlardı. Bu heye - ler ... Buna da artık, (hayır) diyemez. fekcisini (Paris) e gönderirken, bir 

Gôvur Mehmedi, orada ,yarı kav • haldelerdi. can, birdenbire bir çığ gibi büyüyü • Çünkü, muhakemeyi müteakip Fransa hayli mikdar da bol para-.. .-ıılt ~ 
rulmuş bir incir ağacının •~tında d~- Onların bu hali, nazarı dikkatini ,·ermişti. Ahmet Rıza beye karşı, u - evrakı havadisi bunu ilôn ettlAi zaman bir sellihiyet veı:miştl. ~u bol parayı 
şünüyor görür görmez, kalbınde derın celbettiği için, Hüsnü Bey: mumi bir nefret ve bürudet husule ge· tekzip etmesi icabederdi.] · hiimil ve bu genış selAhıyetl ~ oLıJi 
f?ir iztırap hissetmiş: - Ne var? .. Yeni bir şey mi oldu?.. tirmiş ti ... Artık Ahmet Rıza beye son Ağır kısımlarından çoğunu tay et - Ahmet Celaleddin pafa, Parls de fU 

- Müteessir olma, birader .. vakıa, Demişti. te'dip sillesi vurulmak istenilmiş .. bu- tiğimiz bu yazılar: Ahmet Rıza beyin vazifeyi ifa edecekti: 
mal canan yongasıdır; derler .. filhaki- Hasan Efendi, asabiyetle: nun için de umumi bir içtima aktedil- hayatında yazılmış, ve hatt& ilan e - 1 - Tahsilde bulunan talebeden fa-
ka, bu da doğrudur .. doğru amma .. ka- - Ne olacak, canım?.. Artık bu mişti. Ve bu umumi içtimada; [son dilmiş .. bir çok da münaka9alara sebe- kir ve tahsil için paraya mtth~ olan" 
za ve kaderin önüne geçmek de müm- meslell, çekilmez bir hale geldi. Bura- derecede müsaadekarlık ibraz olunup, biyet vermişti. Bu münaka9alar ise, lara, maaşlar tahsis edilecek ••• ~ta* 
kün değildir··• Olan• olmuş; geçen da, bu adamın mai yet inde çalıımaktan- seyyiatı sôbıkasından asla bahsedilmi· faydadan ziyade zarar temin etmişti. la ki; bunlar• yalnız tahtll llo llUlf81I! 
geçmiş .. canına gelecek kaza, malına sa .. vallahi .. billahi, Bağdada. Yemene yerek] Ahmet Rıza beyin [Osmanlı Nitekim; Osmanlı imparatorluğunun olacaklar .. siyaset işlerde uirafmayt 
gelsin ..• inşallah, yakın zamanda da- giderek zaptiye neferliği etmeyi tercih ittihat ve Terakki cemiyetinden tard on senelik Meşrutiyet devrini felôket· derhal terk edecekler: v. ~ ııltl 
na iyi bir yerde bir ev alırsın da, işte!\ ediyorum. ve ihracına] karar verilmiş.. bu karar ler ve fecaatler le dolduran .• ve niha - şahane aleyhinde bulunmutaa ~ 
çekildikten sonra, J ıhat rahat oturur- Diye cevap verdi. da, (Mizan) gazeteaile resmen ve ale- yet, o koca İmparatorluiun batmasın- yen vazgeçecekler. . 

ıun. Zaten fikren çok metgul olan Hüs- nen ilan edilmiş .. Fransızca (Meşve - da oldukça mühim bir 8.ml olan (Mu- (Arkası var) 
Diye teselli etmi~U. nü Bey. bu sözlerden bir fey anlamıya- ret) gazetesinin tahsisatı da kesilmişti. 

. Hüsnü bey, şu anda G&vur Mehme- rak suallerine devam etti: Doktor Şerafeddin Ma~mumi be -
din kalbini yiyip kemiren ıztıraptan B d k" ? yin rivayetine nazaran [cemiyet, bu 

O b - u a am, ım .. 
bt'iyyen haberdar deg"lldi. nun ü- 1 k' k" d t·- · t kd' d 

- Kim olacak .. Müfir pafa). mes e ı sa ım en vazgeç ıgı a ır e, 
tün bu tesellileri, Gavur Mehmedin e- _Ne oldu?. affu ve avdet kapısının açık olduğunu 
~.ini kaybet~:~i~?en. müteessir oldu- _ Ne olacak, canım? .. Biraz evvel bildirmek gibi bir ulüvvü cenabi, bir 

1 l!mllk ve l!ytaımı Bankası lllnlan 1 

Pazarlıkla Satılık Emlik gun~ za~n~ttıgı ıçmdı. çağırdı. Firuzağa cinayeti ne oldu,diye merhameti de, diriğ eylemedi]. . 
Hıslerını tamamen saklıyan Gavur d " C d' f eli ah Fakat Ahmet Rıza bey ne kendisı- Esaa No. sı 

M h .. k Ik b' k .. 1 ıor ur.. evap ver ım; e en m t • , _ 
e met ayaga a mıttı.. ır aç soz e k"k d _..ı• • d diın A nin cemiyetten tardına ve ne de bunun 94 

Mevkü ve Nev'i 

k d d ·L •• 1 r at evam aaıyor, e ..• man 
ar a aşına cevap ver uden sonra, ıoz f d' .. d resmen ilanına, zerre kadar ehemmiyet 
1 · d · · e en ıın, aman.. açtı agzını.. yum u 
erıne evam etmıştı. .. .. il Sö· 1 d"k .. b k d vermedi. Bilakis muhaliflerinin propa-. .. b S 11 k aozun . . • y eme ı soz ıra ma ı. 

- Hiısnu eyi.. en ge nceye a- s· ft" d ... 1 b' k ld gandalarına kar•ı · , . . l . n_ ız, te •f memuru egı, ırer a arım T • 

(far, ben tetkıkatımı ıkına ottım. ocn- k bad di b L__ b x. d -Ben bir senedenberi cemiyete ,.. d H h a ayısısınır:, ya arotU" a11ır ı. • · 
te hasıl olan kanaat JU ur... er an- p t. - - ti 1 r K ti) yah t k t'l- hizmet ediyorum. BJr tek kusur ve ka-. b · & ki b · k d • · F afa, nazre er .. a ve u a ı 

kgı ır e e e b.ı.r .. ka ınb~ovışkıy:okr. a- ler şerikimiz delil ki, yakalarından tu- bahatle beni cemiyetten çıkarmak doğ-
;4t araya uyu ır ıs ang • ir 1. y k k d' · k il ru mudur. Sırtımdaki paltoyu sataca-J k · · r k k kad ··tdU tup ııet e ım. o aa. en ımız at 
' gırıyor. 11.r: e ım o r- . . _..ı 1. dl k ld V ğım. Aç kalacağım. Gene, gazetemi çı-k · · T h bl ~ mı ıoat aae unı yece o um... ay. 

me d•~.tfıyorb.' f en ~ b r yerlda~yor. efendim, vay ... sen misin sayHyen~ .. karacağım. 
T esa u en ız m evın Of o U11unv. A - kt ııt.. Lad kıl ka d b Diye fikrinde israr etti 

· · · l k d b VAJA 91 ıısa J[ ar, yı rtım an e • · öğrenıyor. Bır desıse le a ım ura• h 'f dJ b x... b I " Bu hezimet. Ahmet Rıza beyi olduk-. · B d öldü il a_ en ı yo a •• rmaya af amaz mır •• 
ya getırıyor. ura a r yor . .von• u.._ .u Bo H Ef d" . ı.ı .. ça mü~kül bir vaziyette bırakmıştı. 

ah d k d t.· nWtn.. y, asan en ınm sur:u-
ra, kadının ş sı ımey ana çı ıp a ta.a- • k-~ Yüzü ..ı_ bir belir Birdenbire, muhaliflerinin adedi ço -

b. d b" k dl ı... •• h· )Ün nu VRlo DtıW, acı mana -
klkat. ır en ıre en .aıy;y ıne ÇI ,.. cH. ~almıştı. Bu muhaliflerin arasında, 
~ın dıye, kadının başını kesiyor. Y..e Q(.. J\rli.ad 1 l H kk1 ~ B Doktor Abdullah Cevdet, Tunalı Hll-
payeti setretmok için a..._ ova atet :v.- u7 il af~ ·•1 a _1~ız vUamkr. Uu mi ishak SUkutt hAtyler gibi Jon Türk-

S01Hore ıp teeıar o mamm& uı n • 
rb'o~.. . • . . , detti... P'aliat ben şimC:li ıtu bir haki- ler arasında temayüz etmlf şahsiyetler 

Husnü bey, bu sözleri ~katle (Hn .. 1:_ t.•_e_, x.:- ı_1 b r-1 h' de vardı. 
~ 'k "' :ı... ...:.. ... • aaH &.at naoer verece8 .uu & .. u llAI, ıç . • ııtcli ten sonra agır a ... ~ını a • H li z_ • b v-• 

1 
d _. ·.ı Ahmet Rıza bey, mat ve ısra .. 

- .. f up eeaa nazırın u ıu~er n on ıuyaae • . '-1 

Dllf: · üt 1 d ekti rında devam ettıkçe bunlar da mücaae-
- En akla yakın olan t•Y de. bu .. mH .... Efr ed~cil Dr.li K lm Ef d' • leyi arttırıyorlar, Ahmet Rıza bey hak-

•.ı asan en ı e e er on ının 1 d . 
aur. "zl I H" ö Be . .. I • d'kil kında aynen şu yazılan yazıyor ar ıı 

biye mirıldanmışti ••• BJr liaç dakl • i~ ~r' H·~snii 0 _ yı~d~::z erı?•tlt ı - [Ahmet Rıza, nedir? .. Ahmet Rıza 
k ··k-'1 ·ı t"kt 1 nn mıftı... usn ocy, a ""'° ıeaı rey~ ) d V ( 

1 a şu ut ı e geç ı en sonra, ara a • . d . bey fennen . (mecnun ur. e, c n-
•..ı • k ba 1 t , rek ıözlorıne evam etti: ') d .

1 
i 

aa, yıne onuşma Ş amı~ ı • A kad l 1 K til \> l d ) neti vahid monomanı enı en maraz 
- Pekala ... Kadının başı ne oldu, 1--: . ~ afba8: "d I a. u un u ' akliye muptelAdar. Ve bu hastalıkken-

·.ı • M h t' kist bırden gır ı ar. . . ) ki" d ıı aersın ; e me r.. K . b l d "' disinde ( cınnetı taazzum şe ın e gu-N l k H ··snu" bey yandı" - atil u un umur., k . K .I!-' i b'" ilk .... - e o aca , u .. r.. rülme tedır... encıusın uy gorur. 
- E, herif.. katil. .• Mesele, asıl o- - Evet .. bulundu). indinde, kendisinden ba~ka, kimsenin 

nun izini bulmak. - Nerede)" kadri ehemmiyeti, meziy:eti, hizmeti 
- Katili, bulamazsın Hüsnü bey... -Çok uzakta değil .• hemen hemen, yokt~r. Mazide de, aelmemiştir. Halen 

~ünkü .. katil, kaçtı?·· içimizde.·· de yoktur .• , Yefatından sonra evrakı 
- Buna neden hükmediyorsun, (Arkası var) metrukesini af1rdıiıı ve, lAyihalarınin 
Ka abanın biricik sokağında bir kala • ı -Gitmesen ben ne bahtiyar olacak • altına kendi imz~sıni koydu~~ mer • 

balık gördü. İki erkek yaralı bir kadını tım. . . . .. hum Şefkati beyın namını bıle zlk .. 
'- ld "t" ·· J d Regı'nald onu ta· Çok kan kaybedıyordu, kuvveti gıttıit-"'a ırrnı ş go uruyor ar ı. . , retmez. 

.. I · .. d ' l'' d d t dı çe kesilivordu Kollarını Regınald a uzatb [O . . 1 - >' f tı .c m·ı ı:ıa'-' uıyıp tuy erı urper ı. "a ın a onu anı · v. ~ • • • nıçın ça ışıyor .. n LKa T n • 
Reginnld hemen atılıp bağırdı: ve 0 egılınce yava~acık. st için (pozitivist) ler arasında işti -

D 1 1 _Beni Ricardo öldürdUf dedi. " k~b' • 1' 
- o ores . . . .. .. har etmek, Avrupa e cı ır ve rıca ıne Ka..fının iri gözlerinde hem ıstırap, hem Üç gün sonra Regınald herıfi oldur~~· b' k ıya intisab eylemek için 

d ·ardı Reginald · Fakat kadından aynlmıı oJduiu ıçın yaranıp ır ap . . . 
e s vBınç dı. h . . . v: 1 d dt" kendini bir daha affetmedi. çqlışıyor. • • Bu sebeple kendısınce diis-- ır a a ıııtmıyecegım e ~ 
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106 

303 

304 

305 

559 

560 

641 

Heybeliada'da eaki Yalı, Yeni Ay Yıldız so
kağında 2 No. b gazino. 
Büyükada' da Nizamda Nizam deresi sokağında 
19 No. lı içinde kuyu ve eski alit ve edevab 
müştemil 4n8 metre murabbaı arsa. 
Büyükada' da Nizamda Nizam deresinde 8 
No. b 1573,50 metre murabbaı arsa. 
Heybeliada'da Tur yolunda 1, 2, 3 No. b 5398 
metre murabbaı tarla. 
Heybeliada'da Tur yolunda 8 No. h 15906 metre 
murabbaı tarla. 
Heybeliada'da Tur yolunda 6 No. b 3977 metre 
murabbaı tar&., 
BüyUkada'da Nizamda Yücetepede 2 No. b 
2031,25 metre murabbaı bahçe. 
Büyiikada'da Nbamda Nizam sokağında 171 
ada, 7 panel No. h 2162 metre murabbaı tarl~ 
Bnynkada'da Nbamda Nizam sokağında 159 
ada, 4 parfll No. h 866 metre murabbaı arsa. 
BtıyUkada'da Nlwnda Nlıameddln sokapda , 
1-3 kapı, 158 ada, 2 parıel No. lı eski Seferoğla 
kBtklerindea aynlma bahçeli alıfap ka,k. 

1000 Lira 

• 
80 • 

• 
400 • 
ıeo • 

'' • 

• 
IO • 

800 • 
Mevkileri yukanda JuW em.IAk bedelleri pefİD veya talaltl9 

adenmek üzere pazarWda aablacaktır. Geri bırakılan tabltlw iclD 
faiz ve komisyon alınma:s. 

isteklilerin 29 T emmas 1936 tarihine tesaclif eden Çarpnba .... 
(392] saat onda Şubemize relmeleri. 

1 lllnları 1 
Keşif bedeli 834 Ura 44 kul'Uf olan Türbede bulunan eakl Maaıif 

binasına yapılacak elektrik tesisab açık eksiltmeye konulmllfbır. Kefil 
evrakı ve şarbıamesi LeYanm Mlldllrlüğünde görülür. İstekli olanlarıD 
Nafia VakAletinden elektrikcilik ehliyetnamesi bul~nmaaı ~ 
Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. lı kanunun tayın ettiği vaı 

63 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile berabet 
;~ T mmuz 936 Çarpmba günü saat 15 de Daimi Encümende bulur 

al de (4022) (B.) m ı ır. 
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~24~·=T~em~m~Uz~~==========~==========================~-c~:1;;=~~~~d~~~===r::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::: it:::::::::::: Gebze cm memurluğun an: 
Açık artırın ile paraya çevrilecek gay 

ri menkulün ne olduğu: Biri üç, diğeri be~ 
dönümlük iki tarlanın birleştirilmesi aure· 
tile yapılmış olan sokiz dönüm sebze bah· 
çesi bir bostan kuyu!u ile bir au dolabmı 

Sayfa 11 . 

TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 

Müf i na z liğ. ve 
Şef namzet iği 

müsabaka imtihanı 
TÜRKİYE zlRAAT BANKASINDAN: 

l - Bankamıza müsabaka ile v ft müsabakada gösteril~ mu
vaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar miifettiş namzedi ve tef 
tıaınıedi alınacaktır. al Bilgi! "Mülkiye 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Si yas ah H~uk Fakül: 
veya Yüksek Ticaret e lktısat O.b."Ulasından vey ut benz 

1 
. d 

tesinden vey bunl nn yabancı memlekellerdeki er enn en 

diplomalı o k gerektir. İstanbul Zi t 
3 - Müsab k 3 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve . raa 

B ' k ani yol paralan Yerilerek an alannda yazı ile yapılacak ve aı:an ar 
Ank , ti'ril. -~-~ bır· imtihana tabi tutulacaktır. anı.y a ge ıp 5QL&u ti · "130,, 

4 - Müfettiş namzetlerine " 140 " ve şef namı:e enne 

lira yhk verilir. ttişli"k • 
üf H;~ tleri iki senelik bir stajdan sonra müfe ım-

tih e .. ; rumıze 1------•arsa 175 lir aylıkla müfettişliğe ge-
anına gırece ve KiUWllfi rvisl · d çatış-

çirileeeklerdir. Ankara'da Umum üdürlük ~e erm e . et 
bnl cak olan cf ııamzetleri ise bir senelik sta1dan sonra ehliy 
itntihanına girecek e kazanılırsa terfi edileceklerdir. Ank 

5 - İmtihan programile sair şartlan göste~ e:tualar 
lataııhul ve lmıir Zira t Bank lanndan elde edil • zrn/936 

6 - istekliler 1 nılan belgeleri bir nıel~pla ~°:ası Teftiş 
Pazartesi günü akşamına kadar "Ankara Ziraat tile müraca t 
lieyeti Müdürlüğü,, ne göndermek \Teya vermek ıure ..:

3967 tbniş bulunmalıdırlar. " 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: . 

Bu Jıl Ankara Yükıek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakül •. 
l..L • kı '-ek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, ~e z ve er~ . .. 1 b.bn k • • 
,__L yatılı leyli •e yatısız talebe ahnacaktır. Enstıtuye yazı a ı e ıçın ata· 
~ prtlara uymak gereklidir. 

ı - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapmıt veya 
~ o gun ip o aımı almıı olmak «Bakaloryasını yapm•mıt 'Ye

)~ olaunluk diplomasını almamı§ olanlar Enstitüye alınamaz» ve 
l'Grk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 1 t bul Onı· enitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
1 __ • - s an · ·k • • 0
IG.lllar orada okudukları sömestrelerden muvaffak . • o1?.1~~1a~- ı~~, ı ısı 

klf>uı edil k Baytar Ziraat ve Orman Fakültesının uçuncu Sömestre-
lerine elıre 1 A ~ cak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fakülte • 
. a nır ar. n . c1en· d 

1lin birinci ve ikinci Sömestrelerinde okunan • anato~ . me • 0 ayrı • 
ta devam etmeleri ve Ziraat F akül.tesine gırenlenn zıraat ıtaJmı yap· 
lılalart arereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yap 17 den aıağı ve 25 ten yukarı 
0
larnaz. Nihari talebe yüksek ya§ kaydına bağlı değildir. • .... 

"ki . . 1- .. terdııı heden 4 - Parasız yatıh talebeden erb erının uzum gos • 

lcahiliyeti ve sağlamlıkları hakkın.da tam teşekküllü bir haıtaen ku· 
tulunun raporu lazımdır. .... 

S ı b .k. • · d "den ,.ğhk ve aag • - Enıtitüye yazılan ta e e ı ı ay ıçın e, yenı .. . ..... ı, d 
18ıtılılc muayeneıinden geçirilerek ertiklerinin lüzum ıoıterdııı e en 
kabiliyetin" &tenniyenlerin Enstitüden iliıiii kesilir. 

ı e Orman ç•ftJiiinde 6 _Ziraat Fakültesine airecdt ~lehe Ankarada 1 

0 1.0 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj müdd:tince tale~c: ta:e. 
ı .... aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte paraıız ıaılanır. uSt~JY • b 
~ • • •. ....1 d .... t kdirde kendılerıne u 3() tt1ı? yemeıi içmeıi de Enıtıtuce ıag an ıgı a 

ıra verilmez.» · · • 
., . d • kuma devreıı ıçmde, son· ' - Paraıız yatı talebesın en staJ veya o .. k dili ... in· 

"l~ meydana gelen mücbir La1ler dııında olmak uze~ L eıkarn f -
de... · b ak l rdan veya cezel ol.,... Ç 1 an 
L ·• •taıını veya okumaıın1 ır an a - . . kk da -yerilecek 
""t~ hük"' et e yapılan masrafları odıyeceklerı ha m 
11"-nuneye :e ç Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 · · l k ıda yazılı rapordan baıka 
lit.. - Enstitüye girmek ıstıyen er yu ar 

1 
klan idim 

........ ~:.~_ı____ kiğıdmı, lis veyauraylardan • aca uza 
lc'fıdıwnı, qı "; 1 d görmüt oldukları ıüel dersler bak
tı .l..1 _ıııı, orta mektep ve ıse er e ---'aril cakları pullu bir 11~ elıJj eJeri iliftirilerek elyaau e yaza 
di~ . yetnam f w f .1 birlikte doğruca Ankarada Yükıek t Çc ıle ve altı tane otogra ı ı e • d'I k elerinde hangi 

tlatitü. Rektörlüğüne baı vururlar. Talıpler . . ı e ç . . 
l='a.ıciilt k d 1 ak isteklerini bildirmelıdırler. Aksı takdırde fil eye ay o unm 
elrç~~ hakkında bir muamele yapılmaz. 1 8 . . d 
S . . d il nmamı§ o an ve ıncı ma · - Pulıuz veya usulü daıreşın e pu a • 

1 dede Ya.zıh ki.ğıtlarm ili§ik olmadığı dilekçeler gelmemı§ aayı ır ve 
•u~ 

lıakkmda hiç bir muNDele yapılmaz. dan pek iyi yeya 
. 10 - Vaktinde tam kiğıtlarile bat vuranlar arasın . 
ll'i dcı-e ı· 1 1 t rcih dT Kabul edilecek talebe dıploma dere-
c: . ce ı o an ar e e ı ır · . . K d d lmadığı tak
..ı ~•1rıe 'Ve baf vurma tarihlerine göre ıeçılırler. a lro b~l. l 
"ırd göre a ına ı ır er. e orta dereceliler de haf vurma sırasına 

11 . . ı .. ndermelidirler. 
- Cevap ıatıyenler ayrıca pu go d E lAı•· tu 

l · · i ünün en Y u un o • 2 - Ba!lvurma zamanı A~ustoıun bırınc 1 . la k bul 
:tull .. B d 10nrakı baıvurm• r . -'-~l.tı c:u gunü ~~şaı~~~- ~~d~~·!·- un a_n __ .. 

ez. (IS) . 

havidir. 
Gayri menkulün bulunduğu mevki, ma· 

hailesi, eoknğı, numarası: Cobzenin Ay • 
dınlı köyünün Pavli ve Derbent mevkün
de. 

Takdir olunan kıymet: Se.kiz yüz liradır. 
Artırmanın yapıla.caiı )'er, gün, ıant: 

20/8/936 pe.ffCIDhe sünü uat 14 de Geb· 
:re ic.ra daircWıdc: 

t - l~u gayri menkulün arttırma §art
.namesi 5/ 8/936 tarihinden itibaren 36/ 
536 No. il Gebze kra dairwnin muayyen 
numarasında hcrlı:csin görebilmesi :için a
çıktıı. llind yazılı olanlardan fazla malu
mat almak istiyenlcr. ~ şartnameye ve 
936/5.36 de>sja numarasile memuriyetimi· 
ze mürac t c1mendir. 

2 - Arttırmaya i§tirnk iç.in yukarıda 

yazılı J;ıymetin o/o 7.5 nisbetinde pey eya 
milli bir Bankanın teminat mektubu tev· 
di edilecektir. 

3 - İpatek sahibi alacaklılarla diğer 
alak darlann ;-c irtifak hakkı sahlplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını husus.ile 
faiz e mıwafa de.ir olan iddialarını j§bu 
illn tarihinden itibaren >İnni gün içinde 
e"-rakı m · bite1cri1e birlik.<te memuriyeti • 
mize bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
hakları t pu 'cililc sabit olmadıkça satı§ 

bedelinin pa~l~'Ill ından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen i:\idnc arttırmaya İ§ti

rak edenler arttırma ıartnamesini okumu§ 
ve lüzumlu malUınat almı~ ve buları ta • 
mamen kabul etmiş ad ve itibar olunur • 

lar. 
5 - Tayin edilen zamanda gayri men

kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok art
tırana ihale edifü. Ancak arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulmaz veya satı§ ~teyenin alacağına :ruc
hanı olan diğer alacaklılar bulunup ta be
del bunların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
cıkmazsa en 90k arttıranın taahhüdü baki 
kaim k üzere arttırma on beı gün daha 
temdit ve on be~nci günü aynı 1&atta ya· 
pılacak arttırmada. bedeli aatı§ iateyenin 
alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların 

o gayri menkul ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan faz.laya çıkmak şartile, en 

çok arttır n ' e · · • Böy e hir bede 
elde edilmezse ihale yapılamaz. Ve aatıo 
talebi dü~er. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olu· 
nan kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale karan fceholu -
narak kendisinden evvd en yük•ek tek • 
lifte bulunnn kimse arzctmiş olduğu be • 
dellc almağa razJ olursa ona, razı olmaz 
veya bulunma25a hemen on b~ aün müd
detle arthrmaya çıkanhp en çok arttırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki fark ve ae· 
çen günler içjn o/o 5 ten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizco alı<ıııdan tah· 
ıil olunur. 

Gayri mcnlcul yukanda s&terllen 20/ 
8/936 tarihinde Gebze icra memurluju 
odaaında ~u ilin •• ıöatezile.n arUııma 
ıartnamesi dairesinde aatılacaiı ilin ohr 
nur. 

En hoş meyvn nsarelerile hazır
lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 
lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizliyerek vücuda tazelik 
"\'8 canlılık bahşeder . 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lıtanbul 1 

Son Poata Matbaa• 
Neşriyat Müdiirll: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem: S. R~ıp, H. L\itfü 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Bankamızın muhtelif ıervis Ierinde çalı§tırılmak üzere müsaba
ka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar memur alınacak
tır. Müsabakaya girmek için liseleri veya Ticaret liselerini ve 
yahut Galatasaray Jiıesi ticaret kısmını bitirmi§ olmak ve 18 den 
atağı, yirmi be,ten yukarı yafta bulunmamak lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve ne • 
lerden imtihan yapılac ğı, Ankara, lıtanbul ve Jzmir Ziraat 
Bankalarımızdan elde edilebilecek ıartnamelerde yazılıdır. Mü • 
ıabaka 6/8/936, 7 /8/936 Perşembe ve Cuma gijnleri sabahı a at 
9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

istekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte 
28/7 /936 Sah günü akşamına kadar Ankarada Ziraat 
Memurin Müdürlüğüne göndermek veya. vermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. «4145» 

iletind • • ah· ·y 
Nufusu on binden f ıhı şehir ve knsabalannuzın su projeleri ve 

isale işlerinin gerek münferit ve gerek gurub halinde yapbrılacağı 
ve bu işlerin Belediyeler Bankasınca Finanse edileceği hakkındaki 
28/4/936 tarihli ilanımız üzerine Belediyeler imar heyetine müracaatta 
bulunan ve bulunacak olanların aşağıdaki tasrihat dairesinde müra· 
caatl nnı t mamlamaları rica olunur. 

1. - Şimdiye kadar yapmış oldukları su ve içme suları işlerine 
dair bonservis ve referanslar. · 

2. - iktidarı mali vesikası. 
3. - Şirket halinde oldukları takdirde şirketi temsil ve şirket 

namına müzakereye selabiyettar olduklarına dair vekaletname. 
Alakadarlann yukarıda gösterilen vesikalarla 2717/İ936 tarih ve 

saat 14 de Ankarada Dahiliye Vekaletinde Belediyeler imar heyetine 
müracaatla müzakereye başlamaları ilan olunur. 

( Bu ilan Belediyeler imar heyeti için bir teahhüdü mutazammın 
değildir. ) (20) 

İstanbul Altıncı İcra Memurluğundan: 
Ali Riıauın uhdesinde olup Emniyet Sandığına birinci derecede 

ipotek olan ve tamamına ehli vukuf tarafından 4187 lira kıymet 
takdir edilen Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski Bahariye yeni 
Kalfaoğlu sokağında eski 17 mükerrer yeni 9 No. lı tarafları farigi 
evve · esin e bulunan 235 zirah mahal ve Saime, İsmet hane ve 
bahçesi ve farigi evveli uhtesinde 237 zira arsalı hane ve yol ile 
mahdut bulunan ve evsafı aşağıda yazılı evin sahlmasına karar veril· 
miJtir. Bodrum kah: Zemini kırmm çini bir taşlık, bir oda, kömürlfik 
ve mermer kurnalı hamam, heli, merdivenalb, ve zemini kırmız.ı çini 
sabit kazan ve demir ocaklı, mermer tekneli, raf ve tezgihlı ve bahçeye 
k pw olan mutfak, ve bahçede iki incir, iki dut, ağacı vardır. Zemin 
kat: (Sokaktan ön6 dunr ve demir parmaklık ve korkuluklu zemini 
çimento döşeli küçük bahçeden bodrum katına bir kapı ve .zemin 
katına altı mozayik merdivenle çıkılır.) Zemini karosimen bir taşlık 
ve iki basamakla çıkılan bir sofa ve iki oda bir heladır. Birinci kat: 
Bir sofa iki oda. ikinci kat: Bir sofa ön ve arka cephelere balkonları 
olan iki oda bir sandık odası bir hela bir kileri havi olup elektrik, 
su, ve lıavagazı tesisatı vardır. Zemin kat pencereleri demir parmak
lıklıdır. Ön cephede birinci kattan itibaren bir çıkma olup çahda 
üstü kapalıdır. Umum mesahası 141,50 metre murabbı olup bunun 58 
m~ murabbaı bina zemini ve kalanı bahçedir. Meıkfir hanenenin 
tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma pqiııdir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammenenin %7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubunu hı.mil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenYiriye ve vakıf borÇJan borçluya aittir. Arttırma şartname.i 11-8-936 
tarilıine müaadif Sah günü dairede mahalli mahausuna talik edile
cektir. Birinci arttırması 2 - 9 - 936 tarihine müsadif Çarşamba 
günO dairenıizde saat 14 ten J(; ya kadu icra edilecek birinci arttır
mada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde il.itte 
bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on bq gün daha temdit edilerek 17-9-936 tarihine mtıaadif 
Perşembe günü ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı 
icra ve lfıu kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan haldan tapu si· 
cillerile sabit oJmıyan ipotekli alacaklarla diğer alikadaranın ve irti· 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itibnren 20 gün zarfında evrakı müs
bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak
forı tapu sicillerile sabit olrmyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tcnviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen ten.zil olunur. Ve 
20 Senelik Vakıf icare.s.i taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fa.zla malü· 
mat almak istiyenlerin 35 - 2790 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp an1ayacaklan ilan 
olunur. (4229) 

Dahiliye vekaletinden : 
81711936 Tarihinde Belediyeler imar heyeti fen kadrosu ve kalem 

teşkilatına alınacak memurlar için yapılan ilan üzerine kafi derece<fe 
müracaat vaki bulduğu cihetle bundan sonra müracaatta bulunulmaması 
ilan olunur. (2 i) 



12 Sayfa 

F iG Ai 
Solak bava dolabı 

. Şimdiye kadar hiç bir buz dolabının halledemediği 
müşkülü halletti, ve icat ettiği EKOV AT kompresörii 
sayesinde elektrik sarfiyahnı o/ 0 50 kadar azalttı. 

Soğuk hava dolabı almadan evvel geliniz ve 1936 
modeli yeni FRlGIDAIRE leri görünüz. Geniş dolap
ları, dahili elektrik tesisatı, bol ve çabuk buz imal 
eden teçhizatı sizi hayran bırakacakhr. · 

İlk taksit olarak vereceğiniz 10 lira ile dünyanın 
en idareli ve en mükemmel soğuk hava dolabına 
malik olunuz. -· 

SON POSTA Temmuz 24 
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FRIGIDAIRE dolabından çıkan buzun mikdan 
herkesi hayrete düşürüyor 

BOUHLA DERLER ve Ş.ürekası 
1 

1 
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SADi BEY KORU 
JABJJ. AU~Ml .Il&d 

ve muhtelif~ eğlenceler 

Talebe ve aileler için ayrı yer 
vardır. Biltlmum içkiler pek 

•·---~ ucuzdur. ' --------------
lst. 4 Uncu icra memurluğundan: 
8-7-936 tarihli gazetenizin 9 uncu 

sahiresinin 2 inci sütunu sonunda 
emniyet sandığına ipotekli olup me
muriyetimizce 934-3199 dosya nuına
rasile açık artırmaya vazedilmiş olan 
Boğaziçinde Beylerbeyi mnlınllesinin 

Çamlıca caddesinde eski 27 veni 47/1 
numaralı evin birinoi ll{ttırma tarihi 
yanlı;;lıkla 10-5-9:-l6 ve ikinci arttırma 
tarihi ise 25-5-936 olarak iltln edil-

Çalata : Hezaren caddesi - Beyoğlu lstıklil caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi - fzmir: Gazi bulvarı 

S A T i E 'nin bütün şubelerinde 

.• &A_IN 

miştir. lşbu gayrı nıenkulun birinci 
arttırma tarihi 10-8-936 ve ikinci arttır- ~i••_. T U Z LA 
ma tarihi ise 20.8-936 dır. Tnslıiheıı •

1 
ç M E L E R .

1 

Türk Maarif Cemiyeti "-~-, 
Resmi ilin itlerl Bürosu 

Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci 
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren işe başlamıştır. 
darların resmi ilanları bu adrese göndermeleri. Tel: 21101. 

(Resmi İlanlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur.) 

kattaki 
Alaka-

D ERltlOJEN 
Derisi kuru, çatlak ve gevşek olanlar bir tecrübeden sonra başka bir iliiç veya 

krem kutlanmalarma imkan kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem değil, tam 
manasilc cildin devasıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, sivilceler, 
ustura yaraları. yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, soğuktan, günctten cildi muha· 
faza eder, ve deriye yeni can verir. 40 kuruoa her eczanede bulunur. 

illin olunur . 

......... Dr. Ihsan Sami~, 

ö~~~k1)!.'!~ da!~=~caı lçıne trenlerinin va~~1r;:~ı 1~~ı~r~lf~~6,~~r~ 7-.:.o.-.s.,4.0,.-.9,•0•5•-•ıı•---" 
ve kızamık öksllrt\kleri için pek 
tesirli illlçtır. Her ecznııede ve ecza 

,,. depolarında bulunur. .. J 

SPOUCUL+l-R' 
saha1=Ja 

. çi kmaz.d.an 

Kflyıp : !:l27 senesi Zeytınlıurnu 

f maltltı Harbiye Sanayi Alttyının 
tk inci Tabur DördUncU Bölüğünden 
almış olduğum şahadetnanıcmi zayi 
ettim yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Rasim oğlu Arif Oyal 

<: b 1,~1 b .b. 
"film ~PsıcftW!eJJe, ınun 1~Tıtı-

hı gibi kaskntı kesilen kıymetsiz krem
lerden sakınınız. Bunlar, itinalı surette 
hıızırlnıımnmışlardır. Krem kullanmaktan 
beklenen neticenin daima aksini verir~ 
lcr. Cild üzerinde yapışıp kaldıkları için, 
derinin ince ıııesaınelerini tıkıyarnk ra-
hatça beslenmesine mani olmak gibi 
mnhzurlnrı da vnrdır. Yalnız tanınmış 

VENÜS markalı YAGLI VE YAGSIZ 
KREMLERldir ki: hararet derecesi, ne 
kndnr yükselirse yükselsin, hususi evsa-
fıııı kaybetmezler. VENÜS fabrikusınu 
hergUn bu yllzden bir çok tebrik ve lıık
dir ınekluplıırı geliyor. Aldığınız kremin 
dışı sizi nldntmnsııı. Onun bir de iç yllzli 
olduğunu uııulnrnyınız. VENÜS KREMi 
dninıu nemli ve yumuşak kalır. Hususi tertipte yapılmış zarif vuzolan, içfnd~ 
kremin, bol köpOklli ve terU taze olduğunun en kat'i teminatıdr. Bayanlar: yaıııı' 

VENÜS KREMi KULLANINIZ. 
DeJ>Osu: NUREDDiN EVLi YA ZADE 1'1carethanesi lstanbul, BabQ6k8"' 


