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ispanya isyanı Avrupayı karıştırıyor mu? 
Fransa ispanya hükômetine yardıma başladı, 
İtalyanlar da isil~!.~ ..... Y.~~~.~ ..... ~~~~ .... ~~ı~!.!~! .... 
Madrit isilerin toplan 
albnda, şehrin elektriği 

ve suyu kesildi 
ffükUmet kadınlan ela .... ere alarak cepheye yolladı 
asiler ıebirleri •fır toplarla bombardımana bqladılar 

DllnkO JBtmurdan sonra Aksaray Millet caddemlnln JUlll 

istanbul su altında 
Yirmi yıldır görülmiyen bir bora dün 

• 

lapanp ~den bir mlMlta: ~· tala bDHIHll .,,...,. 

Lm llra. 25 (HUMlll) - «Onitecl Pıeel>> miililıWd WldlftJorı _ ~ 
_.ilt lmp tahmin ediLlijinclen daha k9rkanG bir mahiyet ahn•ttV· ~ 

bat kumandan• pneral Molanın alır toplan Madricle brti W,. PO
~. HGlıtmet. bu harekete mukabele etnJ,, o ela top kullanm•ftt'· 

Şehre ,a.lerce Ji1cbmn el 1000 nl • llub, 20 tramvay arabua yancla. 
Od kiti öld~ reeli de yaralı nr. Futma baıfln ele fidcletle devam ec&,or. 

·- iki taraf da birbirini imha içİn eon pyıetİ pteriyor • 
Dahnt Larp, memleketi ~ apİI bir barabezare çevlrmekteCliı. MM • 

tJtdeki Amerikalılar, Amerika eefarethan•İn• iltica et.dl•. Sahillerde ~ 
..__, harp pmilerine ııjınmaktlldırlar~ . 

'811ir karullkla vı StSUZ 
, Ro111a ,25 (Husuat) - Madrit ~in Wler ellae ~Gtmele me:.t: ol-
1..iu anlaflhyor. Madride giden ıu yollan ile elektrik cereJ8DI. •> ta-
"'8d.n keeilmiftir. (Dlınm 1 ... ...,. .. -

Fransa 

Atatiirlciin 
Teşekkürleri 

,.,_...,.,. (AA.) - c .... 
,_, ..,,.,,.,.,. G...ı s.1ıre1.,.. 

lilW•ı 
,._ ............. 71M ... ............ ..,.. .,. ... 

,.,,,,..,_,,. ,.... -·
Wiıwie ~ Alıııflrl ... 
,.,.,,.. olııl ıı ıl• .. l.,.Hlrle. """' ili.,._ ..., ....... 
•••• 2 ...... 

(l>wmm 7 inci ..,, ... ) 

Çanakkalede vücude 
getirilecek haq> müzesi 

-~ Çiıukkalede bir harp müzeai kuru-
~ lacaimı birkaç sün evvel telgraf ha

beri olarak bildİrmiftik. 
~ Çanakkale valisi Nizameddin ken .. 

disiyle orada aörüpn muharrinmız. 
Şeyh Hameclin maiyeti ne beraber bu husuıta izahat verirken demiftir ki: 
şehrlmlzde çekllmlf bir resmi - Bana bu fikri veren ıizliniz. Ve 

Bahreyn ıultanı Şeyh Hamed Bin bunu yapmakla, Çanakblenin ~ 
lsa dün ~rimize aelmiftir. Bahreyn zengin bir eser kazanma11na sebep ol
adalan dunyanın en zengin inci yata- dunuz. 

d eni 
~ --• jıdır. Dünyanın en büyük ve en kıy· Bua\iıı, Çanakkale harp sahui ha • 

1Sp80Y8 ay uva• 5o.u-r L-11ı.. ,__.~ li • 'ler' • --Libi• 1 - ......., ~ - met mcı mm wı ~ makla met .. kikaten bir harp müzeli halindedir 
.._ 8--n.., 25 .(Huıuıt) - Franeız p-lkuvvetlerine yardam etm~ uzere ~ hur 0~ Bahri ~yn feyh~ ~ bir za • Nipm, bu aenit sahadaki mO.:. 
~lerinclen Le Jour, Fransa deniz ba- bombardımaD ta-- l7 •mı ID&ll once ngiltereye lltmif, Kral S... eaerlen bir mütevazi çatı altmda top. 
~ P9erkotwa l.panya hüktmet ,.,.,_ a .. t (o.na. ı ... ..,, ••; lat-Akt•r. (Dww 3 .. ..,. ıl\l 



2 Sayfa 

/spanga lhtildlinin 
Doğura bileceği 
Neticel•r 

M ncut tariflere göre ispanya 1Mr 
Kom6niet ihtilali için lizım olan 

·,.rtlar balumuıdan Rueyaya benzer. Sov
'et Rmyadaki rejimin tarihini nakleder
ken anlatırları 

•Rmya. Marb"ın lüzum gösterdiii il• 

ut teklmüle en11emitti. Fakat Rusyada 
.. ıf1ar keskin hatlarla taayyün etmifti. 
Fevkalide faldr, fnkal&de maidur, fev· 
kallc:le aç bir k5yl6 ve ip;i ıınıfı. bunun 
kaJflSında fevkalade zengin. f evkal&de re
fah içinde yapJU a1ilzadeler, hanedan ve 
ubitler vardı. 

Orta 91n1f tefekkül edememiıti. iki ••· 
nıf tan birinin hlkim olman zarun idi. 
Harb. zengin Ye Art.tokrat aınıfın kuvve· 
tini yakb. JfÇi Ye kiSylüye ıuur verdi. Ordu 
da onlara iltihak edince ihtilalin an .. prt· 
lan talaalr.lr.uk etmit bulunuyordu. Yalnız 

bir lidere ihtiyaç Yardı. Lenin ve Komüniet 
fırka• l:>u rol& o~aia hazır ve mukte· 
clir balunuyorchL Bu 9ebeple bafka 
memleketlerde taı.akkuku 'beklenen lıtilll 
llkönq Ruyada muvaffak oldu.» 

l.pan7acla da ~et 'buna 'benziyor. 
l.puyadakl muflar da Ruayadaki 81• 

mflarm aynidir: Bir taraf ta aç. •efil. fakir 
n yok pahuma plıpn köylü ve itÇi ek· 
Nriy.ei. Bunlar nifuun yüzde yetmiı beıi· 
Di tetldl ederi•. Diier tarafta ZCDflİa, A· 
riltolaat bir auuf. Orta aanıf henüz tepk· 
~ ellDİf delildir. Bu iki eınıfın çarpıpna· 
• i.puyada -.ı.rdenberi ıördüiümüz 
b'Y891ann temelini teıkil eder. Sınıfların 
t.a keskin vuİı'Jed dolayıailedir ki, büyük 
~müniat liderleri komüniat ihtilalini ikin· 
ei olarak yapacak memleketi .l.panya ola· 
rak •IMerirler. 

Fakat lepaaya ile Rusya arasında yu
hrda anlatılaa mGpbehetin tam olmaaana 
..W olan noktalar Yardır: 

lep.nyada orcla aıilzadelere menaup 
lahitlerin kumaaduandadn. Ve l.panyol 
ordmu. henüz Rm orduıunun uiradıiı be
aimete uiram....., bir komünist ihtillli İ• 

SON POST.k 

Resimli Makale 

A..,..,._. • ....... mendelıed.riade lrwhnlar IOÇiıın 
haldrmı kannm11 oLWdan halde Fram kadmlen .. Misin 

...... kaunamanut ····uyarlar .... eebebi .,..._.. ... 

........... , diler Awapa ...ıeketlerindelr:i bdmlanlan u:ba 
aw' ~ daha caldl oh ı.n deiildir. 

Fnma bclmlan 4a tlliw A.npa milletlerinin Wmlan 
..._ W. 117amlı -.. .,dm lralalıclırlar. Fakat Fnam '78-
• ........... IOldaa ..... ... tanftan olmalarmdan -. 

ediyor •• ba :rüzcl• kadınlara MÇim ı.aldanı mümkün 
lehe ıedldinnelde faTda ıöriiyorlar. 

mer· 

a Hakkın lıagatı a 

a-. brp Franaaz kadınları her fnattan lalifade ec1.-
haklara ilt..-.e " Fnnm w- ....... lmUa-'lı 
cek, laa ••lrt• iatifade .-.ilıc• ............. wirern'> ............ 

JWda bllanmak, ve :ra........ .. ...... ....... ....... . 
Ka•mlen, fakat kuDaıulma;raa, ~J ' ' o• ._ .... ...._ 
.......... ..,..ı.hilir. Bir Wdm ha;rlll .......... - ..... 
mlrnapdr. Kallamlmayaa 1aak •ı:ıta '- w ı ' Mir,,_., 
:r&ftf hayattan çelu1ir ve ölir. 

Fakat Yaf&YBD bak, daima ........... .., ............ 
ayıun bir tekilde t8i.,. ..... 

SÖZ ARASINDA) 
Alacaklılar 6ir adamut 
Pl4tİll dişini 
Söktür• bilirler mi? 

Hani, dişini 

-.. ---------------..... ~~~~-· 
HERGüN_BIR FIKRA 1 

Ter lllcı 
' 

Bir ainelc 61r ınaluılle.ı 
Naaıl 
Altllst •11•1 

Temmuz 25 

Zavallı /spanga I 

1. Talu 

Ş u zavallı ispanyanın ne garip tecel-

lm vardır 1 Kendimi hilclim bild 
klh için iPn kaynar, kah copr, tapı, m ... 
rinde kan pvdeyi götürür ..• 

Coirafi vaziyeti, tarihe olan bağlara. 

ikliminin itidali. hulasa her teY ı0::ıa dü;1"' 
ranın en mea ut bir memleketi olmalı: esba~ 
lauu hazırWmtken. onun 'bannclırdıiı mil· 
l.t. milletlerin en fakiri, en muztaribi, ea 
nhatsmdır . 

Sa bedbaht millet tA Ş.rlken' denberi 
ık açmamlflır. Papa)ann nüfuzu altında. 
:rer üstünde cennet olmağa namzet kendi 
fllkelerini ihmal ederek, öbür dünyama 
m.vhum cennetinde kendilerine yer Aila .. 
malr. kaygusile hareket eden müteaasıp hü• 
kUmdarlar, İspanyayı mahva sürüklemit• 
lerdir. 

cKiliaenin muazzez ev1'drn olmayı 

la.er ıeyden üstün tutan, «pek Katolik Ma· 
Jule» unvanını bütün unvanlara tercih e• 
den lıpanya Kralları. 22 milyon halkın re
falu namına. terakkisi namına icraat def• 
terlerine hiç bir hayırlı it kaydedemezler. 

19 31 eeneaine kadar devam eden kral· 
1ık rejiminin bl18ünkü telakkilere uygun ol .. 
madıflm hilen ve memleketle milletin H• 

llmetini göz önünde tutan bir avuc; vatan• 
p.nerin, en ton kral Alfomu ilkat ettik• 
ten 10nra kurduklan cumhuriyet de eier 
Wr türlü takarrür edemediyee. 'bunun da 
mllaebbipleri sene kraliyet devrinin dahil• 
de fuaat 'bulan artıklancln. 

Bqün, lapanya Cumhuriyeti tehlike 
pçiriyor. Rejimlerin en metnıu olan De· 
mokruiye brp kara taauup, menfaatpereaf 
Ariatokrui ve ikbal hına ile çırpınan bir 
&lmre elele vermitler, onu ezmeie; krallıjı 
11a7a etmeie çalıpyorlar. 

Eier muvaffak olurlana bu. yirminci 
un için 'bir pn olacaktır. 

Bizim fianmız hiç bir devletin dah" 
leJeri.l'le alakadar olmamaktır. 

Fakat. aamimt bir Cumhuriyetçi aıfa 
le. l.pan:ra cumhuriyetinin bqünkü eli~ . .ı----- ~ lıil\ ı ; .... laiı Demok• 
raainin maruz bulunduğu tehlikeli durum 

gin manen haZ1rlaamamııtır. 
Sonra anlatılclalına ıöre ne İıpanyol aöke aöke alırız, 

Komüniat partili. ae de İspanyol komünist diye bir taz var " 
lideri Kabellero IMa iti bqaracak kuvvet dır• 

Melrtebi Tıbbiye nazın .......... Mar
ko pap, imtihanlarda biuat ....,_._ 
ve talebeyi çok ukanmf. 

Bir sün sene J,öy)e bir imtibanda bu
luna70l'llUlf. Talehenia hiriai brpu • 

acımamak ta benim elimden selmiyor. 
lıpanyada Demokrasinin muzaffer ol 

muını onun için can ve ıönülden dileyen" 
.J.rclenim. 

•• bclrette dellldirler. Pek doiru bir 
Nitekim komüniat partiai bu zaafını bil- IÖzmÜf. Buffalo

tliii icin diier aol partilerle birleıerek müt- da acaip bir dava 
telııW Wr cephe yapmaia mecbur olmu§- olmuf. Bir adam 
tur. iktidar mevkiine bu cephe namına kendisine muay-
Camhvriyetçjler selmiftir. yen bir meblii 

-~ * L • lh .1 .. 1. borcu olan bir Fakat bir :r-e aomüruzm ti a ı • d ala 
. . . 2encın en ca • fUllan kapıtali.t Teya Anetokrat aınıfın .. • k • • 

L!!-! ---- L LL h 1 ldikt aını tahııl etme Jltemlf. IDnııuuu aa.._ iNi' a e tıe en ton• . 
ra bpitaliat ....ı claha fiddetli •e dalıa Zenci izhan aczeyleyınce, alacaklı-
bnetli müdafaa tertibatı almaia mecbm ıı, mahkemeye fU ~a müracaatta 
olur. bulunmut: 

Almanya n ltaJ;rada F atizm J.u ibti- - Zencinin aizında iyi platin dit 
J•ota doimafhlr. var, bunlan albnlarla tebdil eltinin ve 

Oralarda kapita)iatler hütün kuvvetlerini farkını venin. 
oıpaize ederek komlbüzm Ye ihtilale kar- Filhakika ahk bu lda karar 
• ama••z mr ftZiJ'et aldılar. Diitmanlan· m eme yo 

.ı-::...ttıı. ı k t dahil' d k vennif, ve edamın elitini .öke .öke m ._.... r •• mem e e ın e uv· 
Yete dayanan hir idare kurdular. borcunu ödetmitler. 

lepuya da ı.a.nn 'bu vaziyettedir. Yu- • • • 

na clilonİf, ve 80l'IDUf: 

- Bir baata;rı terletmek ._ pi-
dikte ne yapanın? 

- Ayaklanm llCak euya lm;rdurur; 
bir de aacak ıhlamur içiririm, efendim •• 

-Daha? 
- Filan w filan iliçtan waiaim.. 
- Daha? 

Alaca muhabirimiz yazıyor: Bura• 

da çok sülünç w.. lı&cli1e olmuttur. Biliyor Musunuz? 
Tüccardan Süleyman Sırrının iki man· 
dası sıcağın tesiriyle bir duvarın ıöl· 1 - Vatican earayı nerededir ve na 
gesinde durmakta imitler. Sineklerden aaldır) 
rahatsız olmalan dolayııiyle kuyruk _ 2 - Meıhur amiralımız Barbaro• H 

Tal-L- -erdix.: cevaplarla '-:w tü""rlu·· l il dıL'-- LL da •L• nclclin kaptan pata olmazdan evvel ne idi c:ııuc. .. •• .... annı aa a ıuan lllU" ııra , uu man • 
lra L:L..~ 3 - Altın kitap nerede idi, ve için nınal&: ~- m karwmada • danın kuyruiu birbirine kenetlenmit' 
ailip, hüzülmeje, laaaalmaia " baram ne yazılıydı} 

Zavallı hayvanlar Wrdenbire ne yapa· 4 _Osmanlı papazı kimdir, baıka a 
buram ter dökmeie ........... ki ·-· .. •-- H !L• • d _L_• ca arını f8faa~. er .uuıı e a&11l nr mıdu, nerede yaıamııtır, haqi vak' 

- filh JaiaJı da tecriilte edetim, k ..J-X-.. -L.l::. } -L: .. İsti amete uupu ;r~eriy e ,._;. • - bbramam olmQfllD) 
aleıdim.. meğe batlamı9lar. 5 - Sultan Mecidin ordalara kimin _.,..., 

a. _,_ talebe ...,.._._,: Etraft~n bu hadiseyi 1eyrec:lenler rafından ve nerede mağl6p edilmiı, 
_ HwwwWiUMla imtihana~ koşuşmuş ve ba,Tanlan kurtarmak» ,&alen ;rapılan muahede Derede imza 

.,......, tlemit. temişlerse de maftffak olamalDlflu • Dlbr) 

•·-------------· ... • dır. (Cnaplan Yana) 

kanda anlattıimuz eebeplerden dolayı bu
sh)tü rejim meYIDinde tutunamazaa, Arie· 
tokratlar ve malaatleri earsılanlar elele 
Yererek bir Fqi.t cliktatöryaa kuracaklar 
Ye düflDanlannı ezmeie çalıtacaklardır .. 

IDrllerl llfdataa ankat Hldieenin ant olarak zuhur etme.in-
Operatllran baflllda• ••çenl• 13 temmuz günü Fransız vilayet • den dolayı ürken~ birili l.Ci • DinJdi Suallerin Cenplan: 

Sir Henry Holland İlminde bir ope • lerinin birinde bir cinayet davasına ba- tün kuvvetini aarfederek diğerini lfi· ı - Periclee kadim Yunaniatanın d 

ratör East İndia Aaaonıt da verdiği kılıyordu. Kabahat ölende idi, bununla rüklemiş ve kuyruiu yanaından kopar- Jet adamlanndan biridir•• Yunanistan 
bir konferansta batından geçen fU beraber maznun da ceza görmesi la- mışbr. Kopan kuyruk ikinci mandanın adam zamanında en büyük ikbaline ka 

* 

Ba Hl>eple l.panyadalı:i lı:avga l>eynel
milel temrleri •öriilebilecek mühim bir ha
rekettir. F atizmie muvaffak olması. lspan· 
.rada komünizm hareketini uzaklaıtıracak 
Ye komünizme UZUD müddet nefeı aldır
mayacakbr. 

vak'ayı anlatmıftır: zımgeliyordu. Avukat bir ıürü esnaf- kuyruğunda kenetlenmit bir halde kal- \'UflllUf, 459 da baılıyan bu parlak d 
Kuetta tehrini battanbata yıkan tan mürekkep olan jüriye döndü: mış, bu arada tabit o civar da alt Git ol- re cPericles a•n» imıi nıilmiıtir. 

hareketi arzlar emumcla haatane de y deci" 14 t .11 .. muttur. 2 - Peru devleti cenubi Amerikad• 
1
• I ed k - arın, ı. emmuz mı ı . .;...._____________ 

3 000 
d 

yıkıldı. Ame ıyat alt ve evatı ay- b d R . . .. h ffı A dır, nüfusu 7. 00, iı • 
bold O d b. kadın ·· t I ayranı ır. eıucum ur a umumı damın bu sözüne kanmı•lar ve mu - 3 - Mısırlılarda kral naibine Hıdiv U. sıra a il l mUS ace en "I" ecl---L s· h••L •• .. - L_ t ""T 

ameliyat etmek icap etti. Derhal bir ı aknl. dece&. il~ . ~&m~nuzuah ~rael nunu beraet ettİrmifler, karar adli mu- mi verirler. 
... b" k .... . b" d fe ın e tece ı ettırırsenız m cup o· h" f t · -_ı.ı_~ ..._ 4 _ K•n••mri denilen hayvanın b~ ......... • ................ - ... ·--- dantela tıgı, ır şap a ıgnesı ve ır e ıtte ena eaır ,,apmıf, muoaeıum .. - --

lawtçrede tlerl mezhebi tırnak makası buldum, ve ameliyatı mazsınız.» mi temyiz etmJf, timdi her yerde hu lıueusiyeti yavrulannı karnı üstündeki 

bah 1 torbada tapması ve arka ayalı:lannm Dünyanın en eerbeat dütünen mem- muvaffakıyetle bitirdim. Gazete bile okumayan jüri Azası. a- mesele mevzuu IO uyonnuş. 
mun olmasındadır. 

leketlerinden biri olan İsviçrede deri ;:::;:=:~============:::::::;:::;:::;::;:::;::;:::;::;::;:==:=:============; -------
mezhebi namiyle bir mezhep vardır. 
Bu mezhep sizlidir, ve hayli rağbette
dir. Dini bir bailılıkla bu işe kendile
rini verenler içinde bilhassa kadınlar 
göz çarpmaktadır. Bunlar vücutlarını 
kabil olduğu kadar deri ile örtmeğe ça
htınaktadırlar. 

Yüksek botlar, uzun eldivenler, gö
ğüsler.ine kadar çıkan korular giymek
te, ve bu qyayı da kaçak olarak imal 
ettirmektedirler. 

Hn\Omet takibat yapbğı halde bu 
manaaızlığın &aünü olamamıştır. 

H~Wiada Bahriye mektebinden mezun bir dostumla ıe- kikada .~yoruz. İleri gideceğimize ıcl pmifb. Moskova fabrikalarında çalı 
çıen ıün ~ aittik. Bindiğimia vapur Akaym yandan çarklı Filhakika aradan 35 yıl geçtiği halde Wa ı.all Taparlan a:r- sporculardan beş kişilik bir gruP. 
vapurlarından biriydi. Bizi Adaya bir aut k11k bet daldkada ni itde kullanıyoruz. Gülcıemal vapuru 1117 de :r&Pıldıia baWe kanunusanide Moskovadan hare 
götürebildi. biz hiJa poata vapunı olarak ifletiyonm. ederek 163 gün sonra 11 haziran 

Arkadafllll: Denizyollan İdaresinin ıetirttiii Wr mit-.. buwin .ı. mükemmel şerait içinde Uzakşal'. 
_ Bu vapurlar, deci~ 35 sene evvel ıetirihnqlerdi. O ••· yan eden bu müessesenin, mc.vcut eski vapurlanm çıkanp -- Amur kıyılarında Komsomolsk şehr 

kit bu vapurlarla Heybeliye lıtanbuldan hir .. atte geliyordulr. yenilerini aldıiı takdirde senede hir kat milyon lira kir ede- B 
L-. d Lilecr"-':na"d' 1 __ ,_:.. ..._:..:... varmıtlardır. u yürüyüş esna • Şimdi aradan o:UZ bet eme ıeçtiği halde bir saat karlr ~ a· ·11 

.,.. -- - 1 9 b" k"l katetııı 
sporcu ar, m ı ometre ol 

1 STER 1 NAN IS TER INANM Al ve aünde üstüate 55 kilometre Y 

iSTER İNAN iSTER İNANMA! 183 9Und• r•r• olar11k 9 bl• 
kilometre 

mıtlardır. 



SON POSTA 

lzmirde bir deniz 
kazası 

-
' 

8 Bog"' azlar mukavelesi İngiliz kralı Bir kan koca dalgalar ara-F r an sa da sındau güçlükte çıkanldı 

d t d 1 ti 
kadın öldü ltalya ve Akdeniz yardım 

Ve OS eV e er 8 inci Edvard Kanadalılann . 

lr 
harp abid . . k.. t . !zmır, 25 (Hususi) _ Ak~am üze- misakları 

' an Şehinşahının Cumhur Reisimize gönderdiği telgraf • esının uşa rı ınce altında feci bir deniz kazuı U mumı ••z;yetten b •• .ı o••• ;nıib• •• 

ı·ıe Ata türkün verdig'-i cevap resmıni yapacak o~muşM, banyo yapmak üzere denize bu arada İtalyadan akseden haber• 
Londra, 25 (Huıuıt) - Büyük g.lren us~afa isminde bir adamla re • ler gösteriyor ki Akdeniz misakının aittin• 

lf.o. Ankara, 25 (A.A) _ Boğazlar .... bHdmn.. RIZA PEHLEVi harpte Fransada ölan ve Vimi de ö • ftkası Nacıye bir aralık dalgalar içinde den doğan Roma hükO.metinin infiaU de· 
o.ı, elenam..;n1n imza" dolayuile. lran Alahazr•ti Hümayun ru"". Sah. Pehlevi mülil olan harp maktülleri vere~· kaybolmuşlardır. Etraftan yetifenler vam etmektedi<. 
~~:~hı Majeste Riza Şah Pehlevi ile K: ŞebinTı~~a:an yapılan abidenin küşat resmi yarın ~~ her iki~ini de denizden çıkarmışlar ise Bu infial o derece şiddetlidir ki lniPI· 
;
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• a<a•ında aıağıdaki telg.allar teali .. _, pılacaktır. de Nacıye fazla su yutduğu için öl • tm tarafmdan Akdeniz kar,.hkh yardım 
\Ultnuştur: Montrö konferansı muzakeratının va· F h. k mü~ M t f h k misaklarının feshediüp amelden iAkat edil· 

Ekselans Atatürk aıl olduğu muvaffakiyetli netice münaaebe· . ra~s~ J . .'1 umeti, harp maktülleri • t M usf a a a~~neye. ~ldırılmıf· dikleri doğrudan doğruya İtalyaya bildi· 
Türkiye Reisi Cumhuru tiyle zatı Şahanelerinin bana göndermek nm gor_nii u ~ldukları sahayı Kanada- ır. usta anı~. sı ..... ~ v.~.1~e~ı çok ağır- rilmeden, İtalyanın, bunları, mer'iyet ha· 

M · lhtfü'nde bulunduklan nazikane telıınfı ya h«:_dıye ettıği için buraları Kanada dı.r .. Ka:ısının °. ld_u, gunu _ışt.dınce tecen- linde telakki etmekte devam edece:>n b&· 
'.li ontrô konferansı müzakeratının ne· u - aı- 1 •· 001end·~· h k k memnuniyetle aldım. Bu vesile ile gösteri· topragı sayılıyor. n~n amet en gostermıştı. Mütema • her veriliyor. Bunun neticesi şudur ]d, Ha-
•eI ıgı a kındalci mes'ut haber ve e • y k d •U a.n~~n~ın münevver önderliği altında a· len meserretten ve gerek şahsıma gerek arın i merasime Kral Sekizinci ıyen: beş harbindenheri siyasi vaziyette haaıl °" 
if,t Turkiyenin kazandığı büyük muvaffa· Türkiyeye karşı izhar buyrulan samimi his• Edvard riyaset edecektir. Abide on se· - Onu bana getirin diye sayıkla • lan gerginlik huaretini muhafaza etmit o-

ltl"'et. bizi fevkalade memnun etmiştir. Bu terden dolayı teşekkürlerimi aueder ve a· ne zarfında Kanadalı bir heykoltraş ta· maktadır. lacaktır . 
. ~:·~·~~tle Ek,elansmoza en ""'."": te~- ,ıı ve doot lraRın refam bakkmdaki kalbi rafından yapılmııtır. (100.000) ki i· ltalyanm noktai naza" şudut1 Zoe.t 
ıı.. li~ızı ve dost ve komşu Tiırldyenın temennilerimi teyit eylerim. nin merasimde hazır bulunacag"ı taı:. Çana. kkalede vÜcude geti- tedbirlerin tatıbikı neticesi olarak ltaJyanın 
-..~a sı h kk ni1 · · · K ATATORK 1 h l b a tndaki samimi temen erım.ızt • min o unuyor. rJlecek harp müzesi mu teme ir taarruzuna kartı bazı Akde· 

• Pa ı's 2" (H · ~) 1 ( niz devletleriyle yapılan mütekabil yu• 

1 
r ' v ususı - ngiltere kra- Bqtarafı 1 inci sayfada) 

A 
lı v· d 1 k dım esasına müstenit misaklardan doiaa 

S P an Ya V r U P a Y ı b lımy ek yapı aca olan merasimde Boğazların kabartma ve büyük bir taahhütler, zecri tedbirlerin kalkmaıı ij. 

u unma üzere dün gece saat 12 de harı'tasını yapt " H b' h ıracagım. ar ın or • zerine, bu devletler için artık mevzuubah· 

k ? 
Kaleye hareket etmiştir. Kral Sekizinci keste alakalar uyandırabilecek bir ta- ıedilemezler. Fakat İngiltere, bu huıuet& 

arıştırıyor m U • Edvard büyük merasimle karşılanacak rihçesini hazırlayacağım. kendisini bağlı addetmektedir. Bu eaae, 
~e Umumi Harp esnasında Fransada Kullanılmış toplarla, 9 yerinden bizzat İngilterenin beyanından doğan bir 

I Baş tarafı 1 inci sayfada) olen Kanadalıların hatırası taziz edi • delinmiş matrala.!a, 13 yerinden kur· hak;katıi•. Daha açık bir ifade ile denile-
i 9Yani tertip eden ve Fasta bulunan general Franko bir beyanname nefre- Jecektir. f . şun yemiş kafa taslariy1e, mermi par- b~ir ki, İngiltere, bir ara korkulan tehlik• 

::~~ ~atani ma.~s.at.larla kıya. m ettiğini, bütün ha .. lk·ı·n .k.~n .. d.isı.'ne yardım. et· Fransa spanyaya hır tren çalariyle, ve daha nice hatıralarla bu nın a_rtı~ tahakkuk etmiyeceğini &nlayarak. 
N-l....,J J- ld - 1 f b ki - h di •ı"h il .. h kk k ki h k • kendılerıle anlaşma yapt., b Akd . ~ azım ge ıgını söy emıs ve « spanyanın uyu ugu ıçın arp e yo- sı a yo adı muze, mu a a er esı saatlerce d 1 1 . . ıgı azı enuı 

>>Adiyerek beyannamesini 'bitirmis tir. . oyalayabilecek bir yer olacaktır. ev et. erım, kendisine kar~ı olan bu taah· 

S

'J • J • (Battarafı 1 inci sayfada) Ve ıı.. h , k' At t" k" . 'l bUtlennden serbest bırakmıştır.. Buna m•-
1 erm p a"nı ı .. d ;ı;. Jd ğ yUp esız ı a ur un, yanı.mı• '- b'} k d' k d , spanyaya gon erme•e razı o u unu l . h k h &.a ı • en ı en isini onlaTa kartı balla. 

Lo d k d etme aytını urtaran tari i saat bu mı§tır B" 1 l'kl d 'k' R 1 
h.ı . n ra, 25 (Hususi) - lspanyaaa bir haftadanberi devam eden müsel· yazm/ a ita ır. l • d harp müzesinin en şerefli yerini it al 1 •. oy e 

1 

e e, 
1 1 

ta~a 
1 

an •tm•· ~ ısyan hareket' h .. k t'~ b" · i b 1 H iki t ta yan gazete erın en T evere d k 1 8 arı, hır taraflı anlaşma halıne koymu§tur, 
r,f ı enuz a 1 ır netıce vermem f u unuyor.. er a- e ece M fih b h 1 ı 1 

da muvaffak old ... 'dd' di d 'k' t ft b' . . d h .. bu haberi mevzuubahsederelı •ol B d b k aama · u a, ta yanın noktai nazll.Jlıı 

t
t'i b' . ugunu ı ıa e yorsa a ı l ara an ırının e enuıı I L l b-.!.J.. l ke • un an aş a, Boğazlar için de na göre, eski vaziyeti değiştirmemekted'-

ır mağlubıyete uğramadığı muhakkaktır. Ancak gelecek hafta mü • . ITRa arın "fl"'a meme tlerın bazı tasavvurlarımız y · · b d 1 ı k · &.I\ nı · 1 1 l l • il l h. h k var. anı ıca ın a, ta yaya ar§ı mijıterek ba, 
netıce er a ınması muhtemel sayılıyor f erıne •o ar e ıne are et etme· Sahillerin denizde ö "l b'l reket taahhüdü b k' k ı k d B A ·ı . · ·

1 
• . • l l d ... . n g ru e i on yer- a ı ama ta ır. u İl• 

~e .. sı erın başkumandanı general Mola'nın toplarını Madrid civarın<la1d , erının caı:ıı o ap o ma ıgın •ormak- lerıne, geçen gemilerden okunabile _ ltalyanın nazarında bir şekil deiiıUrlilla 
~glara yerleştirdiği ve Madridi ihata ettiği haber verilmektedir. General ta ve beynelmilelliyetçi cephelerin cek kitabeler, hatıralar kazdırmak Dİ· den başka bir şey değildir. Bu itibarla da 
. ola bugün beyanatta bulunarak zamanın kendi lehinde olduğunu, Madridi bu ıekllde birbirlerine yardımı caiz yetindeyiz. ltalya, bu misakları mer'i addetmekde Yt 

~onıbardıman yerine daha fazla yolları kesmekle ve şehri aç bırakmakla dil- görüldüğii takdirde milliyetçi cep- Mesel& Conk Baymnat «Atatürk b~ndan ö~ürü arsıulusal sahada, daima a-
ttlreceA'!ni söylemiştir. /ıelerin ayni tekilde bı·rbt" • burada ilk hayati taarruzunu yapbl" kı ?1uhterız vaziyetini muhafaza eylemek• 

t 
rıne yar- N tedır İt I b'' .. · · 

pany nı F t k d d 1 d d • kl' d bi .. l d "' • a yanın utun gayrett, fUlldl. Ak 
• s a. n as mm a asın a, a a arın a asiler hakimdir, Yalnız Minor· ım etmeıı lci.zım ıeldiXini il4ve et- şe ın e r cum e yaz ıracagız. d . k lıklı d . kl • ia d hiik... k d k • 5 D'" • ıımz arşı yar ım m1sa annın ha,.,. 

a ası, umete arşı sa a atini muhafaza ediyor. mektedır. ıger yazılar da. bu kabllden olacak. eti umumiyesini sildirip k•ld i ·-• 
li"kA- ... ·ı · ak d l B ... h I . .. . k .. ırma a matuı JJa U umet ası ~:ın m sa. ını an adığı içi~ Madridi yiyeceksiz ve içecek .. . Fransa silah veriyor ve ogazı 0 a e getıreceg.ız. i, geçen bulunuyor ve buna çalıftyor, halbuki b• 

it bırakmamak uzere tedbır almış, Valensıyeclen Y.iyecek getirtmiftiı, Parıe, 25 (Husuıt) - lspan..,. hil- yolcular, Çanakkale harbınm tadhlni tedafüi tedbirlerden neden ... 0Jtı .. n..0 
!lltrt k" J- ()" k . . k' 1 y __ ,, r, ora· 
~ .gt a,başa-te-yeeGlelsd sd sdsds ' - umetinin aıilere k&rfl kullanmak: Ü· grenme ıçın ımseye sua sormak aını izah etmiyor veya edemiyor. 

Cenuptaki asiler de Şimale yoruyorlar zere Franaadan silah ve mühimmat meçc~u~:eti~de kaah~lılyacaklar. .. Setim Rapp 
talep eylemesine Fransa muvafık ce • un u on ar, s ı ere yazacagımız, 

h ispanyanın bir çok yerlerinde çarpışmalar devam ettikten başka cenÜptakl vap vennittir. ve geceleri elektriklendireceğimiz bu Dünyanın en büyük İnci-
•:• Her de şimale doğru ilerlemektedirler. Andalusia hükumet kuvvetleri hl- Paris hükumeti lspan yazıları okuyarak, harbin bütün safa • lerine sahip olan adam 
~ltıdir. • • " •• ra- batını adım adım takip edebilecekler. 

in ·ı d b ki · b I ya bır tren sılih ve muhım- Nizameddin Ataker ondan sonra (Baıtarafı ı inci sayfada) 
gı tere hükumeti yüz ka ar te aasını na etmıf u unuyor.. • ' k" · · Ed 

,,_,'t1adritte de gerginlik göze çarpıyorsa da sükıinet vardır. Mağazalaı va mat yolladığı anlaşılıyor. Çanakkalenin bugünkü vazi:v.eti ı,.ı;. ızıncı vard. tara~ın~an kabul olun-"'cıuYeler açıktır. 1 • • kmda şu sözleri söylemi~tir: ~uş, ve kendtsıne Sır unvanı verilmit-
8e b talyanm tekzıbı - Bugün, vilayetimizin yolları, dı'- tir. 

ı: l nse estiyen hükumetin elinde olmakla beraber fehrin içinde asiler elinde R 9 ıı.: (H A) f flQ an l d M h . l . • d'"' l" .. b h' d oma. -u ususı - spanyalı ğer vilayetlerin yollariyle mukayese e- Bahreyn adaları, İngiltere ile lran 8 • 

~ııktür~.~r 
1
e ~ardır. ~O~cı~ erı~ ~~ ıgı ma umata gore u şe ır 8 asilerin kumandanı general Frankonun dilirse, netice lehimizde olur. Maarif rasında mühim bir ihtilafa zemin tefkil 

a uşen erın sayısı en aza ır. . 1talyadan 24 t ı . sahasında bir mukayeseden çıkacak ediyor. 
,. arselonada vaziyetin kesbi salah ettiği, bankaların açıldığı haber vorilı- d'"'' d . Dayyl~rHe 88altıdn ila mak ıste· · · d l h l "'<>t. ıgıne aır ey ı er e Fransız- ~etıcenın e e imizde olacağına kani- ran bu adaların kendisine ait oldu· 

Ş h
• . .J ca Populaire gazetesinde intişar eden ım. .. . " . gunu söylediği halde İngiltere burala, 

e ırlerı bombardıman eden tayyareler haberlerin aslı yoktur. Bugun, vılayette tahsıl çağmda bu- rmı himayesi altında saymakta ve bu 

Cenupta 3 hükumet tayyaresi Algericas'ı ve Laline·yı bombardıma~ et • Diğer taraftan fngillz deniz kuman- lunan çacuklarm sayısı 27 bindir. Ve adalar sayesinde bütün Pers körfezin• 
tkü~tir. danı Sir Maks Horten'in bir İtalyan bu miktarın 13 bini, m~vcut 135 mek~ hakim bulunmaktadır. 

Cent 
1 
ki b mh d ld" J 1 r kruvazörünü Barselonayı bombardı- tebe yerles.miQ bulunmaktadır. a tarafında da karşı ı ı o ar ıman yapı ıgı an aşı ıyo · l' Bahreyn şeyhinin son günlerde 

d 
... d . l h 1 d b' . . . . on raya gttmesı ve orada ıyi kabul Kadınlar da Cephelere koşuyorlar 

man etmekten men'e muvaffak ola: Çanakkaleye hususiyet verdiren ci- L d · . . 
ma ıgına aır neşro unan haberler de et er en ırısı de, zer ıyat ve mahıu- .. · h · d 1 ·ı 

1 
Mad · - b' k k d 1 d silahlamı• Sir Horten tarafından tekzt'p olunmuı:ı la"tının tenevvu··u"du"r•. gorm.esı ştey ftın eldngı tere ile teşriki 

) rıt hükumeti halk cephesine mensup ır ço a ın arı a T T. mesaıye ara ar 0 u w .. • 

'e Lcıe .. Pheye sevketmi~tir. tur. Bozcaada, lmroz. Gelibolu. Lapseki B h . gunu gosterıyor • .rı le l l b bağları enfes Çavuş üzümü yetiııtı'rı"r a reyn. ş.eyhı pazartesi günün• 
1: U Utnet radyosunun anlatışınagÖre isyan için aZlnl O aO parayı an• H T k d h 1t'r J r lduk.1 T T k ·ı ve lstanbulun üzüm ihtiyacına karfı a ar şe ~ımız~e kala~ak, ve ayni gün 
l' Uan March vermiştir. Hükumet Gırnata asilerinin de tes ım o a • v ç ve l koyar. memleketıne gıtmek uzere şehrimiz -
~lttı Ye 22 vilayete hakim bulunduğunu bildiriyor. • S h il den ayrılacaktır 

l • •d • l a i erimizde zeytincilik, ve Gcli • · 
F .• ·ı·ık kuru üzüm zmıre gı ıyor ar boluda balıkçılık gün geçtikçe ilerle _ ----

ilistin greVİ I · 25 (H ) mektedir. V.ra/z•çe '116Qrl• 
h I 

•• zmır, ususi - Filyos hattı- fiı LYI. j 
Gre b ma su u nı teftişe giden Nafia Vekili Ali Çetin- Şimdi, ba1ık ağı ipliklerinden güm-

\' aşlayalı yann 100 kaya Karabükten sonra İzmire gelecek rük a1ınmamasını temine çlışmakta - Rekorıı kırıyor 
gün oluyor lzmir borsasına arzedildi, Çeşme plajlarında 15 gün istirahat ede: yız. 

f<ud" nefaseti tasdik olundu cekttir. Sonra, konserve için getirilen tene-
t'tea. ~s, 25 (Hususi) - Eddifo ga• ktısat Vekili Celal Bayar da Çeş _ k~le~deı~, ih~a~ ~anasında ~lınan ver • 
JeJc: ~nın Verdiği malumata göre} ük • lzrnir 25 (Hususi) - 9~6 mahsu~ meye gelecek, bir hafta kalacaktır. gıler~~ ıadesım ıste~.ek~.eyız. 
lll,J rap nıeclisi Yahudilerin silahlan- ·ık kuru üzüm bugün saat 11 de bor· Adliye Vekili Şükrü Saracoğlunun Dıger ~araftan, koylulere damızlık, 
l>t"'tarı dolayısiy]e İngiltere nezdinde 1 gelmis Menemende Süleymanın da İzmire geleceği tahakkuk etmİ!ıtİr, alatı zıraıye, arı kovanları dağıtıyo -

.., est d saya , ' S l l' U " .. f . J'k 
!le d 0 a bulunmağa, grev hareketi- b ~ da yetisen bu üzümler Mene· Şükrü aracoğlu zmirdeki köşkünde ruz. mumı mu ettış t mıntakasın • 
kri e:arn için ianeler toplamağa, iane· agt~ Hıfzı ~dında bir satıcı tarafın • bir ay istirahat edecektir. Vekiller an~ daki kalkınmayı arttırmak için elden 
~: adınlar heyeti tarafından top1an· :;:~ ~iyasaya arzedilmiştir. cak Kamutayın 30 temmuzdaki fevka- gelen hiç bir şeyi esirgemiyoruz. 
C~ı temin etmeğe karar vermiştir. Derhal içtimaa ç~ğ:,ılan ?ziim mü: l~de top1antısından sonra gelecekler • On ~ane da.m~zhk ~a~a ge~irttik. 

•av ecek pazartesi Filistinde grev ve me yiz heyeti bu uzumlerın nefasetı· dır. Muhactr evlerının adedını on bıne çı-
aşın "" bd · d 'b y · orunu derhal -- ·' ·' ·•· - '· · .. ----· ~ 4-.. -· ·- karmaya karar verd'k M d Re . • •• e eın en itı aren yüz gün ni teslim etmış ve rap .. .. . l · ay osa ve 

Sl'})ış olacaktır. hazırlamışlardır. Bu münasebetle Ege hududu ustunde uçuşlar ya~makta İ· Gelıboluya yerleşen muhacirlere pa _ 

" 

Araplar .. d l d .. .. bölgesi bayram yapmaktadır. ken alevlenerek Yunan huaudundan mukçuluk, susamcılık dersleri verdir-
aı-... • greve ve muca e eye e - uzum b' k'l t kt B I · ·•ı etmek . . - • .. • ır ı ome re uza a u gar arazısine mekteyiz. 

de antaştl tedırler, devam edecek1erı Bir Bulgar tayyaresi duştu, düştüğü bildirilmektedir. Verilen ha- Bog"azdaki bütün kablolar t . 
r-. ıyor . k .. "ldü .. . . amır o • ougün bir 3 iŞi O bere gor~ tayyarenın pılot~ o1an ça· lunmuştur. Bu gidişle, Çanakkalelile-

~bıta A l çok topla ntılar yapılmış, S 1"' 'k 25 (Hususi) - Bir Bulgar vuşla rasıt olarak bulunan ıki yüzba- rin lstanbulla ve Avrnpay1a telefonla 
tltı-... rap arın bu toplantılarını da· e anı · · B 1 y 1 t 1 f ]muşlardır k b ' I kl · .. ···ı~tır. askeri tayyaresının u gar - unan şı e e o . •• onuşa ıe ce erı gunler çok yakındır. 

lngiliz gemisi Amerikaya 
Normandiyadan 3,5 saat 

evvel varacak 
Londra, 25 (Hususi) - Kraliçe 

Mari yo1cu vapurunun Okyanusu geç
me rekorunu ktrması ve mavi korde
layı Fransızların Normandiya vapurun• 
dan alması ümidi yeniden kuvvetlen• 
miştir. Kraliçe Mari vapurunun yarın 

(11) de Nevyorka muvasaleti beklen• 

mektedir. Vapur 30 mil sür'atle hare. 
ket ediyor. Saat ( 11) de Nevyorka 
muvasalet ettiği takdirde Okyanus se· 
ferini 1 gün 8 saat ve 1 1 dakikada ta· 
mamlnmış ve üç buçuk saat farkla reko 
ru kırmış olacaktır. 



Soyulan ki ise 
Gümüş tepsi çarşıda 
sahlırken yakalandı 

Dün Kapalıçarşıda Hüseyin ismin • 
de biri gayet kıymettar ve antika bir 
gümüş tepsi satarken şüphe üzerine 
yakalanmıştır. Polis en ziyade tepsinin 
içindeki kiliao resminden şüphelenmiş 
ve bunun bü kiliseye nit olacğını tah -
min etmiştir. 

Filhakika yapılan tahkikat netice -
aindc bu tepsinin Kurtuluşdaki Aya 
T anaş kilisesine ait olduğu meydana 
çıkmıvtır. 

Hüseyinin ifadesine naza ran bu 
tepsiyi Kasımpaşadan kayıkla geçer • 
ken bir adam kendisine satmıştır. 

Tahkikat derinleştirilmiş, kilise kati
bi ve memurları sorguya çekilmişler -
dir. 

Bu adamlar: 
- Bundan tiç ay evvel kiliseden bu 

kıymettar ve antika tepsinin çalındığı
nı o zaman k.imseye söylememiştik. 
Y ıılnız hademe Lcondan şüphelenmiş 
ve onu sorguya çekmiş, lakin bir ne
tice alamamıştık. 

Bu tepsi bizim kiliseye aittir , de -
mişlerdir. 

HUseyin Leonun şüphe altında ol -
duğunu duyunca şimdi bu tepsiyi ken
Clisine Leonun sattığını iddia etmek
tedir. Her iki ıuçlu da adliyeye teslim 
edilmişlerdir • 

Okuyucularımızın 
Şikayetleri 

----
UÇ ayhk bir zimmet parası, 

on senede nasıl iade edilemez? 
Zonguldakda, Terakki mahallesinde, 

Osman Çayır sokağında. 1 t numa
ralı evde oturan Hüseyin Özerkan 
yazıyor: 

u92 7 senesinde üç ay kefalete tabi Şi
le inhiaar memurluğunda bulundu
ğum zamana ait verdiğim 28 lira 
25 kuruş kefalet aidatından yarısı
nı, vazifeden ayrıldığım sırada al
mıııtım. Geri kalan paranın ancak 
üç sene ıonra verilmesi kanun ica
bıdır. Aradan bu üç sene geçti ve 
ben bir çok müracaatta bulundum. 
Fakat bir türlü hakkımı alamndım. 
Bir defa 4/ 7 / 9 31 tarihiyle ve za
manın maliye velcili imzasile şu ce
vap verildi: 

Gnrameten tazmin edilecek tazminatın 
tevziatı henüz yapılmadı2ından İ· 

kinci taklitlerinin, it" an ahire kadar 
tevzi edilmemesinin kefalet sandığı 
riyaıetinin mukarrentından bulun
duğu ve ilah .... » 

13/ 6/933 de ise, verdiğim bir diğer 
istidaya. İstanbul inhisarlar baş mü. 
diri tarafından fil cevap alındı: 

cı.. . .. Zimmetin sermaycdarana taksi
mi muamelesinin hitamında aida tın 

~ureti iadesi umum meyanında ta
mimen tebliğ edileceğinden o zama
na intizarın zaruri bulunduğu İ§• nr 
kılınmıştır. Müsted'i mumaileyhe 
tebliği ve ilah .... » 

SON POSTA 

• 
imar pla 1 

lstanbulun havadan resim
leri alındı, bunlar planın 

ihzannda esas olacak 

Şehrin imar planı üzerinde çalışma
lar devam etmektedir. imar planı ya -
pılabilmek için evvela şehrin tayyare 
ile resmi alınması icap ediyordu. Bele
diye fen heyetinin ellerinde mevcut 
iptidai malzeme ile şimdiye kadar Is -
tanbul cihetinin tekmil fotoğrafisi alın
mıştır. 

Yalnız fotoğraflar muhtelif irtifa -
lardan alındığı için hepsi ayni mikyas
ve büyüklükte değildir. Bunların hep
sinin mikyaslannı bir yapmak için Av
rupaya bir alet sipariş edilmiş Ye mem
leketimize gelmiştir. Bu alet 10.000 
lira kıymetindedir. • 

Şimdi muhtelif irtifalardan tayyare 
ile alınan lstanbul ciheti fotoğrafları
nın bu aletle mikyaslarınm tevhidine 
çalışılmaktadır. 

Bu iş bir iki gün zarfında "kmal e
dilecektir. Diğer taraftan Beyoğlu ve 
Boğazların da fotoğraflarının alınma
sına devam edilmektedir. Bu semtle -

1 lerin de fotoğrafları alındıktan sonra 

ı resimler 1 / 2000 mikyasına ifrağ edi
lecektir. Bu suretle yapılan fotoğraflar 
imar planının hazırlanmasında rehber 
olarak kullanılacaktır . 

' 

Fotoğrafların ihzarı teşrinie~el ni
, 
1 
hayetine kadar ikmal edilecektır. Şe -
hirciJik mütehassısı M. Prost da eylul 
de şehrimize gelerek işe başlayacaktır. 

Veli Efendi 

AT y R 1 Ş L R 1 : 
26 Temmuz 2, 9, 16, 23, 30 Pazar günleri saat 15 de yapı

lacakhr. Hususi tren 14 dedir. "4272" 

Nafia Bakan ığın 
10 • Eylül - 936 Perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia 

Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 124.000 lira mahaın• 
men bedelli 24 adet kamyon, 8 adet otobüs, 3 adet komple motöt 
ve 2 adet pnjemanm kapalı :zarf usulü ile eksiltmesi yapılacakhr. 

Şartname ve teferrüab 620 kuruş mukabilinde Ankarada Nafia 
Bakanlığı Malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 7450 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarım resmi gazetenin 7/5/1936 tarih ve 
3297 sayılı nliahasmda çıkan talimatnameye göre Nafia Bakanlığından 
alınmış Müteahhitlik vesikası ile birlikte 10 Eylül 936 Perşembe günü 
saat 14 e kadar An.karada Nafia Bakanlığı Malzeme Müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. (33) 

ı- inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
İdaremiz ihtiyacı için Nümuncsi mucibince ( 4000 ) kilo iplik 

28NW936 tarihine raslayan Salı günü saat 11 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

isteklilerin nnmune.sini görmek ii:zere hergün ve pazarlık için de 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte tayin olunan gün ve saatte 
Kabataşta inhisarlar Levazım ve Milbayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Alım Komisyonuna müracaatlan. (4149) 

Dev et Oemiryolları ve Limanları işletme Umum idarasi il Anları 
Y olculann, F evzipaşa - FlAziz - Diyarıbekir kısmında katedecekleri 

mesafelere ait ücretlerden l Ağustos l 936 tarihinden itibaren umuoıi 
tarife üzerinden % 50 tenzilat yapılacakhr. 

Fazla tafsilit için istasyonl ra müracaat edilmesi. (10) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: Tamir edilen yol ve rıhtımlar 
Belediye, Rumelihisarı ile Bebek 

rıhtımlannın bozulan yerlerinin tami • 
rine karar vermi,tir. 

Bunların eaaalı bir surette tamiri 
için fen heyoti bu yerlerde tetkikat 
yapmaktadır. 

Üç senede verileceğini kanunun söyle
diği bu paTayı, ben on senede ala
madım. Şimdi soruyorum: 

1 - Bir kefalet aandığının kararı ka
nun ahkamını tebdil edebilir mi? 

2 - Kanun ile mukayyed olmamak, 
mes'uliyeti mucip değil midir? 

Beynelmilel tahlisiye konferan- ·· 
sının kararları 

Cins ve mevkü Muhammen Bedel 
Lira 

Kocamustafa paşada eski Canbaziye yeni Kürkcübaşı 

T ctkikat bir iki güne kadar ikmal 
edilerek tamirata başlanacaktır. 

Bu yıl vehir haricinde bulunan as -
falt ve katranlı yolların tamire muh
taç olanlarının kMfesinin tamiri yap
tınlacaktır • 

Belediye 936 bütçesi tasdikten gelir 
gelmez ·hemen i'e başlayacaktır. Şehir 
haricindeki yollardan başka ~ehir da
hilinde de tamiri elzem olanlar da ta
mir edilecektir. 

Kadın yUzUnden kavga 
Dün gece T aksimdc oturan garson 

Mustafa ile aeyyar komisyoncu Emin 
arasında bir kadın meselesinden kav· 
aa çıkmış ve neticede garson Mustafa 
bıçakla Emini muhtelif yerlerinden teh
likeli surett yaralıyarak kaçmıştır. 

Emin ifad vcremiyecek kadar ağır 
yaralıdır. BeyoAlu belediye hastanesi· 
ne kaldırılmıştır. Cinayeti yapan Mus
tafa da biraz ıonra üstü başı kan içinde 
ve kendiside kavsa neticesi yüzünden 
ve bB{lından yaralanmış bir halde po • 
lisler tarafından yakalanmıştır. 

3 - Üç aylık - §ayed vaki ise - bir 
zimmetin sermayedarann taksimi 
muamelesi böyle senelerce uzar mı? 

Diyor ve bu haksızlıiın daha ne kadar 
devam edeceğini eonnakta. yerden 
göğe kadar: 

- Hakkım yok mu}• diyorum. 
•• 
Unive site için 

ta sisat 
lstanbulda bir fizik ve 

kimya enstitüsü yapılacak 

lstanbul ve Ankara Üniversitelerin
de yapılması tekarrür eden inşaat için 
munzam bir bütçe ile 2,5 milyon lira 
tahsisat ayrılmıştır. Bu paranın bir 
kısmı İstanbul, mütebaki bir kısmı da 
Ankara Üniversitelerine sarfedilecek-
tir. 

lstanbul Üniversiteıi ıçın ayrılan 
meblağla büyük bir kimya ve fizik 
enstitüsü binası yaptırılacaktır. Bun -
dan başka tıp fakü1teıi de Çapadaki 
Gureba hastanesinde bir dahiliye 

lsveçte Gölenburğ şehrinde topla~an 
beynelmilel tahlisiye konferansına gi
den Deniz Ticaret Direktörü Mi.ifil 
Nccdetle Tahlisiye Umum Mi.idi.ırü 
Necmeddin şehrimize dönmüşlerdir. 

Her dört senede bir defa toplanan 
bu konferanstaki esaslı miizakereler -
den biri de kazaya uğramış olan gemi
lere karadan verilecek işaretlerin bey
nelmilelleştirilmesi olmuştur. Bu işa
retlerin bütün tahlisiye idareleri tara
fından muayyen bir usule raptedilmesi 
kabul edilerek işaretlerin tesbiti için 
müzakere tehir edi1miştir. 

Bu müzakerelerden sonra konfe -
ransta tesanüt meselesi mevzuu bahs
olmuş ve büyük deniz kazalarında 
birbirlerine en yakın bulunan devlet
lerin yekdiğerlerine yardımı kabul e
dilmiş ve konferans dört sene sonra 
bir daha toplanmak üzere dağılmıştır. 

Deniz müstesarmm tetkikleri • 
Montröden gelmiş olan lktısat Ve-

kaleti Deniz Müst~rı Sadullah şeh -
rimizdeki deniz müessesatını gezmek
tedir. 

,,..---------------,~ paviyonu yaptıracaktır. 

Sadullah, dün de havuz ve fabrika
lara giderek bazı tetkikatta bulunmuş-
tur. 

okuyucularımızın 

nazarı dikkatine 

Okuyucalanmız tarafından ıe
rek bir çok ıah•i dertlerine ve 
gerek umumi meselelere mü • 
teallik olmak üzere gazetemi
ze günde bir çok mektuplar 
gönderilmekte ve gene mek • 
tupla cevap iatenmekteJir. 

Bu mektapların ıayuı, ekseriya 
yüzleri bulmaktadır. Bu ba -
kmıdan, bu ifiıı icabettird:ği 
maddi kül/et büyüktür. Ga • 
:ı.etemize mektup göndererek 
cerJap isteyen okuyucularımı • 
zın, mektuplarile beraber 
(on) kuru§luk bir posta pula 
göndermelerini rica ediyoruz. 
Aksi takdirde kendilerine ce-
vap verememek mecburiyetin
Je kalacağız. 

1stanbul Üniversiteıinde yapılacak r---------------,-, 
kimya ve fizik enstitüsünün bütün as- Nöbetçi 
ri tekamülü haiz olmasına azami 

gayret sarfedilecektir. Mezkur ensti- Eczaneler 
1 tü binasının projelerinin ihzarına baş-
lanmıştır. Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardll": 

İstanbul cibetindekiler: 
İnşaata 9:J6 - 937 ders yılı senesı Aksa.rayda: (Etem Pertev). Alemdar· 

iptidasında başlanmıt olacaktır. da: (f.§ref Neşet). Bakırköyünde: 

Topkapıda fakir 
Ailelere gardım 
Topkapı Türk Fıkaıaperver Hayır 

Müessesesi her ay bir mahal1eye yap
makta olduğu tevziatı bu ay da Ereğli 
mahal1esindeki fakirlere yapmıştır. 

Her aileye birer kilo pirinç, patates, 
soğan, makarna, peynir, zeytin ve te
reyağı verilmiştir. Önümüzdeki ay da 
bir başka maha1leye tevziat yapılacak
tır. Bu yardımlar müessesenin mlıtad 
yardımlarının haricindedir ve fazla o-

(Hilal). Beyazıtta: (Belkıs). Eminö -
nünde: (Salih Necati). Fenerde: (E
milyadi). Karagümrükte: (Suat). Kü
çükpazarda: (Hasan Hulusi). Samat -
ynda: (Teofilos). Şehremininde: (Nu
zım). Şchzadebıı§!nda: (Asaf). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Spoıidis). Hasköyde: 
(Barbut). Kasımpa§ada: (Vasıf). 
Merkez nahiyede: (Kanzuk, Güneş). 
Şi§lide: (Halk). Taksimde: (Taksim, 
Nihat). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

\. ~ larak yapılmaktadır. 
""-------------------~ 

Büyükadada: ( Şinas.i). Heybelide: 
(Tnnnş). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri· 
fat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar Çar
şı boyunda: (1 ttiha t). 

mahallesinin Kocamustafa paşa caddesinde 51 No. lı 
eski Haseki karakolu binası. 300 
Şehremininde Macuncuda uzun Yusuf mahallesinin 
eski Hüsamettin cnmü yeni Alyanak sokağında eski 

23 mükerrer yeni 19 No. lı evin yan payı. 100 
Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen emlak hizalanndaki bedellet 

üzerinde:ı bir ay içinde pazarlıkla ayn ayn sahlacakhr. lsteklileriD 
24/8/936 Pazartesi günü saat on dörde kadar yüzde 715 pey akçelerile 
Defterdarlık binasında toplanan Komisyona gelmeleri (M.) (4279) 

~~------------------------------------~------~--~~-A 
Nafia imar bürosu ı 

Nafia Vekaleti tarafından teşkil e
dilen imar bürosunun muvakkat kad
rosu yerine esaılı bir bir kadro vücuda 
getirilmek üzere çalı~ılmaktadır. 

Yeni kadroda memleketin tanınmış 
mimar ve mühendiılerinden 50 kişi bu
lunacaktır • 

Bunların tayinine başlanmıftır. 
Şehrimizden de bazı maruf ve tanınmış 
mimar ve mühendisler bu büroya ta
yin edilmişlerdir. 

Büro pek yakında faaliyete başlaya
caktır. Yurt dahilinde yapılan yol, ev, 
apartıman, rcsrnt devair inşaatı velha
sıl biitün imar i,Ieri k&.milen bu büro
tarafından , yani tek elden idare edile

cektir. 

Elektrik hırsızları 
Bu ay zarfında elektrik çaldıkların

dan dolayı 4 ıu,i 3 er ay hapse ve 2 
kişi de birer ay hapse mahkum edil -
mişlerdir. __________ , ____ , __ _ 

Federe edilmemiş kulliplerin 
final maçı 

Eminönü Halkevinden: 
Eminönü Halkevi Spor komitesi tat' 

fından Karngümrük sahasında devam e~ 
mekte olan futbol turnuvasının Dömi ıJ 
nal maçı geçen hafta hakem Ali Mu . J 
idaresinde oynanan Fntih ve Altın J-ltl 
oyunlarile neticelenmiştir. Alhn HurJıf 
2 - 1 galibiyeti neticesinde Finale Boz.ktl 
la Altın Hilal klübü kalmıılardır. J 

Finnl maçı 2 Ağustosta icrn edileC: 
tir. Alakadaranca malum olmak üzere OV 
keyfiyet olunur. 

Maks Ve Kuvak 
Elyevm Romada bulunan dünyanın ~ 

büyük korniklerinden Crokun rcfikle~ıf 
den olan Cenubi Amerikalı Maks ve ~ı 
vak Kermes program komitesinin dn"e 
rü kabul etmi§ Kolonilivyayn gider~;,. 
latanbula uğrayarak Kermeste bulunıtl 
vnadetmi.şlerdir. 

Me%1Ul Hakimleri Davet 

CYeni Neşriyat 

Af,'2ç: - Ağaç mecmua:ıımn 011 aıt.ıncı 

sayısı fevkalfı.de b1r oek.llde çıktı. İçinde 
Ncclp Fazıl, Ahme\ Bamd1, Buut Kem.al, A

snt Halet, Salih Zül, Cevdet Kudret, Ml'raç, 

cahlt SıUo, ZAblr Sltkı, Şerif Hulüs1nln yazı

lan ,ayrıca kronlltler ,resim ve karikatürler 

İstanbul Müddeiumumiliğinden: ( 
Gerek tatilden istifade ve gerekse ~t 

' 

zuniyet vesair suretlerle İstanbula ge 1, 
hükkô.m ve memurini adliyenin acele 0 

,.f 

rak buradaki adreslerini ya bizzat ''.# 
bilvasıta memuriyetimize bl;ldirmelet1 

vnrdır. 

Taksim bahçesinde 
H•lk Opereti 

Bu akşam 21,'5 de 
Matine 17,SO da 

AYŞE 
BllyOk operet 

Yarın akşam Kadı
köy SUrcn•a bah

çesinde Telli Turna 

gazetenizle ilanını dilerim. 

~------------~-------------_../ 
4/f/J---• Bugün 1 
P RK OTEU'ndo 

Sinema yıldızı 

lili E Dl TZ 
Bugünkü 

DANSLI ÇA Y'09 
kendisini dinletecektir. 



....... 25 Temmuz 
SOlf POST~ 

MEMLEKET HABERLERİ 

altı tuzlasında yeni 
t sisat yapılacak 

inhisarlar vekili Ali Rana tuzlada tetkikat yapb 35 
~Ilık tuz çavuşunun maaşına zam_ yapıldı 

~~- -~~-

Devlet Matbaası 
İzmit~ nakledilecek, yeni 

1 

bır matbaa binası 
yapılacak 

.. İ~it (Husust) - Devlet matbaası 
butun kadrosile İzmite nakledilecektir. 
Matbaa ve idare iri" lzmı'tt .. . 
b
. b' ..-· e munasıp 
ır ına bulunmadıiından akil . . . . . n ışının 

~em hır bina yapılıncaya kadar tehiri 
ıcap etmektedir. 

Burad.a açılmıt bulunan kağıt ve kar· 
ton fabrıkasınm aa" ustos . . d . ayı ıçın e pı· 
yasaya gazete kAiıdı scvkedeceği ümit 
e~Hn:ekte~ir. Fabrika bir ay evvelden 
sıparış verılmek şartfle istenilen b ·· ''k· 

Sayfa ~ 

Montrö zaferi 
Yurdun her yanında emsalsiz tezahü

ratla karşılandı ve tes'it edildi 

I .. k uyu 
u 

1
te ~azete ...kaA"tdı imal edebilecektir. 
zmıtte sıcaklar tahammül edilerni- Boğazların iRaB doJa,wle Kütahya da yapılan tezahUrattaa bir aabne 

yecek dereceye ıelmiştir. T arsua (Huıuıi) _ M trö k f ·· d . . • 
lzmit vilnyetıru' ·n !ll_ tahsil çag"ı ço • - J-L on on c· gun lir coşkun bır nete içinde çalkanıyor 

il&. ranSınln par i:a Detice.i he l ''ğ s·• .. k- ı-ı '--- b 
0 

ki h 
. . yecan a o • uttin oy u er .ıı;aaa aya &dip geçit resmi 

cu arına ma suı olmak üzere Here • r~r.ldı. Halk COfkun teabörat yaptı. yapıyorlar, aalu1 köyleri keceleyin denizde 
kede açılmış olan kampta çocuklar nza- Mıtıng yapıldı ,konferanslar tertip e- fener alayı yaptılar. Sahillerde yük ı 
mi derecede istifade etmektedirler. dildi, halle ~nllk yaptı ve büyüklere ~ alevleri aöriilüyor, büyüklerin •:ec~ 
. Ka?,1pta. 150 çocuk. 25 öğretmen. 4 tazimat telgra.flan çekildl simleri baı üzerinde tqıııanık tcz&blirat 

ık f tt dı İk * Bandmna (Husu.at) _ B-%....-lar yapılıyor. 
inhisarlar vekili Çamalb tuzlasında 1 mu e ış var r. i husus1 doktor .,..~ * Ar tl 

f 

ki hh 1 1 mukavele.sinin i:mza.a burada büyük bir n· . mu u (Husuai) - Boğulanr. 
Zrnir, 25 (Husust) - Şehrimize tiptir. Uzun yıllardanberi lzmire bile çocu arma sı at eri e yakından ala- · d u .. :1_ h-'L ı~ hndiaeai br;..:ıL ---L R 1 kadar olmaktadırlar. vınç uyan mruı. -- .. oabahlano ••· .... ~ •~Gratla kutlulan 

l{e en Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali inmemiıtir. dar bu meiut b&.l!oo,; "''it otmiflordi<. d• Kad•nh erkokli. çoluklu çocuklu bütün 
I •na Tarhan dün sabah Çamaltı Tuz• Çamaltı Tuzlaaında bir beton iekele * Gelibolu (H.....S) - Gelibolu yine Armutlu halkı bu muazzam siyasi z.afcri 

.. •na giderek, i!Rve edilen yeni toei • yapılması tetkik edilınlflir. Böyle bir Mı tarihi blı gün ,_.,,.. onlan Tilık o.du· kutluluyor. 
•atla rnodern bir hale getirilen ince i•kole yaptld•it takdirde vapurlar, şat· araş •u 14 ydhk bir hurotton oonra bütün Ce· * Kütahya (Huouol) - Boğazlar mu· 
tuz fabrikasını tetkik etmiştir. Çamaltı !ara ]Uzum kalmadan iskeleye yanaşa- B l d' • • libolu holhmn •..U.. iÔZ ...ı.n vo coı• kaveleoinin im,.,, münaod>eo1e emoaloiz 
~uzlaııındaki tetkiklerde Vali Fazb Gil· rak tuz tahmil edebileceklerdir. Çam • e e zgeSllllll k~n ~ezahürah "'""da ka,..Iannuıh» Şe· tezahürat yapdnur. Atatü..k b"otüne çe ·, 
~ç, İnhisarlar Umum Müdürü Mitat altı tuzlasına Foçadan eu getirilmesi de '1:'

1
• Janlz:g"'ı hitlerm mezrulanna fcvkaliac merasimle e lenkler konuhnllf> minnet ı• tükran tel • 

1 enel T ş L --• M d vafı l c 1 uj lenkler konulmuf, ıeee sabahlara kadar fçe· gr.aflan çekilmittir. 

e hazır bul 1 d İ h' l Bak İ . ki k"l Mara" (Husuıt) - Y d ner alayları yapılm11tır. * Gölcük (Huıuai) - Gölcük.te o - • 
d 

ve uz uoc:sı ü ürü Cavit mu k görU mü9tür. unmuş nr ır. n t1ar ar anı, zmıtte tet ı eri , ur wnuzun • -' = Sa * Samoun (Huwai) B • z1 h k .. ..ann iooali bldac.i hllyUk bi · çl 

bahleyin saat dokuzda Kal'f•Y• - Lallında şu beyanatta bulunmuştur: her bucağında, k-balan süslemek ve londald teklilimi.u. bbalU ı. °"~ •• ~ · tco'lt edilm._ Cölciikliıle, ,. .. ; ••vınb.• 
kadan hareket edilerek Çamaltı tuzla- «- idare bu yıl lzmirde yapacağı meyva cinsini ia1ilı maksadile bir çol\ motlanmam,. ı-ı.&n.ıı. .:::~.:==~ alay ha~n.de fznüte gitmiılar, oa~= .. ;'. 
sına gidilmiş, dört yıl içinde meydana şarap için miakot ile çekirdeksiz üzüm fidanlıklar kurulmaktadır. Bütün bu llk haber buraya pca aat l.30 da ırelmi,. raıime ıştırak etmiolerclir. 
getirilen yeni tesisat, ifÇİ evleri, ilk &atın alacaiı gibi, soma yapmak fidanlııklardan büyük faydalar görül- havni ~kler a~ auretile halka bil _ * Adnpazan (Huıuıi) - Montrö za-
ınektep, büyüle elektrik santralı, tele- için de kuru üzüm ve hur • düğü inkar edilemez. Şu sayede hem dirilmiştir. Salı ıünü munzam bir mitins feri münasebetı1e cumhuriyet rneyda d ~on tesi•atı'. ince. tu~ ~abrikası inceden da incir alacaktır. Bu ytl hava. şelUr vo ltasabalanmız süs ağııı;larile '"t'.p .'dilmi, \Mlyilklere .. ,... telgraflan ;ir ".'iti"" ya,,.ım.,, ı,;, ool< autakla;:,: 
~ceye tetluk. edılımştır. ince tuz fab· lann yaimurlu vo kapalı geçmooi, sık güzelleşiyor ve hem da para etiren Ç<kilm,. ,goce ı.... alayları yap•lm•ı. bü· ".'.'- halk 

000 

.. • tnuhU..t yapm•ı. hiı
rıkast da faaliyete geçerek günde 50 • dikilmif tütünlerde külleme ve mallili. meyvalanmızın cinı~i islôlı .Jiyor. tün halk ve bntila t.,ekkOller tezahU..ta ıüklere ,.,..,. t.le<allan ~. 
~ bin paket ince tuz istihsaline baı- hastalıklar~ yapm•ş• da baoka huta- Gazü.ntep fiduahimdan .ı. çok mti· ;tthnk etmitkr • * Niğdo (Husuol) - Havanm yajimur-
larnıştır. lık olmadıgından ve havalar da iyilef· fade görülmüftür. Bilhuaa &atık mah~ *. ~la:-8 (H1MUat) - Boiazlar muka- lu olmaaına raimea Dinlen:a halk büJc• • 

V k·ı h . tiğinden umumiyet itibariyle Ese tü • aulünü islih ka.dlle kurulan fidan} k velesının _unzaiandtlr burada 6 pare top a- ~at konağı öMhtde Boiazl.r malr.aTiıl .u. 
e ı er eserın önilnde ayn ayn 

11 
mah l. 

1
.. f . 935 

1 
- ttfarak ilan edilmif. 0 cr.a.d 'tA. ıııı.zaland w • ....L...: _ _ ..ı aumı 

dur ak l T I M".d'' :ı S tun su Ü mat up vaaı ta ıylletmek- tan de kırk bine yakın fidan pa h 1k k bi __ , an 
1 

Ten la ~ı.ıu ~ cuecek telgrafı heye"• 
ar Çama tı uz ası u uru e- 'd k d"l k ld ~ 1 • 8 

COf un r - haliatle eol:aklan dol- can beklemiı bab -ı..ı:x..: ~id . h I l f I te ve ı ra e ı me te o ugundan her ra ı ve parasız memlekete dağıtılmış ve durarak kuk aeltiz d d d d __ ,_,_ Ta er•-.....• zaman Niğ. 
en ıza at a mış tuz anın en az a l ld ğ ib' b 

1 
d 1 . b 1 fı k . . .. I aaat mma an tezahürat c e cm-.uı% ve &örül · .. \'ereb"l .. . d ' k'k . . yı o u u gı ı u Y1 a zmır mınta- u, ya nız sb CIJWJlı ıs ih değil yur- yapmı~ardır. B~e . t: rıL baıTamı•tı ıı.rı.ıı...ı bu mem11 tcu.hurat ı ecegı ran ımanı tet ·ı etmıştır. k d .. Ü •• ha d'l k . d ·ı nl 1. . • mmne ve fU&laJ'l -s r. ·~• suretle ı 'h asın an tut n mu yaa e ı ece tır. umuza mı yo uca ıra getm!n mah- telgraflan çeldbrum, bütün meh ı · günlerinde b' · . aayı 

1 

tan f 
f"'_ S fr 1.. . • . ep enn ve n mnı yaıam11tır 

il ....,malh Tuzlasının diinyanın en o a ve mutfak tuzlannın imali su. u~ venmının artmasına da tesir et- balkın i;ıtlıakilo o..ıt ,...,; ıapdm-. · 
eri bir tuz memleketi haline geldiği yapılan fabrikamız itlemeğe başlamış· mıştır. * KC§an (Huauat) - Boiazlar muka· 

l"apılan tetkiklerden anlaşılmıştır. sa da müteahhitle yapılan mukavele Buna mukabil. M.r8f belediyesi fi- velesinin imnlandıiı hahui burada aaat 
Yeniden vücuda getirilen tesisatın mucibince tecrilbeleri yapılıp matlup danlığa hiç ehemmiyet vermemektedir. 

3 
d: alınını~ balk. co,kun tuahüratla bu 

:ha~t dikkat bir noktası da tuzun rli· evsafta olduğu anlaııldıktan •onra is- Bu niim alhnda açılmıı olan bir fidan- me• ut h&dioeyi katlula-. Cumhuriyet 
~' etı çekme hassasını izale etmesi - tih..ıAta baılayacak ve ondan sonra lıktan başka her fCY• benzemektedir. mcydn~m.d~ halk '°Plaam'f, Boiazlann ft· 
'\Uf y . l k T ] d tt L--ka h' . sal edıldığı müjdesi · d h .. 

· ekil bu değerli eseri meydana tuzlarımız pıyaaaya çıkarı aca tır. ara a 0 an UGi' ıç hır şey gö- d h ru 
8 

• nca tezııhurat Ref l zl d z ktad O h ld a n coşkun bir teldi ahm,tır: ıren Tuzla Müdürü Sezaiyi tebrik Bundan sonra Çama tı tu asın a e çarpmama ır. a e, burayı * y . eh' ( · •tıniştir. artiziyenle tatlı •U çıkarılmağa başla· açmağa niçin lüzum görülerek masraf danma :::.ı.: .. ~!,-Belediye mey-

'f uzlada 35 sene mütemadiyen sa- nacaktır. )'•p•lm•ı ve hatıl kapısına bir fidanlık Enin imzaland•iiom bÖ/JÜ}<":" "'.ub~e-~~ hizmetler yapan Tabir Çavuıla Gümrük ambarlarınm Li~na~ idare· levha~ ~ılmıştır) Belediyenin ya 0 "'"mi I=. de.bal , bG...: ;:.-;:~.,;:: 
ruşen vekil, ücretinin arttırılması sine devrinden dolayı da gumruk kad- tarla uzermden bu levhayı kaldırması dır. Halkın tezahüratı t ril dilem . 

OU.tetiyle taltifini alôkadarlara emret • rolannda esruılı bir değişiklik olacak yahut burayı fidanlık haline sokmruı: haldefa. a • ez hi• 
lnıştir. Tahir Çavuş şayanı dikkat bir değildir.» lazımdır. * Gemlik (Huıuıt) - Gemlik iki 

lzmitin yeni kazası: Gölcük. Muğla ceza evinde okuma lzmirdt: bir çocuk -···---............... _ ....... ____ :-...... _. 
l.ınit (Hususi) - Gölcüğün kaza öğrenenler Kamyon altında öldü .Tr~~aıla kooperatifler 

~eşkilatı tamam1anmaktadır. Kayma- Muğla, 25 (A,A.) - Ceza evinde İzmir, 25 (Hususi) - Dün akşam Edıme, 2
n .<AA_> - Trakyada 

aından sonra diğer mülkiye memurla- Halkevinin açtığı okuma yazma kur- Ahırkuyu mevkiinde müessif bir oto- m~t 26 eskı kredt kooperatifiniıı 
~da tayin edilmiştir. Jandarma komu· ounun diploma verme töreni yapıldı. mobil kazası olmuş, alh yaşında Sa • ~e;.1 •• ·anuna uyarak intikal kararı ve· 
.ı."ııı. da gelmiş ve belediye teşkilAtının Töıen muzikanm çaldığı istiklAI marşı ban isminde bir çocuk bir kamyo; nl- ıgı '.'mwni m~_fettişliğe bildirilmiş 
t • ıkınali için hazırlıklara başlanm•Ş- ile açıldı. Diplomalar ilbay tarafından tında kalarak can vermiştir. Kamyon ve ~c;;:' kanuna a:o;e. ~ca~ olan 6!i 
"ll~: inşa ettirilmekte olan Karamürsel verileli. ' Bergama belediyesinin 71 numarasın· ,~, ~ ~':;'per~ı'.'."" ta.selik ve tat· l:ı~e havuzunun ağustos ayı zarfında • da kayıtl.dır. Berpmadan lzmire gel- emır rı • lf ~e ~mıştır. 

11"<eii anlaşılmaktadır. lzmır pul mübadele kolu mek uzcre hareket eden kamyon Ahır- Bnnkudan ba,ka şiındilık yalnıx en 
f~ı·t ı._ • • d ta ahL:t!.m lzmir, (Hususi) - lzmirde bir kuyu mevkiinde, ani surette önu··ne çı kıymetlı 12 madde İçin •atıf koopera-

1 nrıpısanesm e ya n m &u • - tifl · · ki)• J ara ınar z1 k k el l k -.sn- «Türkiye pul mübadele kolun tesis e· kan Şabanı arka tekerlekleri arasına erının teş at anması ekonomi ba-

l 
ango u ve un uract ı _. j k l w d · d"l · · •tarı ö- !'! -· •• l ktedir dilerek aza kaydına başlanmıştır. z - alarak beynini parçalamak ıuretiyle an ıgın an rıca e ı m-.tır. Bunlar ara-

h • gretııecegı soy enme · . I . ih d ··ı- .. b b" ımda merke ... Ed' efe Jrn L -•Y%kfırnla k zma mirdeki kol beynelmılet pu ıttı a ına o umune se e ıyet vermistir Soför zı rme o a .. uzere •"-ı ra ayrıca o uma ve ya H·· · k I · • - bal ıre balmumu koopcntifi 4000 fa 1 ~eri d ·ı k · bağlıdır. useyın ya a anmr~r. a ~ e verı ece tır. ve yeni kovanla i'e gm,ecekf'ir. Bunun 

Pazar Ola Hasan e. Diyor Ki ı için de bugünlerde bakanlıktan emir 
beklenmektedir. 

- insaf be, Hasan Bey l l 
... Şu kadarcık pandiaPan· l mı_? ... Otuz karuı da isterrir [ Hasa• Bey _ Tabii ckğil I 111111 ı.,.,ac1a ......,. .. rı 

yaya.. . __...... 

Adapazarmda bir yaralama 
vak'ası 

Adapazarı, (Hususi) - Bir kadın 
meselesi yüzünden Ak.yazının eski 
muhtarı İ.uet oğlu Ali çar ıda gezer· 
ken ayni köyden Sağır o - u Yusufu 
belim:len ağır auret.t yar 1 ı. ı ır Ah 
ve yanında bcmbc:ı: bulunan r\r.ad • 
lan iri la Neşet tc yak:r:ıl n !..'!brdn:
Yusuf hastaneye k.alclırılrmş La _ 
yatı kuFtarıiamamıştır. 

•• .Afiılerde cöriiyoıdum: 
«Kenn ... 

Gazetelerde okuyordmn: 
<LKcrmcata fU olacak. Kcrmate bu 

otacakl:. 

Hepsj s\Wd amma. Kcmıcs denilen 
nesne nedir) Yenir mi. yenmez mi? 
~nlı mı, cansız mı) Ben itte bunu bil· 
nuyordum; lcenclı kertdime: 

- Madem ki bulmi 
•• v yorum. bilenlere 

aorar ogrenirim r 
Dedim, ,._.,111 yüzleri 

d 
geçen C§tcn 

oettnn soııdınn: 

- Yahu K · ı=: er.mesın manası nedir, bi .. 
ııy-or musunuz;> 

Meğer ef. da.t da benim -~L • v _ • k ISA'I n..er ., 
mesın ara cahili imişler .. hepsı de· 

- Bilmiyoruz! · 
Cevabını verdiler.. Baltt I 

'b' d v·ı . ım o ncak 
gı ı cgı ' buncm kaç ciltlik Li 
tım; araya araya K roıa aç· 
bulcl ennH hlimesinJ 

um Ye ınan.asuu :.JL.._ ..ı. • 
C"::. USICRUJM, 
L.4er benim ibl K . 

bilmeyip d .. v g -- _,_ermeaın :aıanaaını 
e ogreıauu:& · I zahmet edi Ka ey~n er van1a 

d. p muslarda arama.ınlar 
ıye d~ bura.ya yazıyonun: 

((K~rmes - Flamancl dilindeki Kerte 
vAe Mıs e k.elimdeıinin biıleımc.inden 
hasıl olmUftur Ker•- '-'•· d • ._ ıuıısc emek.tir 
Mıssc de iyin ı · 

Kerk. ve Missenin bUı,......... 'nd d 
v K -··C3 en O• 
gan ermeşin de halc.ik.i mana ıc.a· 
ayinil ... 

~akat zaman geçtikçe, Ker~s k fi. 
n hakiki manasının do mod !!I 

..... ~- v; K.ermo bu n eğ} e3J bol 
Y 1 ra vn 'en ol .. 

ı... wr eş ~·m· ·--'-'
v m uıalft. • • Duyduk du 
yin bal~ 



6 Sayfa 

Hava tehlikesin• karşı geni bir icat 

Şehir üzerine gerilecek 
görünmeyen perdeler 

Bir tayyarecinin bulduğu bu yeni müdafaa vasıtası 
lngiltere tarafından ehemmiyetle tetkik ediliyor 
Tayyare tehli

kesine karfı mü • 
dafaa vesaitini te· 
kamül ettirmek, 

ıünün en mühin 
Jvlerinden biri • 

cir. Her yerde, 
fen adamları, as-

kerlik mütehas • 
ıısları bu işle met· 
gul olmaktadır • 

lar. Bu yüzden 
hava tehlikesine 
karşı yeni vasıta· M. Broonfield 
larm keşfolunduğuna dair de her ta· 
raftan haberler gelmektedir. 

Londra gazetelerinin bu yolda ver
dikleri en son malumata göre demir -
yolu idaresi memurlarından biri tay • 
yareye karşı en tesirli müdafaa vası -
tasını ke,fe muvaffak olmuştur. 

Bu müdafaa vsıtası, gök yüzüne, 
ıöze görünmiyen bir perde aermektcn 
ibarettir. Bu perdeyi aşmak istiyen her 
tayyare ile içinde bulunanlar mahvol • 
maktadırlar . 

Bu perdenin her hangi ölüm şuaı· 
Ue alakası yoktur .. Eserin sahibi, G. 
A. Broonfield namında demiryolu me
murlarından biridir. Büyük harp sıra· 
amda, Fransanın en biiyük tayyare de
posu olan St Ömer'de çalıpn bu zat, 
biJhassa tayyare makinelerini tamir ile 
meşgul oluyordu. 

Mister Broonfield, harap olan tay • 
yare parçalarından yeni makineler 
yapmaaa çalışmış ve bu sayede tayya
rcc.iJikteki vukuf ve ihtisasını ileri gö
türmüştür. 

Mister Broonfield miralay Cody ile 
birlikte çalışmakta ve tayyarcciliğe ait 
bir çok işler yapmış bulunmaktadır. 

Londra gazetelerinden biri onun 
ıon ve miihim icadının mahiyetini an
lamak için kendisine müracaat etmiş 
J1e de şu cevabı almıştır: 

«Bir şey söylemek hususunda se -
best değiJim. Halihazırda hükumet 
mütehassısları icat ettiğim perdeyi 
tetkik ile meşgul oluyorlar. 

«lngiltere, bu sırada gaz maskele • 
riyle tecehüz etmekte ve her İngilizin 
bir gaz maskesi sahibi olmaıı için her 
fey yapılmaktadır. 

Bunun iyi bir fey olduğu fÜphe gö
türmez. Fakat galiba anlaşılmayan bir 
hakikat var. O da gelecek muharebe, 
bava taarruzlarının sürekli olaca~ıdır. 

Bu taarruzlar, belki fa~ılasız vuku bu
lacak, düşman gece, gündüz demeye • 
rek tayyare filolarını gönderecektir. 

«Buna karşı müdafaayı yalnız tay
yare toplarına bırakmak, yahut düş -
man tayyarelerinin tarassudu ile iktifa 

1 ederek gelmek i~zere olduklarını haber 
vermek kafi değildir. 

«Ben 1900 danberi tayyarecilikle a-
lakadar oldum. Tayyarelerden askeri 
bir şekilde istifade edilmesi üzerine 
işin nerelere varacağını kestirerek bu
na karşı gelmenin çarelerini düşünme· 
ğe başladım. Büyük harptenberi hu iş-
le meşgulüm. Nihayet, kendime göre 
bir müdafaa sistemi tasarladım ve bu 
sistem üzerinde uzun uzadıya işledim. 
Bu sistem sayesinde bir düşmanın 
Londrayı, veya tehirlcrimizden her 
hangisini tayyare ile bombardıman et
mesi son derece güçleşmiştir. 

Buna nasıl muvaffak olduğumu 
anlatma~a imkAn yoktur. Çünkü bu bir 
sırdır. Ve bu sır hükumete aittir.» 

Koca bulmak bahanesile 
dolandırılan kadm 

lzmir, (HuıU1t) - Namazgahta o
turan Emine isminde bir kadın müd • 
deiumuıniliğe müracaat ederek Ayfe 
isminde bir kadın kendisine koca bu
lacağını vaad ederek kırk lirasını do • 
landırınışt'ir. Ayte aranmaktadır. Bu 
aşk dolandırıcısının bir çok genç kızlan 
ayni fekilde aldatarak para kopardığı 
anla~ılmaktadır. 

Kuru DzUmler işlenmeden ihraç 
edilmeyecek 

İzmir, 25 (Hususi) - Memleketi • 
mizde istihsal edilen kuru üzümlerin 
i~lenmeden ihracı, lktısat Vekaletinin 
bir karariyle yasak edilmiştir. Buna 
sebep bazı memleketlerin i~çi ücretin· 
den istifade, ve Türk üzümlerini itle· 
yerek kendi damgalariyle başka mem
leketlere ihraca kalkışmalarıdır. 

lzmirdeki mütekait askerlerin 
seyahati 

lzmir, (Huıuıt} - lzmir Aıkert 
mütekaitler Cemiyeti Çanakkaleyo bir 
vapur 1eyahati tertip etmitlerdir. Bu 
seyahatte, Çanak.kalede Türk bayrağı 
altına giren eski aayriaskeri mıntakalar 
gezilecek tir. 

Karım benimle 
Gelmek 
istemiyor 

cYeni evliyim. Karım çok ıfhel n 
l.tanbul 90Cuğu. Ben vazifem icabı A· 
tlanaya aitmeğe mecburum. Karrm be · • 
nimle beraber gitmek iatemiyor. Adana 
ıkliminin aüzelüğini bozacaiından kor
kuyor. Fakat ben de onu b1Takıp &it • 
meie razı o]amıyorum. Onu burada yal· 
nız bırakmak demek, bir müddet ıonra 
boıanmayı ııöze almak demektir, hal
buki karımı ıeviyorum. Adanaya (Cit • 
memezlik edemem. Bu takdirde işimi bı. 
rakmak llzım. Siz bana ne tavsiye eder• 
a.iniz ~ >> 

ilelebet Adan.ada kalacak deii)ainiz ! Za· 
ten kanun da onu ıılıı:bıle beraber Iİt • 
mefe mecbur ed•. Bunu da biline o 
nim raa obnaktaa Htb çare kalma .. 
dı~ ..ı.r. 8İll tanıltmı ela ailesinin 
kendisine tealr yapmumı temine ça)lf • 

mak iyi olur. 

Nuri 
Dütüncenizde baldmnız. Güzel ka • 

l'ID1%l burada bırakıp gitmeyiniz. Fakat 
mesleğinizi fedaya da lüzum yoktur. 
Karınıza vaziyeti anlatmak, orada aii • 
&ellifine halel ge]mİyeceğini izah etmek 
~e bunun nilıayet rnavillat bir feda • 
kirhk olacajmı ıöıtemıek 1izan. S. 

* <ı 30 yqında bir belr.lrım. Bir çok kız• 

larla tanıııyorum. Fakat bunlardan hiç 
birile evlenmek ni7etin<le delilim. Ev• 
lenmek iatiyorum. Fakat sün 1reçtikçe 
müşkUlpetıent oluyorum. Bu &idişle hiç 
evlenemiyeceiim diye korkuyorum. lıte .. 
diğim aihi bir izdivaç yapıncıya kadar 
bekliyeyim mi, yokaa timdi evleneyim 
mn Ne dereiırizh 

Nusrat 
Mademki timdi eıwlenmek lıtiyacım 

duyuyonunuz, bu baleti ruhiyenizden ... 
tifade ederek e•lemneie kalkmız. Yq 
ilerledikçe insan daha ziyade mütkül .. 
pesent olm ve daha aiiç evlenir. İnsan 

ne kadar cenç eYlenine o kadar rahat 
eder. tlelebet bekir kalmak iatemiyor .. 
aanız deriaal evleninia. 

JEYZE 

SON POS~A 

Marlen Ditrih 
Fransada 
Büyük sinema yıldızını 
vapurda karşılayan gaze

teci neler anlatıyor 

Normandiya uzaktan göründü. Bizi 
s:emiye göüren iıtimboua sarışın bir a· 
dnm, boyuna dürbünle vapura bakıyordu. 
Galiba ayni yolcuyu karşılamağa gidiyor· 
duk. 

- Marlen Ditrih·e mi bakıyorsunuz? 

dedim. 
- Evet karımdır. Karşılayacaiım. ce

vabını verdi. 
lımi Rudolf Sieberdi. Ejderha ıeminin 

güvertesinde ıayıaız çehreler arasında ka
rısını arıyordu. 

Normandiyanın Güvertesinde 
Merdivenleri ikimiz de dörder dörder 

çıktık. O uzun zamandanberi gfümediği 
kanıma kavuşmak i'tiyor, ben de okuyu· 
cularıma, merakla bekledikleri bir repor· 
tajı yeti~tirmeie ııayYet ediyordum. 

Güverteyi baştanbaıa dolaştım, ıalon· 
lara ıirdim, çık.hm. Nihayet bir yerde 
raatgelebildim. Siyahlara bürünmüftü. Ye• 
filli ıiyahlı fötr tapkaaının altında daha 
ıoluk ıözüküyordu. 

- Zevciniz de vapurda sizi kar11lama· 
i• ıeldi. der demez. beni yüzüstü bıraktı 

1ve kocasını aramağa koyuldu 1 

·Temmuz 25 

Olimpiyatların Tarihi 
Eski Yunanlılar Olimpiyatlara verdikleri ehemmiyeti 

araba yarışlarında kazanan atların heykellerini 
yapacak kadar ileri götürmüşlerdi 

Olimpiyad ııallbi sitesine vardığı zaman hemşerileri sitenin surlarını 
yıkarlar ve onu bu yıkık yerden sokarak •Siteyi şan ve şerefle 

zaptettiğinh nan ederlerdi. 

-3 - (*} 

Olimpiyat ıalibi ıiteıine nrdıiı za· 

il · · · lannı -l.arlar man hem.ter erı aıtenın ıur T.,. 

ve onu bu yıkık yerden ıokarak calteyi pn 

ve ıerefi ile zaptettiiinil» ilan edulerdi. 
Olimpiyat ıaliplerine verilen bu ehem• 

miyet, olimpiyayı az bir zaman içind.• 
bütün Y una.nın en yükıek bi1 aanat ve bır 
~ir alanı haline ıokm~tu. Heroc:lot, A -

n.ıkeagor, Sokrat cibi en büyük tarihçiler. 
alimler, ftlozof lar ve p.ir Demoaten ııibi en 
bU,yU.k hatipler ktymotli eserlerini, nutuk
lannı, fiirlerini olimpiyada toplanan ka -
la.balık. h'12'1runda okumaktan ıeyef du • 

yariardı. En ıöhretli re1samlar ve heyke1-
tra.tlar, tahlolarını ve heykellerini orada 

tetlıir ederlerdi. 

ıoat deni1en takriben üç kilogram ağırlı ' 
iında Üzerleri çivili ve yahut demir levh•' 
larla kaplanmış kalın eldiven1er giyerle1• 
bu müthiş eldivenle silahlanmış yumruk!•' 
nnı rakiplerine insafsızca indirirlerdi. Hattl 
bazan hasmının her hangi bir azasını, kolıl' 
ou, bacağını, yahut baldırını kavrıyaral 
ıaırırlar, kan içinde bırakırlardı. Kemikleri# 
çatırdadığı işitilir, vücutları yer yer yarılı~ 
tiıerdi. Mailuplar kan tükürerek, yüzletlı 
sözleri belirsiz, yerlere yıkılırlar, <ıamaıı• 
dedikten sonra bir enkaz halinde meydaııl 
terkeder, galiplere gelince, onlar da k•11 

içinde ve bitkin ayrılırlardı. Bu müseba1'tı' 
da hüner, ba ı seride, kolları ileride bu ' 
lundurmak, hasmının yumruğunu yemede!' 
onun yüzünü yumruklamak, sersemletroel 
idi. Pujila dövüşü milattan evvel 688 '11 ' 
lında icat olunmuştu. Olimpiyat müsabakaları bitip te herkee 

daiıldıktan ıoma Elis memleketine ve o· 
limpiya vadieine hazin bir ıeeıizJJk çöker-

• di. Bu ıUltWıeti aruıra kurban k.esmei• 

Milattan evvel 668 tarihinde de oliınP1 
yat müsabakaları arasına Pankras denile 
biT ııüre§ konulmuştu. Bunda esas ku'lf'r 
leli. Pehlivanlar ve seyirciler bu gür~tel 
büyük bir zevk duyarlardı. Bunda pehli 
Tanlar çırıl çıplak karşı karşıya gelirler, 1 
retirlerdi. Bugünkü alaturka küreşten far~ 
yalnız elele tutulmaz, yerinde yumruk ~ 
tekme de kullanılırdı. Her nevi hile, ç 
me ve çekme serbestti. Galip gelmek W 
pehlivanlardan birinin yüksek sesle, yalı 
alile işaret ederek <eamanl» demesi, yalı 
ölmesi lazımdı. 

Marlen Ditrih 
ıelen rahipler, yahut, Zefs mahedindeki 
kabinden iıtikbaüni öirenmek »tiyen bazı 

- Biraz toDra ıörlifürüz. lsteiinizj kmuıeler ihlll ederdi. 

yerine ıetiririm dedi. 
Bir müddet bekledim. Gelen tiden ol-

madı. 
Güverteye çıktım. Sovtampton· dan 

beri k.endieiyle bir müllkat yapabilmek i· 
çin vapurda bekleyen İnailiz ıazetecileri 
etrafını almııılardı. Fransız ıulannda ol· 
duğumuz için çar naçar. kibarlık etmeğe 

mecbur olduk, Ye kenarda bekledik. O 
onlan başından aavmaia muvaffak oldu
iu vakit esasen bize do Havr rıhtımına 

çıkmak ıırası ıelmişti. 

Şimdi çatanada idik, muzıç o]maia 
başlayan gazeteciler bu aefer de fU türlü 
ıualler M>ruyorlardı: 

- Kocanızla beraber ideal bir çift teı· 
)dl ediyor mu.unuz) 

- Evlenmeniz hayabnızın yeclne ma· 
ceraıı mıdır) 

Güzel ııözlü mlber yıWız, Mavi Melek 
mebdeaaı, sigaraıının dumanını ciierlerine 
kadar çektikten 90nra, aazetecilere: 

- Adabı muaşeret kenmesinin manası· 
nı bilir millİniz diye ıordu. Ve etrafa ıo

iuk bir aükut çöktü. 
Şbndi nhtıma çıktık, kocası, ve on iki 

yaşında.ki yavruıu Marya da yanında idi, 
fotoıırafçılardan biri bu sevimli yavrunun 
resmini çekmek »tedi o hıaımla objektifin 
önünden kaçtı: 

- Beni deiil. annemi alınız dedi. 
Pariıe aiderken trende yalnız kaldık. 

Projeleri 

Nihayet aklmıda tasarladığım sualleri 
f<>rmaia ba~ladun: 

- En aon hangi filmi çevirdiniz. dedim. 
- Allahın Bahçesi'ni Charle Boyer 

ile beraber çevirdim. Rejisör filmden ve 
benden çok memnun olduğunu söyledi. 

Buradan Londraya gideceğim. Alex· 
andre Korda ile yeni bir mukavele imzala
dım. James Hilbon'nun bir eserini filme 
alacaklar. 

Londradan ıonra gene Holivuda döne
ceğim ve Subiç ile Frank Lllyod ile beraber 

Birinciden on üçüncti olimpiyada ka • 
dar, yalnız adi yaya koşuları müıabakalan 
yapılırdı. Atletler müsabaka meydanını bir 
baıından abur baııın• kadar bir defa ko· 
prlardı. Bu müsabaka çılgın bir heyecan· 

la takip edilirdi. 
On dördtincü olimpiyatta cçifte kotu» 

Ulvo olunmuıtu. Bu, müsabaka meydanı· 
nı bir kere &idip bir kere de dgnmokten iba

retti. 
On betinci olimpiyatta, yani dört yıl 

sonra, müsabakalar araıına ctahammUl 
koıusu» konuldu: Müsabaka meydanına 
kaba bir kum tabakaaı döşenir. bu kumun 
üerinde muayyen bir izi takip etmek ıar -
tile meydan 6, 12 ve hatta 24 defa kate· 
dilirdi. Bu ııayet yorutu bir müıahalr.a idi. 
Koıular tenevvü ederler, olimpiyat mti • 
aabakalan araeına ıüt'et te ııirınitti. Bu 
ırüreılerde uıtalık ve çeviklik kuvvete ter
cih edilirdi. Brr ııüreıçi, haımının hamlele· 
rini ıüratli ye emin bir nazarla takip eder, 
Ju-.rak ve ıür'atli hareketlerle onu aldat • 
mala çalıtırdı, kendisinden iıtenUen de bu 
idi. Bacak çe]mek, haamının bacaiını tu -
tup çekmek en mühim hünerlerden ıayı -
lırdı. Bu ırUreılerde, bizim alaturka ııü • 
reılerde olduğu ııibi pehlivanlar zeytinya· 
iile yağlanırlardı. Galip ııelmek için has -
ınının omuzlarını üç defa yere ıetirmek 

lizımdı. 

Pujila denilen yumruk dövüıüne gelin
ce, bu kanlı mücadele, mağlllp «aman!» 
deyinciye kadar devam eder, yenilen ye -
nildiiini ıöylemedikçe galibinin elinden 
lcurtu]amazdı. Pujila dövüşçü]eri, ellerine 

( •) İkinci yazı dünkü sayımızdadır. 

Bu güreşte en büyük marifet pehlh·aııl' 
bir ayağını rakibinin gerisine koymak, ı;11 
vazenesini kaybettirecek §ek.ilde onu ~ 
kası üstüne itmek ve hemen o anda b ~ 
don kavrıyarak yukarıya kaldırmak 
sonra yere çarpmak idi. 

Pantetl, beıı müşkül hareketten mütet 
kep bir müsabaka idi: Koşu, güreş, sıÇO 
yıp atlama, disk atma, mızrak fırlatma· b" 
limpiyadın en ıerefli galipleri bu müs• 
itayı kazananlar idi. 

Araba yarışları <ışar» denilen iki 11 

kerlekli muharebede, yahut zafer ala)'1' 
rında kullanılan arabalarla olurdu. oı~.,. 
piyat müsabakalarında ilk araba yarıf". 

•t.: ' dört atlı olarak yapılmıştı. Sonradan ı.., I 
veya dört tay koşulu arabalarla da yaf1 J 
mağa başlanmıştı. Araba koşuları pek ç 
rağbet görmüştü. Bu koıularda hayv•" 
ların koşmasından ziyade şahlanrrııJ.; 
huysuzlukları alkışlanırdı, At yarışlafliif 
iıe, biniciler hayvanlarını meı'aleler1e ıJ', 
kütüp koştururlardı. Araba ve at ya f. 
nnda mükafatı arabacılarla biniciler ~e 1 
araba ve hayvan sahipleri alırlardı. '

11 
ıürücüsünü ve binicisini düşürdükten 10

1 
başıboş ya;ışa devam eden ve birİflcJ ı 
alan hayvanların sahipleri de mükAf"lıı' 
hrlardı. Müsabakaları pek parlak k9 t

11 

atların heykelleri yapılırdı. At 

Reıad Ekrern "~-
, 

ça)lf&cağım. ı nım sıkılıyor diye cevap verdi. Herke
9 ,~ 

Kocaaı Sieber kızıyla me§8u] oluyor· ni suali soruyor. Mesleğim yorucu 0111~ .. 
du, biz de tatlı tatlı konuşuyorduk. beraber ben memnunum, iy.i k 0111 

( 

k f111 
Hayatınızdan memnun musunuz rum. Ve aile hayatı yaşıyorum, ocıı fi 

dedim. cuiumu seviyorum, daha ne iste>'e 
- Bilmezaiıriz bu suale ne kadar ca· Sıhhatim de yerinde. 
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SON POST~ 

Yirmi yıldır Börülmiyen bir bora dün 
akşam Istanbulu altüst etti 

düştü, 1000 evi 
kişi öldü, yedi 

su bastı, 20 tramvay arabası 
de yaralı var • 

Sayfa 7 
• 
ispanyayı bilir misiniz? 

Bugün diinyanın en kanlı dahili harbine sahne olan 
bu Akdeniz memleketinin tarihçesi 

Yazan: Retad Ekrem Koçu 

Elhamra Sarayında 

toprakları işleniyor ve ticari bir kalkınma 
oluyordu. 

Arkası var) 
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,--------------------------------~ TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 
na t ·ğ· 

1 v i 
ab ka imt·ha ı 

TÜRKİYE ZiRAAT BANKASINDAN: 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek mu

vaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef 
namzedi alınacakbr. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler " ülkiye,, 
veya Yüksek Ticaret ve İkhsat Okulasmdan veyahut H - F - -
t\:sindcn veya bunlnnn yabancı memlekeaerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankar ve lstanb Ziraat 
B:mlrnlannda yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paralan verilerek 

1 
SOlf •OSTA 

JUVANTIN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renlr erir. Ter va yıkan
makta çı:rnıaz. Y e~ne uıramz 

ve tnnınraış sıhht s ç boynsıdır. 

1NGlLlZ KM ZUK ECZA.NES! 
Ankaray'a getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine " 140 ,, ve şef namzetlerine "1 ,, 
lira aylık verilir. 

B yoğin - İstanbul 

~ırz:r~~~~~5z:::!# 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan smıra mfifettişlik im· 
tihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mtlfcttişliğe ge
çirileceklerdir. Ankara'da Umum Müdürlük servislerinde çalış
tırılacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet 

imtihanına girecek ve kazanılırsa tem edileceklerdir. 
5 - İmtihan -programile sair şartlan gösteren matbualar Ankara, 

lstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27IT/936 

Pazartesi günü akşamına kadar "Ankara Ziraat Bankacu T eft.iş 
Heyeti Müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek suretile müracaat 
ebniş bulunmalıdırlar. "3961,, 

Naf a Bakanl ğınd n: 
6 ağustos 1936 Pertembe aiinü saat (15) de Ankarada Naf" Ba -

kanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu O<ksmda 10110 lira 97 lnınıf 
muhammen bedelli 900 metre tul ünde 200 m/m lik Ye 200 metre 
tulünde 70 m/m lik dikipiz manıonlu çelifr boru, 118 adet işfenmİf • 
329 adet itlenmemİ§ çelik rekor, 8. adet bridli volanlı nna ve 1 adet 
klapenin pazarlıkla eksiltmesi ya pılacakbr. , 

Eksiltme şartnameıi, ve teferrüatı parasız olarak Bakanlık Malze-
me dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruıtur. 
isteklilerin 16 ağustoı 938 Perfcmbe gijnü ıaat 15 de An.karada 

Bakanlık malzeme eksiltme komiı yonuna müracaatları llzımd.ır. 

(~) 

Gatıt rori plıuz ı 

ISTAıtBUl, BlyağJu / 
Tllneı meyd•nı 12 No. t11 

MaDaıomı11 ılyuet ~dlnlı ••ra 
ı!> No.111 tl'llomlıl lıl•ylnlı. 
Ft~ arııntbia lı!lyllı. ttnm . 

SELAN'K BANKASI 
Tesis tarihi 18~8 

idare merkezi 
latan uf ( Gtd ta) 

Türldgtttleld ıub.leri: 

lstnnbul, (Galata, Yenicami ); 
İ'Zmir, Mersin. 
Ariana bOrosn 
Yunani:standaki ıabel ırrl: 

Selnnilt, Atinn, Pire. 

Her n vl I> uıka mua el b 
fstnnbul ve galata şııbelerlııde 

kirabk- kasalar ---~-------------------------------------------------------~__. ...... ._.._._---.&-__ ~~ 

--
1 ,,. 

/ ··' /~. -
,. 

Temmuz ZS 

ELVERiŞLi ŞA~TLAQ 

' Betonarme KöE!rü İnşaah 
Eksiltme İlanı 

Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden: 
Mağfa vilayetinde Muğla - Köyceğiz yolu üzerinde (25,000) lira 

keşif bedelü Namnam betonarme köpr- ·· inşaatının kapalı zarf mu• 
lile eksiltmesi 7/8/1936 Cuma günü saat (16) dn Nafia Vekaleti Şose 

ve Köprüler R · liğ_i Eksiltme Komisyonu odasmda yapılacaktır. 

Eksiltme prlnamesi b na m-teferriı diğer evrak (125) kurut 
m kabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği aibi isteyen· 
ler Bu şartnameferi Muğla Nafia Müdürlliğüııe müracaat ederek aCS. 
rebifirler. 

Muv kkat t ( 1&75) liradır. Eks!iltmeye girmek istiyenlenn 
Resmi gıı:ze n · 3297 ı yı ı nüah sında çıkan talimatnameye tevfikan 
m .. eah &itlik eıtliyet vesikasını haiz olmaları liizımdır. 

T'eftfif mektuplarının 7/8/1936 Cumj\ günü saat (US) e kadar 
Ankarada Şoıe v.e. Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdlr. ( 4) -
T. r t e Z ire rs 

İntihap Heyetinden : 
ı a atı 

Müddeti hitam bulacak olan Ticaret ve Zahire Borsası heyeti 
~~i!l·[ll·n yenid · · b h 27 Temmuz 9 tarihine müsadif Pazar-

- ii saat 11 elen 1 e l...'1ldar icra edileceğinden hakkı intihabı hais, 

-....~ .... ~, B Heyeti salonuna gelerek reylerini istimal etme-

a Baka. lığından: 
emıDU% l a6 Perşembe günü saat ( 15) de Ankarada Nafıa 

........ ~ ..... e, komisyonu odasında 200.000 lira muham• 
ton kreozotmı pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
vele proj • 10 lir.a ~ukahilinde. Ankarada Nafıa. 

J:ialauıllSrt JY.i..al.lrenıre aames;.ı:ıa.en, verilecektir. Muvakkat: teminat l 1250 

• 

11% 936 Perşenlhe günü saat 15 de Nafıa 
müteahhitlik v: • "I ile b" rlikte Ankan1d1t 

- · t:me komisyonuna müracaatlan lazımdır. 
( 14) ---· 

·sara· Umum üd .. rlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 650 metre hortuııı 

6/VIII/936 tarihine rastbyan Perşembe günü saat 11 de pazarlıkla 
salın alınacakhr. kİsteklilerln şarhıame ve numunesini görmek üzere 
hergün ve p z:aıh için de tayin olunan gün ve rnatte ~Q 'lt6 
g-venme. para ·,ıe birlikte Kababış İnhisarlar Lev ve Mübayaat 
şubesi 1\ · ürlüğündeki Ahm Komi yQllllna müracaat.tarı.., (18) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Kültür Bakanlığı yayııılannın genel aabcılıjuıı üç yal &iire ile üstüne ~J 

IDlf bulunsn u \l akibı idaresile yapdm1' olan mukavelenamenin hükmü ~ 
Temmuz/ 936 günü 900a ermektedir. 

Bundan sonra ICültür Bakanlığı yayınlannın satışı yalnız kitapçılar eli1' 
yapılaca~tır. ti 

Bu yaymlaruı satışım üstüne almak istiyen kitapçılarui ya bulundukla 
yerin Kültür Diı:ektörlüğüne veya Devlet Basımevi Direktörlüğüne bat..,.. 
rarak satış şartlarını öğrenmeleri ilan olunur. { 41) 
--------~~----.------------------~----~--~~------

İstanbul dördüncü icra memurluğunda : 
Bir borçtan dol yı mahcuz olup açık arttırma ile satılmasına kardr 

verilen bir aynalı büro bir müstamel halı, bir oüfe, bir halı seccil ~ 
bir gardrop a~alı iki halı seccade bir komidin aynalı 31 ~/9~ 
tarihine müsadif Cuma günü saat onda Şişlide Hasta sokagın 
Rıdvan aparhmaııı birinci kat 2 no.da açık arttırma ile sablac.ağuıc:ı
isteklilerin muayyen gün ye saatta ham bulunacak memura miirac_.. 
atlan ilan olunur. (396) 
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Gdvur 
M•lamedln 
Yeni 
Maceraları 

CiBAU ZiNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romam: 23 

SON POSTA: 

-~ 

Temmm 25 
. 
ittihatçılar Devrinde 

MUHALEFET 0r 
- Size, hak veriyorum .. sizin yeri· he~ecan istila etmişti... Titriyen elJe

niz~e. ~lsam; .ben de böyle ~üşünece. rini zembile uzatmış .• koyu renkli bir 
ğlmı ıtıraf edıyorum . .. Hatta, şu anda bohça çıkarmıf .. göğsü, titreye titreye 
nasıl olup da beni tevkif etmediğinize kabarırken, bohçayı açmıştı ... Ve 0 za· 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l 
Son Postanın siyasi tefrikası : 9 -

Yazan: ZİJ'• lüD' i 

Neşredilen bir ~aka!e ile Ahmet Rıza Beye reklam yapılmak istenmiş ve bu 
maksatla muhalıflerı aradan atarak, yeni bir teşekküle zemin ihzar eylenmişti taşıyorum. .. man, çömeldiği yerde düşecek gibi sa!:-

- Mehmet.. oglum 1... lanmıf .. bitkin bir sesle: 
- Hüsnü beyi .. Rica ederim, birbi- - Evet 0 t k d' · . . . .. .. a, en ısı. 

rımızı aldatmıyalım. Açık kalbli dav• Dı'ye mırıld A" " · 
anmış... gır agır yerın-

ranalı m... Siz, benim hocamsınız ... den kalkar k d'' k · · d 

[Cemiyetin muvaffakiyetsizliğine ı «Sefareti Osmaniye doktoru Abdul· terecek bundan başka bir maiyet kal~ 
baş~ıca sebep; efradının ilim, ahlak, lah Cevdet bey, sefarethanede ve iki madı. Halbuki bir çok mahalde, aefa , 
f~zilet, sebat, metanet gibi secayayi a- katip önünde sefir Mahmud Nedim be- ret halkı fezaili milliyeyi il& deifl bi· 
~~e as~abında.n olm~.dığ~nı .. : Yaz~ış Y.i ~övmüştür: Sefirin, Avuıturya ha - lakis payimal ediyor. Sefarethan~lerı B 

,. . a uşmeme ıçın 1.1vara 
ana; evvela, Galatanın ınsan kanı ve dayanmıştı. 

sarhoş kusmuklarile dolu olan mülevea H" .. b 
sokaklarında, bir batakhane kavgasın· h kusnlu . edy; 
·..ı ld' . B . kd' . . are et erın en oa restge ınız. em, ta ır ettınız. k 

Gavur Mehmedin bu 
hiç birini gözünden 

Za . l k d 'rd' . Y . açırmamıştı. 
ptıye a ayına ay ettı ınız. anı, 

bir sürü it içinden çıkararak faydalı in- Bu sabahtanberi Gavur Mehmedi 
sanlar arasında bana bir yer verdiniz... b~ kadar değiştiren, onun aleyhinde 
Sonra da, beni maiyyetinize alarak ye- hır çok şüphelere meydan veren sırrın, 
tiştirdiniz. Bir çok işler gösterdiniz. her tarafına kan pıhtıları bulaşan şu 
Defalarca tecrübelerden geçirdiniz. Ve sapsarı renkli kesik başta toplandığını 
nihayet, bana karşı sarsılmaz bir emni· anlamıştı. 
yet hasıl ettiniz; değil mi?... Derin bir merak ile o da eğilmiş .. 

- Evet .. şüphesizi.. parmağını o kesik başın alnına daya • 
- E .. şu halde nasıl oluyor ki, beni mış .. uzun uzun bakmıştı. O zaman bu 

bir anda silkip atıverdiniz?.. Orada; baş, onun dimağında, müphem bir ha
yangın yerinde benden ayrıldığınız za. yal uyandırmıştı. Fakat, bu hayalin üs
man iki şey düşündüm. Biri, ölüm. tüne gerilen perdeyi bir türlü yırtama
Diğeri de, geldiğim yere dönmek .. ya- mıştı. 
ni, benim gibi şüphe altında bulunan Gavur Mehmedin yanına gelmiş, 
adamların serbestce gezebilecekleri, gözlerini tekrar onun yüzüne dikmiş
Calata sokaklarına ... Fakat, burıun i- ti. 
;Jcisini de yapamadım. Uzun uzun dil- - Tanıdın mı, Mehmet. 
şündükten sonra; kalkıp buraya gele- Gavur Mehmet; dudaklarının üs • 
rek size bir teklifte bulunmaya mecbur tünde sönen bir sesle cevap vermişti. 
kaldım... İşte, o teklifi yapıyo • - Tanıdım. 
rum: - Arkadaşlar! .. Beni tevkif c- B d t " f k - en e, anıyacagım, a at.. ta-
diniz. Ve, derhal müstantik'in huzu • mamile kestiremiyorum. 
runa gönderiniz. 

~atta, cemıyet muessıslerı bugun rıcıye nezaretıne müracaab üzerine, ayyaşlar, kumarbazlar, hovardalar ya• 
cemıyette mevcut değildir; demiştik. Cevdet bey huduttan dışarı çıkarılmış- tağı oluyor. 

[Bugün bizim .icabı maslahat) diye tır. Cemil Tosun l d .L.L_ 
ket t k . ed'w• . h . 'k paşa reza e umlll ge-

b 
mle mdek. ıst ıfgımız amıyet nı a • Sebebi münazaa, şudurı çenlerde Viyana sefaretini, erbabı na• 

ı atın a ı men aatperestlerden za - C"I"' ·· h.. h · 
d k d 

w hA 'b"'l" u usu umayun günü, sefaretha • mus ve aysıyet nazarında lekedar et-. 
manın mey ana çı ar ıgı es as a a· d .. k · · V h 
d ·· ··ı w• .. ·f d'·ı d" ne e mu emmel ve mutantan bir zi • mıştı. atanımızın ayat ft mematı 

a goru ecegı uzere .....• e en ı er ır f t 'ld'w• d . (S-L-L d k 1 R l' 
k · b l d b' . . . k ya e ven ıgıne aır 1W11J1) gazete· eme o an ume ı meselesinin hallin• 

ı, un ar an ırıncısı ve en mu te • · b' b d · A 
d. · l Abd ilah C d f d' .1. sıne ır end yazılmış ... Cevdet bey; e en zıyade alakadar bulunu l:ılr hil• 
ırı o an u ev et e en ı, ı ım .. .. f h 

k l ·1 ·11 b"h kk h" . 0 gunu se aret anede ziyafet verilme- kumet nezdindeki sefirimizin darbel ve a emı e mı ete ı a ın ızmetı d'w• . . . 
cemı'lede b l · d Af' . k l ıgını, ve o bendın, mahza zıyafet ma- tahkire uğraması, Viyana aasotıeJerine u unmuş ıse e, sa ıyetı a. "f' .

1 
b • 

b . · d d'w "f k 'k sarı ı namı e ir para koparmak ı'çı"n maskara olması, itibarı ıi·--'-'-- ne 
ıyesın en ıger ru e asının teşvı at r--

ve tevilatı desisekaranelerile iğfal 0 • Mahmud Nedim bey tarafından mah- büyük bir nakisedir.] 
!unmuş, ve cihana değişilmeyen şeref susen ya.zdırılmış. ~lduğunu, Viyana Filhakika, o sıralarda sefarethane • 
ve namusu, rütbe ve nişana ve bir kaç gaz:telerınden bırıne haber verir ... lcrde bu gibi vak'alar ekıfk ~ld~ 
kuruş ihsana ve memuriyete feda ile Sefır hunu duyunca doktoru çağırır, Mesela; bu hadiseden bet on s&ı ev1 

enzarı hamiyetperverandan .külliyen tekdir eder. Doktor, mukabelede bu • vel, Paris'deki Osmanlı sefarethane 1 

iskat edilmiş olması, ağlebi ihtimalden lunur. Sefirin üzerine ablır. Kulağını sinde de buna benzer bir dayak ..,aı·aıİ 
bulunmuştur. çeker. Yüzüne dört tokat vurur. He • geçmişti. Fakat onun sebebi baeb&tUn. 

[ishak Süküti ve hattiye sahibi Hilmi men telgrafhaneye azimetle, zati şa • başka idi ... Sefaret ataşemJlttm Ce ~ 
gibiler ise, meziyeti şahsiyeden külli- haneye key~iyeti bildirir. Arzı ubudi- mil bey, Aziz bey isminde bir .&t il~ 
yen muarra, evaili lekeli oldukların • yet. eder. Vıy~nadan t~dedildiği için kumar oynamış .. fakat oyunda lr.ay1 
dan, burada onlardan bahsetmeyi zait sefırden taz~ınatı nakdıye dava et - beden Aziz bey, kumara b.ile lranttı 4 

gördük. mek maksadıle Londraya rider. ğını iddiaya başlamış .. Cemli be7 de b~ 
[Şurada, maatteessüf bir vak'ayı i- Bu vak'ayı Şuarayi Ümmete der • ithama dayanamamış .. Aziz be,., mu' 

lave etmek isteriz ki; yedi _ sekiz se _ cetmeden maksadımız; na Abdullah fassal surette bir dayak atın .... clL 

Hüsnü bey, bir şey söylemeye dav
randı. Fakat, daha: 

nedenberi meydanı mücahedede bezli Ce~de~ ~fendiyi Avusturyadan kovul- Sonra .. (Vaşington( sefareti a.,k&, 
- Mehmet! .. Çok ıztırap çekiyor _ vücut eden, ve her türlü evsaf ve feza- dugu ıçın; ve ne de Mahmud Nedim tibi (Alfred Rüstem) bey U. (Kardlf) 

ili haiz bulunan Ahmet Rıza beyefen- beyi, yediği dayaktan dolayı taziye ey- şehbenderi Hakkı efendi aruande ~ 
diye; bazılarının (Mabeyni Şahane) lcmektir. Bizim bu hadisede kemali tc- yine böyle silleli, tokatlı bir hMlle vu• 
ile itilaf hasıl ettikten sonra efendileri essüfle gördüğümüz şey; bu kavganın kua gelmiş .. bu da, gerek Ammib ve 
rine yaranmak maksadile bir münazaa Viyana gibi kaidei edeb ve merasime gerek (Londra) ve (Brükael) tfyul, 
çıkarmak, ve o mücahidi şehir Ahmet fevkalade riayet edilen bir yerde vu • mehafilinde günlerce dedikodul.a '\'\ 
Rıza beyi tahkir etmiş olmak için mu- kua gelmesidir. Osmanlılar aleyhinde bir tdım möt 
gayiri şer'i islam olan düello teklifle • Edeb ve iffet, Türkün en bUyük fa- tehzi tefsirata sebebiyet vermlf.. dl. 

sun. 
- Oğlum.. Mehmet!.. - Çok .. hem de, pek çok Hüsnü 
Derken, kapı gürültü ile açıldı. içe- bey. 

Hye, (Karakaş Mehmet bey) denilen - Bunun sebebini bana söylemez 
uzun boylu, zayıf bir tabur ağası dal- misin? .. 
~ı: 

- Tefti' beyleri .. Vukuat var. 
Diye bağırdı. 

- Cevap vcreenc, Mehmet t .. 

- Hüsnü bey .. rica ederim .. Allah rini kabul etmediğinden dolayı yazdık- ziletidir. Bizde, zaten ecnebilere göa• • (A.rbm .-) 

Odadakiler, şaşırmışlar; Karak8fın 
vüzüne bakakalmışlardı. 

Tabur ağası izahat verdi 

- Bir adamın elindeki zembilin j. 

cinde, kesik bir kadın başı yakalandı. 
Gavur Mehmet, derhal yerinden fır

(adı. Ellerile masaya dayandı. Evvela, 
Jşittiklerine inanmadı. Karakaşa bir 
p,eyler soracaktı. Fakat, Hüsnü bey, on
tlan daha evvel davrandı. Tabur ağası
hı isticvaba başladı : 

- Bu adam, nerede yakalandı?. 
- Ayvansaray iskelesinde. 
- Kim yakaladı?. 
- Bir kayıkcı. 
- Herif nerede? .. 
- Ayvansaray kolluğundan şimdi 

bizim merkeze getirdiler. Burada .. 
j3ahçekapı karakolunda. 

Gavur Mehmet dayanamadı: 
- Ya, kesik baş?.. 
Diye bağırdı. 

- Kesik baş mı> .. O da zembilin i
çinde.. karakolda. 

Gavur Mehmedin vücudü, tepeden 
tırnağa kadar titredi. Birkaç saniye aÜ· 
ren kısa bir sükfıt geçti. Gavur Meh • 
met, Hüsnü beye eğildi: 

- Çabuk .. karakola gidelim. 
Dedi. 
Hüsnü bey de o fikirdeydi. 
Tabur ağası Karakaş Mehmet beyin 

bizzat getirdiği vukuat raporunu, Deli 
Kerim efendiye verdi: 

- Ben gelinceye kadar, rapor kal
sın. Müşir paşaya takdim etmeyin. 

Dedikten sonra, Gavur Mehmede 
başile işaret etti. 

* Tabur ağası Kara kaş Mehmet bey; 
Gavur Mehmetle Hüsnü beye, pek güç 
yetic;ebilmişti. Üçü birden, nefes netese 
karakola gelmişler; Mehmet beyin o
dasına girmişlerdi. 

Gavur Mehmet: 
- Evvela şu kesik başı görelim. 
Demişti. 
Mehmet beyin verdiği emir üzerine; 

nöbetçi çavuşu, ortaya kirli bir zembil 
getirmiı::ti. 

Gfn·ur Mehmedi, boğulacak gibi bir 

aşkına bana şimdi hiç bir şey sorma ... 
Bi rkaç gün, beni kendi halime bırak. 
Şu işi tcmizliyeyim. Ondan sonra, her 
şeyi söylerim. 

- Pek iyi.. şimdi ne yapacaksın> .. 
Bu sual, Gavur Mehmede vazifesi· 

ni hatırlatmıftı. 

Uykudan uyanır gibi silkinmiş, der· 
hal kendisini toparlamıştı. 

- Evet .. şimdi yapılacak şey ... i
zin verirsen, vaziyeti ben idare ede • 
yım. 

- Hay, hay ..• 
Gavur Mehmet, başını tabur ağası 

Karakaş Mehmet beye çevirdi. Arala
rında şu konufma geçti: 

- Azizim! .. Siz, bu adamı isticvap 
ettiniz mi? .. 

ları bir makaleyi imza eden dokuz ne
fer efradı cemiyet meyanında, Abdul
lah Cevdet efendi de maatteessüf mev
cut idi. 

İşte bugün bizim, söylemeye dili -
mizin varmadığı ve fakat zamanın is -
bat ettiği hakayik şudur ki; bir takım
larının, millet mahvoluyor .. vatan el· 
den gidiyor .. Sultan Hamid, zalimdir .. 
öldüreceğiz, keseceğiz, biçeceğiz; diye 
feryadü figanları; öteye beriye koşma· 
lnrı; Hamid' den dem vurmaları; hep 
mabeyin ( 1) nazarında şahıslarının e
hemmiyetini arttırmak; ve bilahare 
hazıdadıkları yüksek maaşlı memuri • 
yetleri kapmak imif. 

[Gariptir ki, bu adamlar: kendileri
it> beraber cemiyetin ıslaha şiddetle ih
tiyacı var iken, kendileri ıslaha çalış

- Şöylece, bir iki şey soruştur 
dum. 

- Evvela .. bu adam kim? .. 
- Bir çingene. 

~ madıktan başka; aman cemiyeti yeni 
baştan tanzim, ve kaybolan şerefini i
ade edelim; diyenlere, bizi tahkir edi
yor diye, buğuz ve adavet ediyorlardı. 

-Ala ... Bu başı nerede bulduğunu 
söylüyor? .. 

- Keratanın bir sözü bir sözünü 
tutmuyor ki... Guya, kendisi hamal
mış .. tanımadığı bir adam bu zembili 
vermiş.. al bunu, Ayvansarayda bil • 

[Teessüf bu hale, sadhezac tees -
süft !.. . ] 

Bu makaleden maksat; Ahmet Rıza 
beyi reklam etmek .. ve muhalifleri a
radan atmak için, Ahmet Rıza beyin 
bayrağı altında yeni bir teşekküle ze -
min ihzar eylemekten ibaretti. 

mem nereye götür, demiş ... O da, A- Nitekim bu maksadın tahakkuku 
zapkapısından bir kayığa binmiR Ay- 'k .' · Ah R b ' · O d r gecı memıştı. met ıza ey, mu -
vkansaraya g~ç~ış. ra a kayıktan çı- haliflerini cemiyetten uzaklastırdı .. Ve 

arken zembılı unutmuş. Kayıkçı zem- k d' · d d h dk (h' ') 1 · 
b ·ı· 1 . k . . en ısı e a a sa ı avan en 

ı ı a ıp ona verır en ıçıne bir şüphe f d 'h d"I · · . . . . tara ın an ı ata e ı mıştı. 
gırmış. Hele dur, şunun ıçme bir ba- * 
kalım; demiş. Herif açtırmamak iste
miş. Mesele, bu suretle patlak vermiş. 

Herif, nerede? .. 

- Kovuşta .. nezaret altında. 
- Çok iyi ... Şimdi, karakolun ha-

pishanesinde kaç kişi var?.. 
- Kimse yok ... Gece yakalananla· 

rm hepsini bu sabah zaptiye kapısına 
sevkettim. 

- Şu halde, şimdi emir veriniz. Be
ni hapsettiriniz. 

Gılvur Mehmet, bu sefer de başını 
çevirdi. Hüsnü beyin kulağına eğile -
rek: 

(Arkua var) 

Fakat Ahmet Rıza bey, muhalifleri· 
ne olan kinlerini bununla teskin ede -
memişti. Günün birinde, • Ahmet Rı-

za beyin riyaseti tahririyesi altında in
tişar eden (Şuarayi Ümmet) gazete· 
sinde; şöyle bir makale görülii~ermiş
ti: 

- Aynen -
Şundan, Bundan 

(Paris) matbuatı, Avusturya gaze
telerinden naklen \Viyana) sefareti 
seniyesinde vukua gelen şayanı teessüf 
bir hadiseyi şu surette bildiriyor: 

( ı)Yani, Abdülhamit) demek istiyor. 

Ulukışla İlbaylığından: 
1 - Ululatla kasaba Y• köylerinde yapılacak (28860) lira (M) 1mrut 

bedeli k~fi olan (28) tek (32) çift ııöçmen evinin kapalı zarf .-.e a9. 
eksiltmesinde talip çıkmadığından ihaleai on gün müddetle uzabln ... •. 

2 - ilk teminat akçeli (2164) lira (70) kuruttur. 
3 - ihale 27 /7 /936 ıtbıü saat 14 de Ulukıtla lakin komiaJoaaaılıa ,.., 

pılacağından taliplerin müracaatları. (31) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızın muhtelif ıerviılerinde çahıtırılmak üzere mhaha· 

ka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar memur alınacak
tır. Müsabakaya girmek için liseleri veya Ticaret liselerini 'ft 

yahut Galatasaray lite1i ticaret kısmını bitirmiı olmak ve 18 den 

aıağı, yirmi beıten yukarı yaıta bulunmamak lazımdır. 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, Ye ne • 

lerden imtihan yapılacaiı, Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat 
Bankalarımızdan elde edilebilecek ıarlnamelerde yazılıdır. MI • 
sa baka 6/8/936, 7 /8/936 Per.ıembe ve Cuma günleri sabahı ... t 
9 da Ankara ve lıtanbul Zira.at Bankalarında yapılacaktır. 

istekliler aranılan belıeleri bir mektubla birlikte en IOD 

28/7 /936 Salı günü aktamına kadar Ankarada Ziraat Bankası 
Memurin Müdürlüğüne ıöndermek veya vermek suretile müracaat 

etmiş bulunmalıdırlar. Bu mekteplerin son sınıfında olup ikmue 
kalmış olanlar milaabaka imtihanı neticesinde muvaff akiyetleri 
halinde ikmal imtihanDD verdikten sonra tayin muameleleri yapd-

imtihana kabul edileceklerdir. "4145" 

Kültür Bakanlığından: 
915 numaralı kanun hükümlerine göre orta okul ve liselere alınacai' 

parasız yatı talebesinin müsabaka sınavları 1/Eylül/936 Salı pnil 
baıhyacaktır. . 

Müsabaka ıınavlan hakkında fazla malumat almak iıteyenlerıfl 
Kültür, Lise, Öğretmen okulu veya orta okul Direktörlüklerine :nıür•· 
caat etmeleri «1758» cc4045,. 

PBOTEjilV 
Merhemini kullanan frenci T• belsc;ıiukluiuna lu.tulıuaz. Her ul ur• eczanede ., un 
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KUMBARA DESTEKTiR 
it Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız p•ra biriktirmlt olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

it Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahlplerlne 

senede 7 defa kur'a çekerek 

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

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

Birinciye 
ikinciye 

1000 Lira 
250 ,, 

10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 
175 ,, 10 onar ,, 1750 ,, 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin lirallklar: 
Diler bet 118'1deDID ller llll'blde Jalmı 

ı ~,. Ud bla Ura verıuror. •• k811deler 
ber sene laltat, BUlrU. Te-m., IJ'lll 
we Blrlllcl llAaa aylan••a illi glalerl 
1apılmalltadır. 

TAKSİM BAHÇESi 
Bugün 

TAMARA BECK 
REVÜSÜ yeni programında 

Şaranı harret koatUmler • FevkalAde teman 
Her yerde parlak muvaffakiyet knzannn bu REVO her akşam 

görOlmemiş muvarfnkıyetler knzıınmnktadır. 

BUGÜN varyete programHe bOJ Ok nı tine saat 24 ten sonra 

KARAMBA DANSiNG'de eğlenlniz 
~-----~ Neşe - Dans - Samimiyet 

.--.-. Kolec ve Ticaret kısımlarile ~--. 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
EylUlOn 22 noi salı gtınO saat 13 30 da açılır. Sıhhata, tedrısata c 
ahlaka pek iyf dikkat edilir. Kal ıt ve knlml içın bıllı günleri saat 
9-12, cumartesi gtınleri saat 14-18 e knclnr mckt be muracaat. 1 

._~ teyenlere mektebla taritnamesi gönderilir. Telefon: 60474 .._Rliil' 
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TÜRKiYE 

Şeker Fabrikaları 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Fabrikalarımız teknik işlerinde istihdam edilmek üzere 25 ya
şından aşağı Lise, Orta ve Sanayi mektepleri mezunları 

STAJYER OLARAK ALiNACAKLARDIR. 
Kendilerine staj müddetince tahsil derecelerine göre ücret ve

rilecektir. İsteklilerin 15 ağustos 1936 tarihine kadar yazile Es
kişehirde Genel Direktörlüğe müracaatları ve birer fotoğraflarile 
tercümeihal ve vesika suretlerini de göndermeleri lizımdır. 

KOÇOK ÇiFTLiK PARKINDA 
Bu aksam 

SiPAHi OGLU 

HASAN HuSNO 
BURSA PAZARI 

Leylt mekteplerde talebeye lUzumlu olan yatak, 
yorgan, yatak ve yorgan çarşafları, pike örtü ve 
yun battaniyeler, havlu, mendil, çorap, fanile, pija
ma ve sair ihtiyaçlurınızı çok ucuz fiyatlarla mağa

Ztllıırımızdan tedarik edebilirsiniz. Taşra siparişleri hemen gönderilir. 
Adres : İstanbul, SultaHhamam No. 24/4 - Beyoğlu, İstiklal caddesi 

No. 376. Bursu, Uzunçarşı No. 98. Başka yerde şubemiz yoktur. 

Türk Maarif Cemiyeti 
Resmi ilin itleri Bürosu 

~--, 

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

(Resmi İlanlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur.) 

[E i KE MEKTENSE ••• 
Evet teri esmektense, onun kokusunu 

gideriniz. Bunun için de yanınızda küçük 
bir tite VENÜS KOLONYASI bulun
durmak kafi gelir. 

Bir damlası, bin damla terin verdiği 
izbrabı bir anda kesen VENÜS ESANS· 
LARI, bu sıcak yaz günlerinde sizi çiçek 
bahçeleri içinde dolattıracakbr. 

Depo•u: 

NUREDDiN Evliya zade Ticarethanesi 
İstanbul, Bahçekapı 

Sinirli ve ciğerleri zayıf olanlar 
Bunaltıcı •ıcaklarde rahat nefe• almak ve alnlrlerl teakl• 

-.t .. ak iç~!.' 

Losyonunu 
kullammz. AM 

Ciğerleri emizler. Çam ağacının bütün şifat tesirlerini haizdir. Çam 
losyonile banyo yapınız, cilde gQzellik verir. Kokuları izale eder. Asabı 

zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neşe uyandırır. 

• ••t••I 60 kuruştur. BUyUk eczanelerde bulunur. 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SİYATiK 

ağrılarını T E S K 1 N 
ve izale eder. 

Her eczanede arayınız 
--... ................................................. ___ 

Son Posta Matbaası 

1~cşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

S.ıhipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lltiü 
Hem ucuz ve hem de temizdir. , ______________ _, 

SON POSTA 

Cinsi 

Kara mercimek / 
Patates 
Buğday 

Bulgur 

Nohut 
Tarhana 
Pastırma 
Kara bibea 
Kırmızı biber 
T urt u (muhtelif) 
Tuz 
Sirke 
Salça 
Kimyon 
Çay 
Soda 
Vanilya 

Süt 
Yoğurt 

Tereyağı 

Beyaz peynir 
Katar peyniri 
Kaymak 
Reçel 
Yumurta 
Tahan helvası 
Tahan 
Pekmez 
Ekmek kadayıfı 
Tel kadayıfı 
Yassı kadllyıfı 

Ispanak 
Pırasa 
Havuç 
Kereviz 
Pancar 
Taze yaprak 
Taze soğan 
Taze bezelye 
Taze bamya 
Taze sarımsak 
Karnabahar 
Yer elması 
Semizotu 
Taze bakla 
Yetil salata 
Marul 
Enginar 
Hiyar 
Kırmızı turp 
Maydonoz 
Dereotu 
Nane 
Çalı fasulye 
Ayte kadın fasulye, 
Dolmalık kabak 
Sivri biber 
Dolmalık biber 
Patlıcan 
Domates 
Lahana 
Salamura yaprall 
Bal kabağı 

Taze üzüm 
Taze erik 
Taze kayıV 
Kiraz 
Vitne 
Elma 
Armut 
Ayva 
Şeftali 

Zerdali 
Portaka• 
Kavun 
Karpuz 

(Baş tarafı 11 inci sayfada) · 
Kilo Beher kilosu Tutarı İlk teminatı 

1.470 
19.700 

535 1 

2.650 

2.45G 
480 
530 

58 
66 

750 
6.400 
.2.903 
1.080 

30 
184 

'i.000 
215 Paket 

10.800 
13.950 

800 

5.300 
2.900 

280 
1.450 

171.200 
1.150 

900 
1.080 

165 
930 
610 

13.500 
10.800 
3.300 
2.400 

400 
840 
770 

1.350 
1.200 
1.049 
3.000 

1.700 
3.500 
4.450 

10.000 
4.800 
1.560 

10.200 
1.200 

15.000 
2.100 
2.050 
1.900 
7.700 
9.600 

450 
3.370 
9.400 

11.100 
9.900 

800 
1.500 

8.700 
1.920 
1.900 
2.100 
1.550 
2.820 
2.050 
1.800 
1.450 
1.250 

Adet - · 

Demet 

Adeı· .. 
)) 

)) 

Demq 
)) 

)) 

)) 

19.900 Ade' 
10.100 

7.30(.l 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

12,S 
6 
7 

10 J" 
12 
80 
90 

1 20 
60 
30 

7 
12,5 
20 

1 00 
3 50 

10 
50 

ıs 

20 
60 
45 
70 
60 
40 

1,1 
40 
30 
17, 
25 
30 
30 

10 
8 

10 
15 
ş 

15 
8 

20 
20 

5 
20 

7 
8 

10 
4 
5 

15 
3 
2,f 
1 
1 
1 

10 
10 
5 

20 
15 
12 
10 
8 

30 
10 

20 
20 
60 
20 
20 
25 
20 
10 
i25 

25 
5 
8 
7 

183 75 
1182 00 

37 45 
265 00 

294 00 
69 60 

424 00 
69 60 
39 60 

225 00 
378 00 
362 87" 
336 00 

30 00 
644 00 
500 00 
107 50 

(620 O(\ 
t790 od 
1280 00 
2385 00 
2030 00 
448 00 
580 00 

2568 00 
460 00 
270 00 
189 00 
41 25 

279 00 
183 00 

1350 00 
864 00 
330 00 
360 00 
32 00 

126 00 
61 60 

270 00 
240 00 

52 45 
600 00 
119 00 
280 00 
445 00 
400 00 
240 00 
234 00 
JOS 00 

30 OQ 
150 00 

21 00 
20 50 

190 00 
770 00 
480 00 

90 00 
505 50 

1.128 00 
11110 00 
. 792 00 
240 00 
150 00 

1740 00 
384 00 

1140 00 
420 00 
310 00 
705 00 
410 00 
180 00 
362 50 
312 50 
995 00 
808 00 
511 00 

13 78 
88 65 

2 81 
19 88 
22 05 
7 20 

31 80 
5 22 
2 97 

16 88 
28 35 
27 22 
25 20 

2 25 
48 30 
37 50 
8 06 

896 16 

12{ 50 
209 25 

96 00 

178 88 
152 25 
33 60 
43 50 

192 60 
34 50 
20 25 
14 18 
3 09 

20 92 
13 72 

1134 24 

101 25 
64 80 
24 75 
27 00 

2 40 
9 45 
4 62 

20 25 
18 00 
3 93 

45 00 
8 92 

21 00 
33 38 
30 00 
18 00 
17 55 
22 95 

2 25 
11 25 
1 58 
1 54 

14 25 
57 75 
36 00 

6 75 
37 91 
84 60 
83 25 
59 40 
18 00 
11 25 

899 03 

130 50 
28 80 

·ss 50 
31 50 
23 25 
52 87 
30 75 
13 50 
27 19 
23 44 
74 63 
60 60 

/ 38 32 

Temmuz 25 

Münakasa 
Tarihi Saati 
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620 85 "" 
1 - Yukarıda adlan yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktan eksiltme şartnamesine göre komisyonum~_~J 

okullar namına parti, parti kapalı zarfla münakasaya konulmu, ve ilk teminat miktan yanlarına ~ 
2 - Eksiltme Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak komisyon huzurunda belli gün n _.. 

yapılacakhr. f 
3 - Eksiltmeye girebileceklerin 936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun (2, 3) üncü maddelerine ti 

ellerinde bulunan belgelerle; licarethane namına ite gireceklerin işbu kanunda yazılı tartlar içinde .,,o 
tikte alma vekaletnnmelerile komisyona ba11 vurmalan. ~ 

4- Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarıda adi yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf ;"J, 
larına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya Bankı\ mektuplarını koymak suretile zarflana ( 
tekliflerinin hangi işe ait o!duğu ve kanuni ikametglhlan yazılı ve zarflar mühürlü olarak belU .... ~ 
saatlerden bir sa.at evvel makbuz mukabilinde komisyon hatkanlığına verilmesi lazımdır. BeW ,atJ /. 
zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. T eminatlann ekıiltoı• .:J 
ferinden evvel Ankara mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmıt bulunması ve ektiltme pr~ 
aörmek üzere komiıyon sekreterliğine müracaatlan ilin olunur. (46) " 


