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Dün Hay arpaşa hattında 2 kaza oldu 
fspanyada sokaklar 1 .Te~e~~ü"h ~reni . Amerikalı bir milyonerin 

baştan başa !~ı~o~!!0!n~~~~~~~~ ~~:~!a!:~~~!~e:~~~er~z:Y~ 
1 1 d 1 albnda kalan bir adam öldül Kopenhaga kadar uzandı v~ nihayet kadının kocas ceset er e o u lzmit, 26 (H~.•u.1. muhabirimiz. ve çocuğunu terk•edip Jstanbula kaçmasiyle bitti mı 

deıt) - Pazar gunlerıne mahsus A • • 

liükumet kuvvetlerine mensup 10 bombardıman 
tayYaresi asilere bomba .Yağdır~. ~dı~lardan 

. mürekkep bir tabur teşkil edıldı 

dapazan tenezzüh treni Sabanca ile 
Arifiye arasından geçerken ölümle ne· 
ticelenen bir kaza olınuftur. Tren bü
tün sür'atile giderken birdenbire hat 
üzerinden geçmek isteyen bir köylüye 
arabasile birlikte çarpmıştır. Müsade
me gayet tiddetli olmuş, köylü vagon
lar altında kalarak ölmüştür. 

Bu dakikaya kadar köylünün hüvi· 
yeti tesbit edilememiftİr. Kaza hakkın
da tahkikat yapılmaktadır. 

Kızıltopraktaki kaza 
Dün Haydarpafa hattında ikinci bir 

kaza olmuf, lokomotif altında kalan 
ve bacakları kesilen bir adam ölmüt -
tür. İki sevgilinin şimdi sakin bir hayat snrdnkleri Kuruçeşmedeki köşk 

Aqam saat 20,36 da Haydarpap • lstanbulun tanınmıt ailelerinden bi-ı - Ben im. 
Milil lanYetleri Wlere brp atet ecl•I-"• dan kalkan tren Kızıltoprak önünden rine mensup Ziya isminde bir genç Maksadımı kendisine anlatınca be-

Paris, 26 ~Hususi) - Madrid ve Barselon'dan gelen haberlere göre, hü- geçerken hat üzerinden geçmek istiyen bundan iki sene evvel Toldtliyanda tBr ni nezaketle içeriye aldı. Merdivenle!'> 
llinet kuvvetlerile asiler arasındaki çarpıfmalar bütün tiddetile devam et· 55 yaılannda Yako ~minde bir adama nıttığı A~~rikalı milyon~r (Barth) ın den yukarı kattaki salona çıktık. ara 
e1ttcdir. çarp~br. Lokomotif altında kalan karısı Deaı ıle evlenecektır. Desi Ame- dan az bir müddet geçince genç, tuh. 
liükumet kuvvetlerine mensup 10 bqml>ardQllAQ tayyareei Saraaöza fi • Yako~un ayaklan keailmit. kaldırıldı- ri~adan yeni gelmif, kocasını, serveti· ten, kestane saçlı, iri mai 'gözlü genç 
inde uçarak '8i1- üzerine bombalar atmıf)arc:br. iı Nümune hastanesinde kazadan üç nı, ve üç yaşındaki çocuğunu çılgınca bir kadın yanımıza geldi, Ziy~ 
Madrid'den geleh en son haberlere göre hüktlmet kuvvetleri baz1 yerler • saat sonra ölnıüttür. Kaza hakkında sevdiği bir genç uğruna terketmittir. takdim etti : 
ı:Uvzit muv~ffakiyetler elde etmiş lerdit. Maamafih iki taraf arasında Üsküdar müddeiumumiliği ta.rafından Bu hadisenin tahkikatına giden ar· - Desi. 
1ı mücadele şiddetini el'an muhafaza etmektedir;Dnanu 8 inci aayfada) tahkikat yapılmaktadır. kada.şımız vak'a hakkında ŞU maluma· Ben kahvemi içerken, Ziya ile müio 

._E====---~-------1ııp11111'!111!"'~lmil!l"'-'P-.-.--~.-,....-.. ~ .. ~.----~~~~~ ... tı edinmiftir: takbel zeyc:eai de etrafıma almışlar 
- 3u iki pncin eergüzCfl dolu ha- maceralarını anlahyorlarclı. ' 

yatlarını öğrenebilmek için hayli do - Desi kimin kızıdır? 
laşbm, nihayet Kuruçeşme'de Şeybül- Desi Atinadaki İngiliz konsolosunuıı 
islim Cemaleddin'in korusunun üs - kızıdır. 

tünde bir köşkte oturduklarını öğren· Bahası iyi bir tahsil görmesine bil . 
dim. . . ~ . hassa dikkat ettiği için tahsilini, lngiı 

. ~ve ıkı taraflı agaçlıklı bır yoldan terede ikmal ettirmiş, ona Fransızcayı 
gıttım. Korudan yukarıya çıktıktan ana lisanı gibi öğretmiş. 
sonra, Boğaza hakim bir yerde birbir· Ben merak ederek ona şu suali sor· 
lerini seven çiftler için kurulmuş dum. 
mükemmel bir yuva ile karşılaftım. -Ailenizin ismini verir misiniz) 

Kapıyı biraz tereddütle çaldım. Ma- O parlıyan gözlerile «olmazh> de-
ceralarını dinliyeceğim gençlerin bana dikten sonra, başını salladı. 
ve okuyucularıma hayli meraklı şeyler - Müsaade }ederseniz bu sualinizi 
anlatacaklarını umuyordum, nitekim, cevapsız bırakayım dedi, henüz sınasa 
umduğum gibi çıktı, kapıyı, bir erkek değil. 

açtı ve:. . . . . tık kocuile nuıl tanıtıyor? 
- Kımı ıstıyorsunuz) dıye sordu. Desi sözüne şöyle devam etti: 
- Bay Ziya'yı. (Devama 2 nci ~) 

• Dolme'--hÖo .............. ......,. ,..... .. loö7lo ............. Vapur iskelesinde bir 

lstanbul cadde Ve sokakları c=~~~~in~~::D~~!~s!~~~e:~!. 
il 

... d · d ı•k d •k Jd Kadının beraberindeki erkek de yaralanmışbr 

Se er en e 1 eşı o u Dün saat 4,30 da Köprünün Kadı., .. --------·---
köy iskelesinde kıskançlık yüzünden 

))u 
.. n de muhtelı·f yerlere ""Cim,_ ... _L-~·-.. ~-·-d-~··-~-· - .. -··-- ~z~i:~y:!t:;:ni~i~;~=t~;n~:: • 

Dinarlı Mehmet ~::=hakkında aldığımız malumat fU. --....•1m1~ 

ld 1 d .. t .. Maçı aeri kaldı Cinayetin fiili Valide hanında tica 

yı irim ar UŞ U b. retle mefgul Mehmeftir. 
Atina, 26 (Hususi) - Dünya güret Mehmet bundan on sene evvel Mu· 

8ir kadın k lbnda kaldı iki kişi yaralandı, bir şampiyonu Cim Londos ile Dinarlı azzez isminde bir kadınla evlenmif, üç Çok en az a t • • kit Mehmet arasında bugün yapılması çocuğu olmuttur. Fakat son günlerde 
nıahalleleri yeniden su bas~, ıtf aıye geç va e mukarrer olan ~aç gelecek -~ah~ya hı- b~ karı. koca arasında kıskançlık bat 

kadar ) d 1 n tabii) esıyle meşgul oldu rakılmıştır. Bugun yalnız gosterış mü· gostermış, aralarındaki geç.imsizlik 
b ev er e su an . .. A •• • sabak~I~~ yapılmıttır. Maç gelecek pa· günden güne artmıftır. 

· llha cvvelk' ·· k'. ~ ._ den -··n tiddetlı ruzgarın oteye berıye zar gunu saat altıda baflayacakbr Yapılan tahkikata aöre Mehmet on lrcfe ı gun u yagmurun r ,.._ . b' w - • • • 

dij~ıraktığı tahrip izleri ve halka savurd~ğu sağnak halınde ır yagmur iktisat Vekilinin hal gündenberi karısından ayn yqamak-
e...:_ı 1 korkunun tesiri geçmeden dün yağmaga bafladı. . .. saya 1 tadır. 
--cQen İatanbul sular altında kaldı. Yağmur zaman zaman tıddedenere~ ~utahya. 26 (A.A.) - lkbead vekili Mehmet üç, dört gün evvel bnnmn 
.. il ..... t k" . d k ,.L k faıılarla l8at üçe kadar devam ettı. Celal Bayar bu aabah buradan a•i. Salt kahveci Nizam imıinde biriıile mu-na .. - sc ızın e araran g~ ısa . Ue bas L K .• _L --'---L • Dünkü yantlardao bir enstantane 

kork . ki kh Q-h İD muhtelif yerlermi ee r tı, a&ıanu ü1anyamıza .-- maclma aaha- ...lvııt peyda ettijini öğrcnmit '" unç tımtc er ça ve ~ r _....Sinci..,,...) lana& ıeacektir. -1o.w • • DID .. , ..... • lıl,. :' n ~ 
Sonra da muhtelif iatikametler • (O. ·' ama ..,,.._) ...... Y ... 'r a llit ,_ 1 el_,, ...... 
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Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

Amerikalı milyo
nerin karısı Türk 
Gencine kaçtı 

(Saflara& 1 İDcİ .. .,fada) 
- Barth ile bundan beş sene evvel 

tanıştık. O siyasi bir vazife ile Aine -
ıika hükumeti namına Atinaya gelmiş
ti, diplomatik muhiti ile temasa geldi
ği esnada benim ile tanıştı. Birbirimiz· 
den hoşlandık, evlenme teklifinde bu
lundu, kabul ettim ve derhal evlendik. 
Evlilik hayatımızın ikinci senesinde 
bir de çocuğumuz dünyaya geldi. 

Amerikada Barth siyaseti terketti ve 
işi ticarete döktü. Çok kazanmağa baş
ladık, kısa bir zamanda milyonlar top
ladı. Şimdi mühim bir .firmanın sahi -
bidir. 

Ben sabırsızlıkla sordum: 
- Ziya ile nasıl tanıştınız) 
lstanbulu ve bilhassa Türkleri 

çok severim. iki sene evvel bu güzel 
memleketinizi ziyarete gelmiştim. 

Tokatlıyanda bir çay : 
Desi o sırada Ziyayı gösterdi: 
- Bunu nasıl mı tanıdığımı merak 

ediyorsunuz? .. Onu da anlatayım. Zi
ya ile T okatlıyanda bir çayda tanıştık, 
kocam yanımda yoktu. Üzerimde çok 
iyi tesir bıraktı. Gayri ihtiyari, kendi
sini sevmeğe başladığımı hissettim. O 
da bana lakayt kalmıyordu. Üç ay ka
dar beraber kaldık ben mümkün oldu
ğu kadar lstanbuldaki ikamet müdde • 
timi uzatıyordum. Nihayet bir gün ko
camdan bir telgraf aldım. Ve İstanbul -
dan Kopenhag'a hareket etmeğe mec
bur oldum. 

A vnıpada bir kovalamaca : 
lstanbulda bir müddet Desi'siz ka

lan Ziya, aşk hasretine dayanamıyor. 
Desi'nin yokluğu kalbini dağlıyor ve 
günün birinde ailesine bile haber ver
meğe lüzum görmeden A vrupaya gi
diyor. Kopenhag,da buluşuyorlar ve o 
ıırunan birbirlerinden her ne bahasına 
olursa olsun ayrılamıyacaklannı anI 
yorlar. 

Desi dürüst bir kadındır. Vaziyeti 
kocasına bildirmek lüzumunu hisse -
diyor. Ziyaya lstanbulda randevu ver
dikten sonra, Kopenhag'dan Amerika-,, 
ya gidiyor. Zaten Kopenhag'a kimseye 
haber vermeden kaçan Ziya, oralarda 
parasız kalıyor. Vaziyeti ailesine bil
dirmeğe mecbur oluyor. Buradan ken
disine para yolluyorlar, o da ailesinin 
yardımile nihayet İstanbula geliyor. 

Ve bu suretle 9 ay birbirlerinden u
zak yaşıyorlar. Postadan muntazam 
fasılalarla gelen mektuplar aşklarını 
teyid ediyor. 

Desi vaziyeti kocasına anlatıyor : 
Desi nihayet bu ayrılığa tahammül 

edemiyor, vaziyeti kocasına anlatıyor. 
Bir Türk gencini sevdiğini bu vaziyet 
dahilinde kocasını aldatamıyacağını ve 
kendisile beraber yaşıyamıyacağını 
söyliyerek aile yuvasını ve çocuğunu 
da bırakarak lstanbula hareket ediyor. 

Ziya bundan bir haf ta evvel bir gece 
yarısı sevgilisinden telgraf alıyor, ve 
üç gün evvel de birleşiyorlar. 

Şimdi milyoner Barth, karısı aley • 
hinde talak davası açacak ''e bu dava 
nihayete erince Desi Türk tabiiyetine 
geçerek Ziya ile evlenecekmiş. 
.. ·-···iki··;;·;;;;;;···~-;ka·;;·····..,, ...... 

Londra Hayvanat Bahçesinde iki 
yaşlı ayı ölüme mahkum edilmiş, öl 
dürmek için önlerine iki zehirli ha -
mur atılmış .•. Ayılar, başlarına gele • 
cek felaketi anladıkları için, hamur -
ları ağızlarına almışlar, yer gibi yapıp 
da gardiyanları aldatınca, kaldırıp at -
mışlar ... 

Sonra da tekrar, hamurları ala -
rnk, yalağa sokmuşlar, zehirli kısım -
ları tırnaklarile temizleyip çıkarmışlar 
gardiyanların hayretten açılan gözleri 
önünde yiyip karınlarını doyurmuş • 
1 ar. 

'S O N P O S T .A: • Temmuz 

Resimli Makale il Evlilikte Bahtıgarlık a r 
-----------------------------------·----------------------------------------------- Sözün Kısası 

Rahmet Bu ma ? 

1. Ta lu 

E vden ikide çıktığım halde:. 

aya ancak beş sulannda 

dim. Beni yolumdan alıkoyan, ne bir 
vimli sima, ne samimi bir aşina, ne de 
nelerdenberi hergün ayni güzergahı rn 
yen saatleıde takip etmek yılgınlığının 
iurduğu avarelik hevesi jdi. 

Yaimur .. haniya saf yürekli insanla 
crahmet» adını verdikleri mübarek 

mur. .. 
Başladığı zaman, şöyle bir gökyüı: 

baktım: 
- Ehi Yaz yağmurudur .. geçer; 

dlın. 
Bir sigara yakıp, pencerenin öniİ 

ııeçtim. oturdum. Bekle bre, bekle! Biit 
mevsim nazariyelerini, asırların mnhsulii 
lan tecrübeleri, müneccim hesaplarını 1 

tüst eden bir şekilde, asumanın ne kad 
ravakları varsa hep birden açılmış. biça 
müdafaasız insanların, tabiatin üzerine t 

nil&.tolarla su bo§altıyor. 
Evlenen her çift evlilikte babtıyarlık ararlar ve bahbyarlığı 

yqayqlarmda gerçekleftirmek İsterler. Bu yolda muvaffak 
olmanm bir çok §81'tlan vardır. Bunların en birincisi evli çif. 
tin mii§terek saadeı için bir takım fedakarlıklara katlanması 

lüzumudur. Çünkü hiç bir erkek veya kadın bir ideal değildir. 
Her insanın kendine göre bir takım kusurlnn, bir takım nok
sanları, hatta bir takım huysuzlukları ve itiyatları olabilir. 
Müıterek saadet uğrunda iki tarafın da bu çeşit bnllere ve ha-

reketlere göz yumına}an, yahut bmalan kendi halleri ve hare
ketlerile uygunlafhrmalan eereklir. 

Bahtıyarlık hayatta kazan:kn munffalôyetlerin en büyü. 
ğüdür. Bunun kendiliğinden basıl olac:aimı, yahut çabpna· 
dan, uğra§madan, feragat göstermeden, fedakarlığa katlan
madan elde edileceğini zannetmek abestir. 

Bilikis hayatın en büyük muvaffakiyetlerinden biri uğrunda 
en büyük fedakarlığı göze almak aerddir. 

Şemsiye taşımasını sevmem.. Karnst 
ııiyince bunalırım.. lastik ayaklarımı sık• 

Her zamanki normal kıyafetimle sok 

ia çıktım. 
Yağmurun, gök gürlemelerinin, göz 1 

lıcı şimşeklerin ardı, arası kesilmiyor. Ko 
§Unun mutfağından et çalmış arsız ve sİ11 
kediler gibi duvar diplerinden süzülef 
yürümeğe başladım. 

Rir şehre Kolera 
Mikrobunu gagan 
Sarhoşun marifetleri 

lskenderiye • .t;ı .{:l 
de sarhoş bir ln
giliz bahriyelisi • 
yolunu şaşırarak 
açık kapılı bir ye
re girmiş, bura -
sı mikrobiyoloji 
müessesesi imiş, 6 ~ 
gitmiş, kavanoz - V11\. 
ları kırmış, sişe - ~~~ 
leri yerlere. at - -:::ff ~ n~ 
mış, meğerse bu ~ ~ıı.. 
şişelerle kavanozların içinde kolera 
mikropları varmış. Bunun üzerine a· 
damcağız derhal aşılanmış. sıhhi ted • 
birler alınını~.. fakat bu kufi gelme -
miş, şimdiye kadar 300 ki~ i aşılanmış
tır. Ve eğer bir vak'a zuhur edecek o
lursa bütün lskenderiye şehri aşılana -
cakmış. 

* * * 
A"rep ticareti 

Geçenlerde bu sütunlarda Hindiı -

tandaki fare bolluğundan bahsetmiş 

ve Bombay belediyesinin mücadele 

için mükelleflerden vergiye mahsuben, 

fare ölüsü kabul ettiğini yazmıştık. 
Bu satırları okuyan Ankaralı bir oku-

yucumuz bize şu mektubu gönderdi: 

«Bu usule bir zamanlar, Arabistan

da da akrepler için müracaat ettiler. 

Bu zehirli hayvanlar pek fazlalaşmış 

ve tehlikeli olmağa başlamıştı. Bele -

diye her akrebe 2 çil kuruş veriyor, 

fakat akreplerin de arkası kesilmiyor· 

du. Belediyeye her gün binlerce akrep 

getiriliyordu. Nihayet bu vaziyetten 
şüphelenen belediye yaptığı tahkikat 
neticesinde halkın, akrep ticareti yap
tığını ve bir çoklarının da evlerinde 
akrep yetiştirdiklerini öğrenmiştir.)) 

ASIN DA ) Başka herhangi bir medeni şehirde 0 

ıa idim yalnız tabanlarımın altı ıslanma~ 
- bil kalırdım. Fakat malum a, burası lstan , 

dur .. caddeler coşkun birer nehir kesiftpff 
Af mangada gazete çöp arabalarından ~r~akalan muzahre~ 
F:.otogra/çıları da sürüyerek akmakta ıdıler. Ç~ur ye.rler i 
T T. ~ ~ • k I rer göl olmuş, suları etraf takı evlerın bO 
vnıı orma gıgece ıtlr rumlarına dökülüyordu. 

Eski Bidayet mahkemesi reislerin
den, MeceJleci Haydar Efendi zade 
bir İbrahim Bey vardı. 

Almanların Ü .. 
niformaya dü~ • Nisbeten tümsek yerlerdeki parke .~: 
kün olduklarını lan, aralarındaki kumu ıeller alıp ta go 

Fevkalade tuhaflardandı ve muha
keme esnasında bile hicve kaçan sözler 
sarf ederdi. 

rünce, kaldırım müteahhidine izafeten be' 
ve Fransız hudu • 

lediyc ile alay eden sırıtkan bir ağızın se 
clunclalr.i nehir - :J~ rek dişlerini andırıyordu. V c bir yan~ 

Bir gün, bir dava görüyordu. Şahit 
sıfatiyle gelen geçkin bir kadını alelu
sul tahlif ettikten sonra, kendiırine sor
du: 

lerde balıkcıla .. '- ı · k"'ıt da, muttasıl bildiğini okuyan a~çı gö ·1~ 
rın resmi u··nı·for· ·· h - kta..ror ;tünden yeryüzune cıra met» yagma "_ ı. 

- Kaç yaşındasın) 
Kadın kırıtarak: 

ma giyerek ka .. Yirmi, otuz adımda bir hızlanan sN 

mışla balık tut • naldan korunmak için mğındığım kapı W 
tuklarını yazmış- lerinde nazarlarımı semaya kaldırıp, ıbtcl' 
bk. le bakıyordum. 

Birisinde, eski bir dostumla karşılııl 
tım: 

- Yirmi sekizi cevabını verince, 
İbr<?him Bey kaşlarını çatarak: 

- Haniya, dedi, doğruyu söyleye
ceğine yemin ettiydin} 1 . -· Yankesicilerle arkadaş 
Olmanın faydaları 

Şimdi yeni bir kararla, gazete fotoğ
rafcıları da üniforma giyec~klerdir. 
Bunun böyle olmasını bilhassa, pro • 
pagan da nazırı Göbels arzu etmiştir. 

Bu suretle fotoğrafcıları disipline 
sokmak arzusu görüldüğü anlaşılmış • 
tır. 

• • • 
Zengin bir lngiliz, otomobille Bris- Esperantocular1n kongresi 

tola giderken yolda fakir bir adam Bir kaç hafta ıonra Viyana şehri 
1 karşısına çıkmış. Şehre acele gitmek mühim bir kongreye sahne olacaktır. 
mecburiyetinde olduğundan otomobi- Bu kongre Esperantocuların kongresi· 
le alınmasını rica etmiş. dir. Şimdiye kadar bir çok yerlerden 

Zengin adam bu ricayı yerine ge - ve bilhassa Sudan ve Japonyadan mu
tirmiş, yolda hızla giderlerken bir ara- rahhaslar gelmişlerdir. Yeni Zelanda, 
lık bir belediye memuru, otomobili Hindistan, ve Kanada murahhasları da 
durdutmak istemiş. Zengin İngiliz yoldadırlar. Bütün murahhaslar hazır 
bunun farkına varmamış. derken ar- bulununca şereflerine Esperanto füıa -
kadan tabanca atmışlar ve böylece o- nınca yazılmış olan (Beyaz At) ope
tomobili durdutmuşlar, polis zengin reti oynanacaktır. Esperanto lisanı ü
İngilizin vesikalarını istemiş. Aksi gi- zerine yazılmış 18 bin cilt ki~ap, ki -
bi onun da yanında cüzdanı yokmuş. taphanelerde teşhir edilmektedir. 

-• • • ı • ,..,, ı ı ı .......- ı ı ı •uuı ı ı , ... ..._ 

Bunun üzerine hem nizamata ademi mi kabul ediniz. 
riayet göstermekten ve hem de dur Cebinden, belediye memurunun 
emrine itaat etmediğinden cezaya çar- tuttuğu zabıt varakası ile ceza ilmü -
pılmış. haberini çıkarmış ve zengin f ngilize 

Bristola geldikleri zaman işten el vermış. 
çekmiş eski bir yankesici olan arkadaşı Bunu gören otomobilli seyyah: 
İngilize: - Bunları nasıl ele geçirdiniz? di-

- Muhterem Mösyö, demiş, yol • ye sormuş ve şu cevabı almış: 
daki zararlarınıza ben de iştirak etmek - Size hizmet etmek için mesleği
isterdim, fakir ve parasız olduğum mi ilk defa olarak namuslu bir yolda 
için yapamıyacağım, yalnız şu iyiliği - kullandım 1 

- Bu ne haJ'il dedi; ben böyle bir yJ 
muru ömrümde ikinci defadır görüyoıuı' 

Cevap verdim' 
- Sen benden çok yaşlısın da, ond-' 

Ben tufanı hatırlamıyorum! 
Başka bir kapı içind~, sağno.k uzun s; 

düğünden, fazla bekledım. O esnada 
lıma Derviş Mehmedin şu fıkrası geldi: 

Gene böyle günlerdenberi devam ede' 
bir yağmur esnasında, Derviş Mehmet ~ 
11nı kaldırıp gökyüzüne bakmış, bakmış 
içini çekip: ,r 

- Yağ, ya mübarek! diye bir nara 
mış. 

Öteki beriki: 
- Yahu 1 Senin dileğine hacet yok .. ıJ 

ten bir haftadır yağıyor .. 
Deyince, Derviş Mehmet: ,I' 

- Zararı yok, demiş, yiğitlik hiı:de lı 
sınl 

Bu sefer yiğitlik kimde kaldı, bitrne1" 
Fakat benim ne üstüm kaldı, ne de ba~ıııı' 
Hele akşam eve gidip de, düşen yıldırı~ 
dan hala dehşet içerisinde bulunan c;;olıı~ 
çocuğu görünce böyle bir afete rahmet 
yenlere ben de {rahmet) okudum! 

r:..... 
~. /~~, 

Fransız bisiklet turunda gsrlP 
bir adet t' 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Fransa turuna iştirak eden bisiklet' 
çiler, yolda tebevvül ihtiyacır.ı hisse .. , 

• • "'.!" 
tikleri zaman durmazlar ve bu ıhtı> .• r· 
halkın gozu önünde defederlerJ11 

1 

flk defa olarak Balkanlardan göçmen getirme itini meto
dik ve programlı bir halde yapıyoruz. Bir taraftan her yıl ge
lecek göçmen miktarını evvelden tayin ve tesbit ediyoruz. 
Ona göre yerler hazırlıyoruz, nakil vasıtası temin ediyoruz. 

Böyle olduğu halde idare makinesinin bazı kısımlarında 

ufak tefek aksaklıkların önünü almak mümkün olmuyor. 
Mesela geçengün Romanyadan yeni gelen bir muhacir, gazele 

idarEhanelerinden birine uğrayarak dert yanıyor: 
- Binlerce liralık hayvanım gümrükte yirmi gündür bek

letiliyor, bu yüzden bunlar hastalanmIJtU', mahvolmak tehlike
sindedir, diyor. 

Eğer bu ihbar ve iddia doğru ise, ikinci, üçüncü derecede 
memurların hükumetin bu husustaki karar ve siyasc:ini anla
mış olduklarına, artık 

İSTER iNAN iSTER İNANMA 

Bu teamül haline girmişmiş: ··rıı 
Bir Fransız karii bu tebev,·tl ıde 

serpintisine maruz kalmış, fena hı:ı dİ' 
canı sıkılmış. Bir gazeteye şikayet e 
yor. Ve diyor ki: 

1 
rd' 

«Kanun böyle, bir halkı sokak a .,,e 
karıştıranları en şiddetli şekilde tecı~ •. 
ettiği halde, ben bu akıbete m "·uı . r1' 

ı l lınca, halk katıla katıla güldı.i, doS 

1----·------·----------------·-------------------..J,mudur~» 



Yunanistanda da halk 
cephesi teşkil edildi 

partisiyle komünistler birleştiler. Ba~kalarla 2ürra 

Musolini ile Hitler 
Telefonla görüştüler 

~ondra, 26 (A.A) - Sunday Ch· 
ronıcle gazeteainin yazdığına göre Mu· 
solini ile Hitler beşler k.onferansı~a va· 
ki olan davet hakkında telefonla gÖ· 
rüşmüşlerdir. 

DO~ONDQGQH 
_ ____,:,;;;;;;;; GIGI ! ., 

Kadın ve Silah 
Ben büt.ün hakiki kadınlar gibi silahtan 

nefret ederım. Hayatımda bir kere bir ta· 

Sayfa 
= 

banca tetiğine, bir hançer sapına parmak- iki ahb !arımın ucunu dokundurmadım. Yanımda •• ap çavuşun 

3 
1 

bir .tüfek gördüğüm vakit kalbimde bir ÜT· mustemleke davası 
~:::~~~:dum. Ve bu benim en büyük ifti· B i~ müddettenberi İtalyan gazetele • 

. rınde, Almanya .. 1 
Kadının en b ·· ··1t fı nın mustem eke iı· 

fabrikaların, devletleştirilmesini istediler 
Atina 26 (H B k f d f 1' . d ltalya mezkur konferanu ittirak j. 

rra • ususi) - ugün ü mesi etra ın a a.a ıyetıne evam et - · A'-d . • let 1 çın ~ enız anla~malannm tamamile 
bul e erde Sofiyanopulos'un lideri miş, Kondilis partisinin en ileri gelen- kal~ırılmaaını istemekte, Almanya da 

uyu vas analıktır. Ka· teklerini ok§ıyacak k"ld 
dm hayatı dünyaya getirir Hak"kA f L atmekt d" B 1 şe 1 e yazılar intişar . · ı ı on~- " e ır. u yazı arı d aıyonu analık olan kadının hayat . h ol b d . n e asına bakılacak 
decek afetlere karşı sonsuz b' _ı._ ımh ade- ursa, ~ abvayıb gutmekte, İtalya ile Al· 

ır ı~ra u· manya agız era erligıv· t · b yuşu le.adar tabii hir bir "ey l t d" l c mııe enzemek• 
p ~n~uğu zürra partisile komünist !erinden eski maarif nazırı Turkovalis Afrıkada kendisine ittisa hakkının ve-
l~111nin «Halk Cephesi» ismile bir • ve islahatçı ahali partisi lideri Ralliı ile riJm.,;ni ıa" koımaktado" 
' tıklerinl yazmaktadırlar. de müzakerelerde bulunmu~tur. ~T--:::-=----"!"------_J 

,.. y o amaz. e ır er. 
Kadın bunun için harbi d .. H b l I 

N 1 b
. • k n uşmanıdır. a eş - ta yan harbı baclamada I ası ır san at ar kend" l . -s n evve, mahv 1 k ı yarattığı eseri talya ıle Almanyayı esaslı bir surette k 

I ~irleşen bu iki parti bundan sonraki Ahali partisi dün yaptığı umumi top- / ngi/ fere 
nktıhaplarda müştereken hareket ede· lantıda esas itibarile partilerin birleş· 

c:e tir y · · k b 1 · · 't:' d ~ . eni partinin programı şu - mesını a u etmıştır. c ransa a 
Kralı o ma tan, yanmakta k 1 1 ya • ko k . k n, yı ı maktan aştırmayan sebeplerden biri de b .. 

ruma ısterse adın da . . . l k • u muı• hayatın müdafii ve her aynı. ınsıyakla t~."1 e e mesele.si i4i. İtalyanın ipdiasına 
olsun ··ı·· .. d"" ne şekılde olursa gore, kendisi, büyük harpten muzaffer ç k 

o umun uşmanıdır. b" . . ı • 
Ur: Siyasi mahfeller, liberaller ile milli 

ida~ - .Yunan is tanın ahali tarafından a~ali p~ti•'.?i~ teşkH ed~ceği ~ir~ik ka· 
li e edılen bir cumhuriyet devleti ha· bınesının kuçuk partılerın de ıştırakıle 
~ alması, 2 - Ahali hiirriyetlerinin geniş mikyasta takviye edileceği kana 

it kunu esasi ile tahkim edilmesi, 3 - atindedir. 
~ ek ve kadın arasında tam bir mü- Terakkiperver partisi lideri Kafan -
İa;~t tesisi, 4 - Faşist teşkilatlarının daris ile işçi ve çiftçi partisi lideri Pa· 
laı) ~ı, 5 - lntihabatta nisbi usul kul- pa Anastasyo dün Sofulis'i ziyaret e • 

ı ması. derek uzun süren bir mülakatta bulun-

h lki parti arasında imza edilen itilaf· muşlardır. 
I ~"':enin sonunda bankalar ile milli Diktatörlük yok 
ga. rıka~arın yavaş yavaş devletin eline Atina, 26 (Hususi) - Harbiy:e ne-
(Ueçınesı kabul edildiği zikredilmekte • zareti müsteşarı general Papadimas 

r. gazetecilere beyanatında bazı gazete -
ler tarafından hükumetin diktatörlük 
tesis edeceği hakkında verilen haberle. Partiler arasında 

rin asılsız olduğunu söylemiştir. l>ar Atina, 26 (Hususi) - Milli ahali 
tisi lideri dün de partilerin birleş -

lngiliz - Mısır ··Türk mühendisi 
Müzakereleri Ve ustabaşıları 

Sudan meselesi de gelecek Rusyada tahsil eden 69 
hafta konuşulacak gence diplomaları dağıbldı 

Kahire, 26 (Hususi) - İngiltere ile 
Mısır arasında parafe edilen askeri iti

l&Enamenin 1930 da Mister Henderson 

--
Moskova, 26 (A.A.) - Mensucat 

aanayiini tahsil eden 69 Türk mühendis ve 
ustabat191nın diploma tevzi merasimi dün 
yapılmı~tır. 

Se~i~inci. Edvart Vimy'deki 
abıdeyı merasimle açtı 

Vimy, 26 (A.A.) - İngiltere kralı se· 
kizinci Edvard tahta çıktıktan eonra ilk 
defa olarak Fransayı ziyaret etmiş ve 
Fransa Cumhur reisi de olduğu h ld 
V

. 'd h a e 
ımy e arpte ölen 1 1 bin Kanad 1 •. 

d
'k') Ab"d 0 a 1 ıçın 
ı ı en a ı cyı açmı§tır. 

Vimy tepesi esaslı bir mu"'d f h a aa attı 

olmuş ve burada bütün harp mu""dd . etınce 

çok kanlı müsademeler cereyan t . • .. A . e mıştır. 
Fransa hukumetı bu araziyi Kanad 

h d
. . . aya 

e ıye etmıştır. 

A vusturyada 
Nazilerin nümayişi 

Ölü .. d "" mış ır devlet sıfatıle, ıddialan ilk l 
mun uşmanı olan kad b'A t . d'l k evve ıulhun dostudur. Sulh kadın '.n. ta. ~ı ki atının e ı me lazım gelen devletlerin ba-

yaşanılabilecek ye ane ıçın ıçınde oı.~da b_ulunmak icap eder. Almanya iıe, 
Harp cephede boyu! k h~yat şartıdır. boyle hır vaziyeti hiç bir zaman kabule ya·' 
la evinde oturu g ş nv er e ten daha faz· naşmamıştır. Habeş harbından evvel ve' 
mış olan ana içfn ~~cufgu~~ cepheye yolla- o~u takip eden devirde, Alman • ltalyan 

Eski analar cehi:;ertcıa ır. . . dıplomasisi arasında her hangi bir eaash 

d
·w• . l'k . . ve cehıllerınin ver· anlaşma temin edilememiş ise b ıgı çarc~sız ı ıçınde y 1 b b' l • unun ae· 

d 1 
··ı·· avru arını koyunla- e ı, talyanın bu iddiası Alma d rın an a ıp 
0 

ume ·· "'ki • nyanın a . . d suru ey en harp tehlike· bu iddiaya karşı fedakarlık y k . sının nere en geldiğin' k . .. .. apma ıste-
b 

. . d h 1 estıremezler vo mez gorunen tavır ve edası idi F k . d 
unun ıçın e arbe A . l H b h · a at ıım ı. . k . d I w marn o acak tedbirle· a eş arbı bir emri vakidir it l b .. rı va tın e a magı bilemezlerdi. kü şekile bu harbı k · a ya, ugun-

Bugün erkek "b · azanmış ve Habeı top 
'b' . . gı ı münevver ve erkek ıaklarını istila etmiştir B . t"IA . . • 

gı ı sıyası şuuru olan kadın h t hl"k de de .. t 1 k . u 18 ı a nıtecesın• . . arp e ı e· • mus em e e b k d k sının, ölüm tehlikesinin nereden h . f' mutmaı"n l d a ımın an, endisini k" d ' angı l· o muş a de l k ır en ve hangi emelden doğduğunu bili· yanın emellerini dest~k~me te ve Alman· 
yo ve bunu bildiği için bu tehlikeleri .. tadır Bah t ·~· emeye çalıımak • 
cadele etmekte bu ölü k ki e mu· k .h se tıgım yazılar, bilhaHa Afri • 
k"" .. k ' m ayna arının kö- ayı edef tutuyo Al 

unu urutmak için icabında silaha d kıt'adak' k" r ve manyanın bu rılmaktadır. a aa-
1
.. ı es ı topraklarının geri verilmeıl 

Doksan yu""z ·ı . uzumunu müdafaa ediyorlar. Hattl bu 
• aı emn para f 1 ' korumak b .. ""k . . men aatini yazı ar arasında, eski bir Alman müatem 

lan 1, uyu arazı sahıplerinin toprak· lekesi olan Kamerun'un vaktile Al " nın spanyol milleti d f • manya dilmesin A . 1 arasın a taksim e· tara ından çok iyi tanzim ve idare ed'ld' 
e manı o mak i • İ w• . "dd' d ) ı ı• nı al k b çın spanya vatanı- gını ı ıa e en er dahi mevcutt B 

ana oyayan ihı'IAI • "d d 1 1 ur. un • niy t" .. ı a ı ı are eden zih- an an aşı an şu oluyor ki 1 '-
e ın yarın dunya s lh . . A 1 , e yevm -.ısını 

Viyana, 26 (A.A.) - Lı'nz'de A- like old v u u ıçm na11l bir teh· azamı ngiltere ile Fransanın ı· d b - uııunu tamami l "d k l e ın e il• 

vusturya - Almanya itilafının akdi Ü- yol kadınının, bu ü y e ı ra eden lapan• u~an . bu eski Alman müstemlekelerinin 
zerine siyasi mahpusların serbest hı • lahı -onun silaha gk n bu akının ~Aar§ıeında •İ ·~~betı, kısa bir zamanda arsıulusal bir 

Hapishaneden çıkanlar 
"Yaşasın Hitler,, 

sesleriyle karşılandılar 

k l nef t" w arşı olan tabu ve ıonsuz munakaşa ve müzakereye mevzu ol ,_ 
ra ı ması münasebetile naziler tarafın. re ıne ragmen- ele alması t k t acadır. 
dan bir nümayiş yapılmıştır. rını parçalamak isteyen digw'erıph ı yavrul •.· Bu arada dikkate değer nokta ıud ayvan ara a· "dd ur: 

S b b pençe, pençeye dövüşen bir diıi . h " mu et evvel bir k111m İngiliz dev· 
er eat .ırakılmıf olan mahpusların ser hamlesidir. nın p c· let •?amt, gerek doğrudan doğruya lngil• 

~a babalarıle dostları, kendilerini, ha· V c pek yakın tarihimizde Em U. terenın toprakları eczasından b 1 
' Nahhaı Paşa arasında kararlaştırı • 
~ İtilafnamenin ayni olduğunu bildi· 

l , ~or. 

.Bu meselenin hallinden sonra iki ta-

1'1 arasında hallolunacak bir tek me· :t kalmaktadır. O da Sudan mesele· 

pıshaneden çıkarken «yaşasın Hitlern akınlarına kartı ıırtında ob"" t pery: t serelc Cemiyeti Akvam vasıtaal u unsun.c nidaları ı"le Ik 1 1 d p ı·· d us •f.lyara~ Ö• da f ki ' d l .1 
1 

e ve man· a ış amış ar ır. olis b ume •c çekmek iıteyen Tu··-•- •- d d e ın e ngı tereye tevdi edı'l . 1 .. . d ' U , 1 ~ .a ım a au • b. b k mıı o • 
Ziglin memimi açoı nutkunda TU•k n~mayı".' mü ahale etmeğe lüzum ayno •••ya v&koan•n bi, kah•amamd1'. hl n,b' "ı ~· • dovleıe de.,edUebileuk 

talebenin teknik tahsilinde elde edilen gormemışse de nümayişçilerden biri _ g ~ ç ır ngılız toprağı mevcut ı w 

pulak neıiceyi kaydetmiı ve Na,OIU kom· sini tevkif ile hapse atmıştır. ~ı..; ~I ısrarla söylemişlerdi. Halbuki b~ ~adıgını .ıuıf t:. mandanberi, bu hususta ı~ aç Z&• 

Merasimde Türkostroi müdUr muavini 
ve baş mühendi• Ziglin, Türkiye maılahat· 
güzarı ve konsolosu, dıı komi.erlik mü· 
mesaili ve diğer bir çok zevat hazır bulun-

muştur. 

Bu l . .. k . t • binasının vazifelerini başaracakları kanaa• ............................................. ,.,_ balarından akseden h b ge1ne lbngıliz mem· 

Mı rnese enın muza eresı pazar esı tiyle TUrk mütehassıslarına tevdi olundu· Lubnan Surı·y• l'e B • -- a er er u J CHlnü f k ıı f •• nin gü l'"k h . , mese e • 

s enderiyede baslayacak ve per• gwunu söylemictir. ır ucca . n u e emmıyetini m h f d 
·~ . .. B. l k I . r vam ettiwi . h A .. .. u a aza a de· ınbe .. .. .. k K h' d d ır •ıme ştıgor . . g nı, atta onumüzdek· h E ı ~arn d~lunu muza ereye a ıre e e· iki dost Cumhuriyetin tefleri ıerefine B t 26 (H ) VQTlS ıçınde Avam Kamaraaınd .. ' .... a ta ar e ı ecektir. . ·ı . . 6 ed 62 . ki . eru ' ususi - Fran 'I .n.,4 llll ao""aterı'yor. Şu halde Al a goru.şuleceğinl ıçı mıştır. 9 taleb en sı pe yı ve ye· L··b c·· h . . sa ı e .. lk· dioi de iyi dmce ile tahoill.,ini biti•miı· u nan um urıyetı arasında bir itti- V l ·· ' manya ıle İtalya-
llnl ı tarafın bu mesele üzerinde ele fak muahedesi akt ve eskı' ı ara adıl nın muştcrek bir surette idare eder g" .. aşa k 1 le•dfr. . . • ana yasa dükJ.,i mü•temlekd" da h .. ••un· Ilı l ra muahede projesini..t!'mam a· yenıden ılan edilmek üzere olduğun· (llottorafı 1 • • _, ledilmiı olmakıan u<ak:'" Benuz hal· 

a arı bekleniyor • dan Cümh . . 1 k . mcı IA7ıada) b"JAk• . ır. u meıele, Alman ve Çekoslovak ur reıaı, meme etteki müC takıbata baılamıştır K h . . '. ·~ b.,., yeni yeni dikkate d • 
Askeri itilôfm easlan nevverleri, gazetecileri davet ederek Muazzezle ayni maİıal! ; vecı Nızam hala. azeımek vadinde bulunma~:~ aaf· 

1( h Üniversitelilerinin tetkikatı ana yasanın iadesi hakkındaki düşu"n· dır. e e oturmakta- a ır. 
,.,,,_ a ire, 26 (A.A.) - Mısır ve İngiliz 1 · · S lim "'1-u h Erzurum, 26 (A.A.) - Alman ve Çe· ce erını sormuştur. Dün Nı' M e Raııp 
L,, 1ıı. haslan munhedenln askeri ahkamı · f I zam ve uazzez Kad k" .. .. .................. .. • "" koolovak üniv.,•ite ve h•• oon ""' ta e· B"t'' $" · . b' . gitmek " b I 

1 
oyune 1 ................................... _ ında mutahok kalmoıl••d'" be>inden 35 kiıilik bi• ilim kafile.ı Türk • u un .. urıyenın ırleıık olmaslnı va . uzere. u uşmuşlar, beraberce S!an .. bul SUrfart tamir ettirı·fecek 

Mıs d ve Alman doçentlerinin nezaretinde doğu Lısu~·eyen ~ubn~n!ılar. ayrıc.a toplanarak bı"lpeur ıskele_s_ıne gelmişlerdir. Nizam M 
""" ı_. ır aki İngiliz kuvvetleri, mevcudu bnan ıle S b l t al k uzeler ı'dare · h·ı b - oı · ellerimizde bir oeyahaı yapmaktsdodu. . urıyenın , ır eşmesi için ma . u~~re giıeye gitmiş, Mu • 

51 

sa 

1 

oyunca de • ~lllda ::c geeçm.~mek üme Kan~l monıa~a· Dün şehdoni" golen bu kafile. bugün Ka· yelbe~ıt ya~ılmasını ıstemeğe karar azzez de bır koşede heklemiftir. v~m eden ve y edikule, T opkapı ve E. ~eti rnrnu edecek ve yırmı sene mud· rako··ae yolu ile Vana gitmi§lerdir. Orada vermışlerdrı. Tam bu sırada Mehmet b ' d b' dırnekapıyı ihata eden İstanbul l e bur d h" M . k ır en ıre rının t . . k sur a· h\ıhd • • kalacakto•. Bu müddetin ota· Van gölü il• Mu•aıdağonda ıetkikat yapa· uazzezın arşısına dikilerek: amırıne arar vermiftir B .. , a M Trak ad k h N lardan tamiri müşkül olanla • ku sur· tııUda "" kuvveıleri me.kUr montakay• fakla<dor. Y a Oza ma SUIU . - ~reye gidiyorsun alçak kadın) caktır T . . . 
9 

r yı tırıla-

•

fbgiJt· ... faaya kabiliyet gösterdiği takdirde Uzunköprü (Hususi) _ Bu 8 kdıye bagırmış ve elindeki ustura ile d • damır ı~ı - - 3 sene müddetle 
:.1. .. k l 1 · • U ene ad ald evam e ecektır. 
"'tind, u~eıleri çekilecekfü. hıilaf tak· talyan. Leh tıcarelı zunköprü borsasına Trakyanın muh· '.na • ırmııtır. Mehmet feryada -·. taktır. Mılletler Cemiyeti hakemlık yapa~ Varıııova, 26 (A.A.) - Maliye, zi· telif yerlerinden hatta Çatalcadan k vakıt. bulamıyan kadının yüzünü uı • lamıştır. - -·-·-------

T geti ·ı . . . . oza tura ıle parçalamış ve . . • 'rne "k raat ve ticaret bakanlıkları mümessille- ." .mıı ve ıyı fıatlarla satılrnı,tır. As· kısmını çenesının bır Bu sırada iskelede toplanmış olan 
" . b 1 l ·ı garı fı t 65 " f' 93 k uçurmuştur. h Ik rı ad h ld rinden mü.ekkeb bır guru ta ya ı e l . ' vasatı ıat uruıtur. Sa· Kani · · d a , heyecana kapılmış kad 

iz . a mahsuller ma vo u bir ticaret mukavelesi müzakere etmek tıı ar bıtmek üzeredir. Bu sene mınta- • akr ıçın e ye~e yuvarlanan Mu- cuklar bağrışarak kaçısm. ışl ıdn ve ÇO• 
t ll'lır 26 (H f' kamızda ell' b" k"l k azzezı urtarmak ıstey N' d y . . ar ır. 
•en ' ususi) - Tü,ko ıse ge- üzere Roma' ya hareket etmiştir. Po • . . 1 ın 1 0 oza istihsal edil· M h d' en ızam a etışen zabıta memurları M h d' 1.ı malumata göre Amerikada kurak· Ionyanın ltalyadan 20 milyon franklık mışhtır. I Bunun otuz bin kilosu Meriç Meehmmeet ınN' taarruzduna maruz kalmış, yakalamışlardır. ' e me 

1 

~ Ve m·· h ma su '"d'" ızamın a ·· .. ·· b' k ~o~ ut iş sıcaklar yüzünden bir bir alacağı olduğu tahmin edilmekte • . u ur. yerinden t 'l • yuzunu ır aç Yaralılar Beyoğlu Z"k• h 
ll'lah ıı dı'r. ıc::::::===~====Tı~~~~u:s~u:r:a:ı ~e~a~g~ı~r~s~u~r~et~t~e=y~a~r~a~-~n;e~k~a~l~d~ır~ıl~ı~~~a~r~~r~~:u:u::r :a:s:ta:n:e:s~i-

1-{ su er mahvolmuştur. [ T 

t ububat y .. .. lkı· ahb ~te • aş meyva, tutun ve pa- Bir alman vapuru batb ;;;;;;;:;:::::.~~~====a=p==ç=a~V~U~~l~~!_-------====ı 
illi 8b r~kolteleri geçen yılın yüzde yir-esı ·be Danzig. 26 (A.A.) -14 temmuz -ltıer'k' nıs tindedir. Bu itibarla A- . .-::· . "'~, _._ --· ı a h'"k.. da hamule ile Leningrad'dan hareket 
t~da u umeti hariçten fazla ınik - eden Walgrien adındaki Alman vupu-

orta mal tütün alacaktır. E -- ru mürettebatı ile birlikte · stonya sa· 
hilleri açıklarında batmıştır. 

r. 

Venizelosun evi lngiliz 
- A. sefarethanesi oluyor Japonyada askeri tayyarecilik 
Ven~nla, ,2G (Hususi) - Miiteveffa Tokyo. 26 (A.A.) - Neşredilen 
"it e os un K'f" · dd d k . resmAı teblig~ e göre. yakında, bütün tay-

ltıı . ı ısıa ca esin e i evı .. . ha ş hın İngilı"z l" b d l .
1 

f t e i;:lerini kontrol · etmek ozere hır 
tıe : . ırası e c ı e se are • yar .,. . . A k" huı •ttıhaz ed"l k .. 1 .1 keri tayyarecılık umumı er anı har-ıt.Gtn . ı me uzere ngı tere as l kt · etı tar f d b' · t şkil o unaca ır. '" 

a ın an satın alınmıştır. ıyesı e 



Tövbekar 
Yankesici 
Sinebar Recep kendisine 

isnat edilen suçtan 
beraat kazandı 

Salıpazarmdan geçerken Şahin is • 
minde birinin taatini çalmaktan suçlu 
Sinabar Recebin Galata sulh mahke • 
meırinde son muhakemesi yapılmış, 
suç sabit görülmediğinden Sinabar be
raat etmiş ve derhal serbest bırakılmış
tır. 

Eski yankesici mahkemeden çıkar -
ken de: 

- Ben tövbe ettiğim işi bir daha 
yapmam! .. demiştir. 

Helalar 11 tamiri 
lstanbul belediyesi umumi bahçeler 

ve parklarda bulunan helaların tamir 
ve tadilini kararla.ttınnı~. i1k olarak da 
Cülhane parkı helalarının keşfi yaptı
rılmıştır. 

Tamir ve tadil işine bir iki gün zar· 
fında başlanacaktır. 

iki meçhul adam bir kadım 
yaraladllar 

Fatihte Arifzade sokağında 8 nu • 
maralı evde oturan Hatice evvelki gün 
Küçülı:pazardan geçerken önüne iki 
meçhul adam çıkmıf, bunardan biri 
kama ile zavallının ıağ bacağından 
yaralamıştır. Hatice bu işin beş sene ev
vel ayrıldığı esH kocası Akçaşehirli 
Nail tarafından yapıldığını veya yap • 
tırıldığını iddia etmiştir. Kaçanların a
raştmlmaınna başlanmıştır. 

Kiracı kavgası 
Evvelki gün Kumkapıda Esirci Ke -

mal sokağında 13 numaralı evde bir 
kavaa olmuş, üst ve alt kat kiracıları 
birbirlerine girmiştir. 

1 
Okuyucularımızın 

Şikayetleri 

''Biz neyiz ? Söyleyin 
allah aşkına,, 

Bayburddan bir okuyucumuz yazıyor: 
<(- Şehrimizde bir ticaret odası var· 

dır. Bu sene, bir de esnaf cemiyeti 
teşkH olunmuştur. Ticaret odası, 
beni tüccar tanıyarak kaydımı yap
tı . Bu suretle hisseme düşen azalık 
aidatını veriyorum. Halbuki esnaf 
cemiyeti de esnaf addederek o ba
kımdan para almak istemektedir. 
Bir çok tüccar ve esnaf, birbirine 
zıd olan bu telakki karşısında itiraz 
etmi§lerse de cezai muameleye tabi 
tutulacakları bildirilmiştir. n 

Bu okuyucumuz, binnetice diyor ki: 
«- Kanuni olmıyan bu muamele kar

şısında hiç kimseye d erdimizi din
letemiyoruz o 

Biz tüccar mıyız, esnaf mıyız, neyiz biz 
Allah aşkına söyleyin 1 

Beykozda garip 
bir doland1rıcılık 
Fırıncı Ahdinin 60 lirası 

nasıl dolandırıldı ? 

Evvelki gün Beykozda garip bir do
landırıcılık hadisesi olmuştur. Fevzi 
Paşa caddesinde 39 numarada oturan 
Yalı köyünde fırıncı Abdiye bir edam 
gelmiş, fırından kendisini tezgahtar is
tediğini söylemiş, Abdi evden çıktıktan 
sonra da ayni adam eve gelmiş: 

- Abdi tezgahtar ile kavga etti. 
Çabuk 60 lira istiyor, demiştir. 

Ahdinin kızı derhal bu adama 60 li
rayı vermiş, meçhul dolandmcı da bir 
daha görünmemek üzere ortadan kay-
bolmuştur. Zabıta tahkikata başlamış
br. 

Bu da ba.tka bir dolandırıcılık 

ikinci dolandırıcılık hadisesi de Ni
fantaşında olmuştur. Muradiye mahal
lesinde Dergah sokağında 19 numara
da oturan Anadolu Oteli sahihi Hüse-

Aşaaıya dökülen bir su meselesin • 
den çıkan kav11ada kiracılardan Mus • 
tafa ile anası Hayriye, ellerine geçir • 
dikleri fişelerle alt katta oturan kun • 
duracı Kadriyi yaralamışlardır. Yaralı 
Cenahpaşa hutanesine kaldırılmıştır. 

yin Hüsnünün evine kısa boylu esmer 
Sokutlunun camii tamir ediliyor bir adam gelmiş, kapıyı açan hizmetçi 

Y oni Atatürk köprüsünün in~sile ilhana: 
birlikte köprünün Azapkapısı cihetin- - Bay Hüseyin Hüsnii beni gön -
de geniş bir meydan açılacağı için bu- derdi. Yeni ~yakkabla.nıı.ı veriniz, ka • 
radaki Şehid Mehmed Paşa camii ta • lıba koyacagız 1. demı,, ayakkablarını 
mamile meydana çıkmış olacakhr. alınca da sıvışmıştır. 

Bu sebebden Şehid Mehmed Paşa Fakat zabıtanın yaptığı sıkı bir a -
cimünin şimdiden tamirine ve tadiline raştırma neticesinde bu dolandırıcının 
başlanmıştır. Büyük bir san'at kıyme- Karagöz Niyazi olduğu anlaş'llmış ve 
tini taşıyan bu cami meşhur sadrazam derhal yakalanmıştır. 
Sokullu Mehmed Pasa tarafından Mi . 
-mar Sinan'a inşa ettirilmiştir. 

Yeni seyyahlar geliyor 
ftalya bandıralı Avgustus vapuru i

le önümüzdeki ayın sonunda şehrimi
' ze Beruttan 1000 seyyah gelecektir. 

\ ~·--------------------------""""' 
okuyucularımızın 

nazarı dikkatine 

Okuyacalanmız taralmJan ge
rek bir ~olı fQh•i J ertleTine ve 
gerek umumi meselelere mii • 
teallik olmalı Ü.zere gazetemi· 
ze günde bir çok m ektuplar 
göndnilmelıte ve gene mek • 
tupla cevap iıtenmektedir. 

Bu mektupların sayısı, ekseriya 
yüzleri bulmaktadır. Ba ba -
kımdan, bu iıin icabettirdiği 
maddi külfet büyüktür. Ga • 
:utemize mektup göndererek 
cevap iıteyen okuyucularımı -
:zrn, mektuplarile beraber 
(on) kurufluk bir posta pulu 
göndermelerini rica ediyoruz. 
Aksi takdirde kendilerine ce
vap verememelı mecburiyet:n
de kalacağız. 

Şahitlikten kaçman bir adam 
tevkif edilince herşyi söyledi 

Galata sulh mahkemesinde yankesici
likten suçlu T odori namında birinin mu 
hakemesi yapılırken vak'anın şahidi 
olarak çağrılan Dcrvif oğlu Mustafa 
bu iş hakkında şahadet etmek isteme
miş, mahkeme de şahidi tevkif etmiş
tir. 

Mustafa jandarmaya teslimen tev
kifhaneye gönderilmekte iken şahitlik 
yapmıya amade olduğunu söylemif, 
bunun üzerine tekrar mahkemeye çıka
rıldığı zaman: 

- T odori bana yalvardı. Ben de o
nun için malumatımı sakladım. Fakat 
şimdi söyliyeceğim diyerek Todorinin 
davacı Hüsnünün çantasını nasıl çaldı
ğını anlatmıştır. 

Bunun üzerine mahkeme tevkifden 
matlup gaye elde edilmiş olduğuııdan 
Mustafa hakkında verdiği tevkif ka • 
rarını geri almış ve Muatafoyı serbest 
bırakmıştır. 

·-------

lstanbul icra reisi maliye hukuk 
müsaviri oldu • 

lstanbul icra reisi Kemal terfi'an 
90 lira maaşla maliye hukuk müşavir
liğine tayin edilmi11 ve emri dün müd
deiumumiliğe gelmiştir. ,,.. 
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Zahire Borsasında Bir 
Vaziyet Haftalık Kaçtı mı 

Kaçırıldımı? Pamuk fiatları 3-4 kuruş yüvst!ldı 
Nahideyi kaçıranlar: - Biz 
kaçırmadık, kendi geldi! .. 

diyorlar 

AFYON : Hafta içinde lr,ilisarlar duğu bildirilmişken temmuz ıptidala -
idaresinin afyon mühayaası hakkında rında müsait yağmurlar yağdığı habet 
verilmiş kat'i bir kararı işitilmemiştir. verilmektedir. Bu malumat üzerine e'I· 
Yalnız idarenin yakında faaliyete ge- J vela fiatlar gerilemişse de sonradan 
çerek müstahsil lehine avans verece - fazla talep neticesinde fiatlar yenideıı 

Gebzenin Hüsmelli köyünden Muh- ği piyasada şayi olmuştur. Bu riva - yükselmiştir. 
sinin kızı Nahideyi, babası Muhsini dö- yetler üzerine 190 kuruşa kadar müş- ÜZÜM : fzmirde üzüm mmtakasın· 
verek zorla kaçırmaktan suçlu Kara teri bu1amıyan afyonlar serbest piya- da vaziyet şimdilik normaldir. ÜzüJJl 
Receple karısı Fatma ve oğlu Niza - sada 2 l O kuruşa kadar aatılmağa baş- kurutma mevsimi geldiğinden bağcılar 
meddinin muhakemelerine dün ağır lanmıştır. sergide bulunan üzümlere zarar \'erit 
cezada başlanmıştır. Kaçırılan Nahide Uyuşturucu maddeler inhisar idare- endişesile yağmurdan korkmaktadır • 
vak'ayı şöyle anlatmaktadır. si, evvelce depolarına teslim olunan Jar. Daha bir ay kadar yağmur yağma• 

- Bu Kara Recep beni oğlu Niza- D:l3 senesi afyonlarının beher kilosu - dığı takdirde bu seneki malısul kurtul• 
meddine almak istiyordu. Babam bu na :J lira kadar avans vermişt i. Bir ay muş addolunabilir. 
i~e razı deg-ildi, beni bas,kasile nişan- f d b il f. d B k k 1 h kk d h !lof 
T k h zar ın a u ma arın mor ır, erecesi u sene i re o te a ın a enu"' 
ladı, Kara Recep te bu işe kızara ir tahakkuk ettirilip sahiplerine kilo ha- kat'i bir rakkam söylenemezse de ge / 

gece karısı ve oğlu ile ~~e .~eldiler. şına daha 180-200 kuruş kadar vererek çen.seneden daha noksan olacağı ve bU 
Kapıyı kırdılar, babamı dovdule~, .be- afyonları kat'i surette tesellüm ede - tenezzülün % 23 kadar tutacağı sÖ) .. 
ni de Herekeye kaçırdılar.n demıştır. cektir. lenmektedir. 

Suçlula~ ise =. - ~iz kt~ı kaçırma • BUGDA Y : Buğday piyasası tek • Almanyada gerek eski ve gerek yenİ 
dık, kendı geldı demışlerdır. . rar canlanmağa yüz tutmuştur. Yeni mahsul üze~me muameleler devam et• 

Mahkeme bu hususta b~zı .~ahı~l~- sene mahsulü mÜV<iridat~ artmakta.dır. mektedir. Yalnız Hamburgda hazır bu• 
rin dinlenmesi için başka hır gune a • Hafta içinde kırmac1lar tarafından ye- lunan mallar üzerine talebin biraz g~ 
mıştır. ni buğdaylara katıştmlmak üzere ge • şediği bildirilmektedir. 

Toprakla beraber kuyuya 
yuvarlandı 

çen sene mahsulü aranmaktadır. Fiatlara gelince yeni rekolte ve e'f 
Eskişehir, Alpuköy yumuşakları Jul, teşrinievvel yükselmesi 100 kilostl 

fl,20, Polatlı ekstraları 7 kuruştur. Es- sif Hamburg: 
Dün sabah saat 8 de Akbıyıkta Ko

ruk sokağında 80 numaralı evin mut
fa6rındaki kuyu birdenbrie çökmiiş, o 
sırada mutfakta meşgul bulunan ev 
sahibi Mediha toprakla beraber kuyu
ya yuvarlanmıştır. Fakat etraftan ye
tişenlerin yardımile Mediha kurtarıl -
mıştır. Kendisine hiç bir şeY. o!mamış-
tır. 

Asfalt yollar tamir edilecek 

ki mal buğdaylar Ziraat Bankası tara
fından fj,28 paradan satılmıştır. 

Sert buğdaylar müvaridatın azlığın
dan 1.) para kadar yiikselmişt i r. Trak
ya sertleri 5.10 paradan 5.25 paraya 
kadar yükselmiştir. Ziraa t Bankası 
Anadolu sertlerini 6.!) paradan sat -
mıştır. 

f zmirin bu seneki buğday istihsal vaz-i 
yetinin, ümit edildiği gibi, bol olmadığı 
anlaşılmıştır. Adana havalisinde de ge-

Belediye Yıldız yolunun dünden iti- ı çcn sene alınan 1 l:l bin ton buğdaya 
haren inşasına başlamıştır. Belediye mukabil bu sene ancak ()O bin ton ka
diğer taraftan bu sene İstanbulda mev- dar buğday alınabilmi tir. 

cut biitün lcatTanlı yolları dn esaslı su- ARPA : Piyasa isteklidir. Bu sene 
rette tamir ettirecektir . Tamir edile - Diyarıbekirden ilk defa olarak bir kaç 
cek yollar meyanında Büyükdere-Mas- "agon arpa gelmiş ve dökme olarak 
lak yolu da vardır. 3.7.) kuruştan satılmıştır. Çuvallı Trak-

ya malları da 4.20 kuruı;ıtur. 
Yeni çivi fabrikaları iz.mir piyasasına gelen yeni arpalar 

Bu yıl Haliç.de fabrika inşaatına bü- yağmurlardan dolayı renksiz ve tane-
yük bir ehemmiyet verilmektedir. Jeri de dolgun değildir . Adana havali-

Fenerde mevcut çivi fabrikasından sinde vakitsiz başlayıp mütemadiyen 
başka Hasan Tahsin ve şürekası tara- yağan yağmurlardan bir çok yerleri sel
fından ve beton bir çivi fabrikası daha ler basmıştır. Yağı\lın fazlahF"ından tar
inşası tekarrür etmiştir. faları otlar bürümüş ve geç kalan har-

Balatda da büyük ve modern bir man işinden pas hastalığı tahribat yap
kontr plak fabrikası inşa ettirilecek - mıştır. Adana ve civarın:n bir senelik 

t. arpa istihsalata 50 bin ton kadar olduır. 

ğu tahmin edilmektedir. 
MISIR : Geçen haftaya nazaran 1 O 

Balıkpazarında tavukculuk yapan para kadar düşmüştür. Karadenize sev
Aleko isminde bir adam bir borç me- ki yat azalmıştır. Son satı~lar 7 .5-7 .1 O 
selesinden dolayı Yani isminde bir para arasındadır . 

Bir yumrukta yere devirmiş 

Tayyare Piyango bileti bayii ile kavga PAMUK : Memleket dahilinde pa -
etmiş, attığı bir yumruk ile 7.avallıyı muk istihlakatı her sene artmnktadır. 
yere yıkarak başından tehlikeli suret- Son haftalar zarfında yerli fabrikalar, 
te yaralanmasına sebebiyet vermiştir. stoklarının azalmasından piyasadan 
Suçlu yakalanmıştır. mübayaata başlamı,lar ve bu sebeple 

r - -------------------- -, de bazı cins pamukların fiatı :l-•1 ku -
ruş kadar yükselmiştir. 

Nöbetçi Memleketimizde bu seneki pamuk 
rekoltesi hakkında her taraftan müsait 

Eczane/er haberler gelmektedir. Adana ticaret o-

Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 

(Ali Rıza). Bakuköyünde: (Merkez). 
Bcyazıtta: (Sıtkı). Eminönünde: (Hüs

nü Haydar). Fenerde: (Arif). Kara • 

gümrükte: ' (Arif). Küçükpazarda: 
(Hikmet Cemil). Samatya Kocamusta· 
fapa§ada: (Rıdvan). Şehremininde: 

(A. Hamdi). Şehzadebaşında: (Üni -

vcraite). 

Beyoğlu cihetindekiler: 
Galata da: ( Yiçopulo). Hasköy de: 
(Nisim Aseo). Kasımpaşada (Müey-

yet). Merkez nahiyede: (Matkoviç). 
(Vingopulo). Şişlide: (Pertev). Tak

simde: (Kemal Rebul). 

Owüdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadadn: (Merkez}. Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Altıyolda: (Mer -

kez). Modada: (Moda). Üsküdar 
Ahmediyedc: (Ahmcdiye). 

dasının neşrettiği ilk tahmin raporun
dan anlaşıldığına göre bu sene Adana 
ve havalisinde 197 bin hektar araziye 
pamuk ekilmiştir. Buradan 1 :n,:ı20 
balye yerli, 14,150 halye ekspres, 
27 ,000 balye iane, 40.1 öf> halye de 
Klevland olmak üzere ce'an 218,635 
balye kadar pamuk alınacağı anlaşıl -
maktadır. Bu tahmin şimdiye kadar 
geçen havanın müsait şeraitine ve bazı 
mıntakalara arız olan kurtların fazla 
zarar yapmıyacağına nazaran yapıl -
mıştır. 

lzmirde de bu sene bir fevkaladelik 
:lUhur etmediği takdirde geçen sene -
den bir misli fazla mahsul alınacağı ü
mit edilmektedir. İzmir piyasasında bi
rinci mallar 44-45, ikinci cinsler de 
l12-43 kuru~tan satılmaktachr. 

Dış piyasalarda da pamuk vaziyeti 
Eağlamdır. Evvelce Amerikada pamuk 
rekoltesinin kuraklıktan müteessir ol· 

Türk liral& 
No. 7 Ekstrissima Karaburun 13.00 

» 8 Kiup Karaburun 14.00 
» 9Auslese Karaburun 15.00 
» 1 O Nec plus Ultra 17 .50 
» 11 Ekselsior 20,00 
TlFrİK : Hafta içinde tiftik piyasll' 

sında ehemmiyetli bir değişiklik kay • 
dedilmemiştir. Kastamonu ayarı beyat 
cinslerle oğlak üzerine J 200 balye ktı' 
dar satış olmuştur. Diğer cinsler üze ' 
rine ehemmiyetli muameleler olma ' 
mı~tır. Ankara, Beypazarı gibi ort• 
mallar fiatından bir iki kuruş kadıtf 
kırıldığı takdirde iş olacağı umulma1'' 
tadır. Kastamonu cinsleri 100-1011 
oğlaklar 103-108 kuruştan satılmıştıt• 

Y APAGI : Piyasa gevşektir. Tr~ 
ya malları üzerine küçük işler olrtıak' 
tadır. Anadolu mallarına geçen hafı' 
da talep olmamıştır. Tl'akya cinsleıf 
64-66 kuruştan satılmıştır. 

Almanyadan gelen haberlerde Tilt' 
kiye menşeli yapağı ve tiftikler i!ze~ 
ne ehemmiyete değer işler olmamışt~· 
Türkiyeden Almanyaya ihracat jçıll 
kontrol dairelerine. vaki olan .. bir ç~ 
müracaatlar gene fıatlarınm yuksek Of 

duğu ileri sürülerek reddedilmiştir. 

* 
Alman hükumeti 18 temmuz 996 

tarihinde bir tamim neşrederek Tüt.' 
kiyeden ithal edilen her nevi eşya jçı~ 
mense şahadetnamesi istiyecektir. Boıl 

• 1 

dan dolayı memleketimizden AlmaJl, 
yaya gönderilen her nevi emtia j~iJI 
men~e sahadetnamesi alınması lfı:ıJ " . 
gelecektir. . ~ 

Ranbank menşe şahadetnamesı J 
mıyan emtia için Türkiyeye ha~ / 
maksadile yapılan tediyatı 1 ağustof 
tan itibaren kabul etmiyecektir. 

Yürükali plajı 
Büyükadada Adaları Güzelleşti~ 

1 Y"ril' Cemiyeti tarafından yaptın an u-=~tJ' 
Ali plajı inşasının noksanlarına bug;J 
]erde başlanacaktır. Cemiyet me~. 1 

plajı 12 hin lira sarfile vücude g~ti1 ff 
misti. Fakat bu kadar para sarfedılıfl ı 

. d k. -· olmasına rağmen yine proje C: ı. e CI 
lar tamamen ikmal edilememışur .. ,; 
miyet plajı bu sene 2500 liraya •' ~ 
vermiştir. Ve bu para ile n~.ksan~. 
ikmaline yeniden başlamak uzere ./ 

•• 1 •• ~ ....... 

KedıklSY 6' 
,.pı:;ftl 

Süreyya bah.,.~ ti 
Ha lk Oper• d' 

Bu akşam 21,4~1 
Büyük oper ~ 

TELLi TUR~ 
3 perde ·f' 

Umuma dutıııll 
25 knrı.ıŞ 
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MEMLEKET 
Bol uda hergün yeni Yılanla çehn bir 

t · •• d ti ·ı· boğuşma esısat vucu e ge n ıyor Bir köpek kiiciik l8lıibiai 
Belediye yeni su yollan yapbnyor, bir kaç yıl sonra ~:=: ~~~ şehrin çehresi dejifmit olacak ~oda lı.hp- ......., pç.,;:: 

Yl~ topMr~ llir,...... ....... 
olchaiuını Pımlf, ~ iıDnlip ._., ... 
Dit hllber YWlllİf'İr .. IWapt'm ela tam. 
ca •• 1..hJ:_• • 

__........ ilk -·---- ,. il 

r:~~~:-.:::-m: 
fallaı heyeceah ........... -
~ aldlalDlıft8r. Bu kitplk ~ 
hibiai bir tok clıkhr illii.ı• laaUt-
••P· 
*H.yıloW.lwglli~-

........ lfteaill tr..ı.n talip .... 
~· Ba tr..ı. ... aılbet .Öl .... 
tedır. 

P•nr Ola HaMll 9. Diyor Klı 

1 • 

A ....... Wr......... . .. ,........,..._.da mMi • - Şimdi bir .. ha-•.1.. 
....... ... ·-- . .. -.... ... ......... alllN ··- - .. - Oıı'lı .. -.a..uıt••ptil r • •~ • m .................... _,... ........ ,.,, •• ~ 

~ ................ . -ıw ... . 
11..aaa .......... . .. ıı hm "6 •ild• ı ı ••> 7 

lnırt 

s.,ı. 5-

Bizim Son Poata yazdı: 
- Edimekapıdaki eakid lhrahim 

Dedeain aakundaa bir kal kopuaa Ju • 
hbakhktan kurtuluyormUf. 

Kılıl,ıklara mlijde demiJonaaı: Si 
ricik lbrabim Oedenia Akalının kı1Jaa 
haqi birine yetitir ki. •• 

* - Bir 'bilmece eöy~eyim, bakahaa 
Lilebilecek misiniz) 

cBen ııiderim. o ıider .. • 
•Önümde tın tın edeı.. • 
- Bildik. eakall 
- Bir ................... . 

Jim: 
cBen aideıdJna. 0 qı i• 

cÖn~9n 
•Elilenl' '* cı.- • 
cBe..wı.t .. etM '8•• 
- e... • •ıunı a · · ' -· .. nin .akabl 

* Kazak kadın, kılıb 
matom vercl: 

............ 
- Bana hak, aakırEdimekapıya p 
d~ detne, 90nra bnttnım hal .• 

* Sabh efe 'ftftftl kıhhtk derlenll Meı 
ler kılılülsın ~lıktu kamnnd 
~ de sakah ele nrmak icap MlJot 
m1lf. 

* Blr tek l\,tahlıb Dededta korlnalmal, 
fakat lt,rahim Dedelerla aatılan attatta 
it fefta !.. 

Bart kadınlar her ltıtlftlale katfl .... 
diden aaabllılatla ıtıllcadele ee ... 
adlı bir ceırtitet kunut\lar. 

* ltlhı Oamıın CemaL itin yok mu el 
t>IJI- ,nılat JblmlB •• 8en ....-,. 
~calma tididen sld1e 1'18 .,_ 
~-~in ehnn 11111dıJ Ynnmt 
tıillhhallfatm•• ..... ~ 
... Ciltim -- - ... _......., -, 
o-1 ........... ,.... __ 

...... 1 et .. 



6 Sayfa 

altında kalan Sular 
mahalleler arasında 

* Jf .. 

Gök gürleyipte bulutlar yarılınca Bayan Sadberk: 
" - Ayol biraz un alın, anasının ilk evladı olan pen
cereden savursun, yağmur diner!,, diye bağırıyordu 

Fmdakhda Cennet bah çeal 1amnda ,aıtan ev 

- Kırk yaşımdayım. Hayatta çok feY/ likler ıulann üstünde yilı:e yüze ataiı ini
aördüm. Çok korku aeçirdim. Amma bu- yorlar.» 
sünkü- geçirdiiim korkunun tiddetinde bir Selin kapılardan içeri sirdiiini sören 
korku ve bugünkü yağmura, ıele, fırtına- Sadberk: 
ya benzeyen bir fırtına görmedim. cılıte mahvolduk karılar, dedi. Anaaı-

Siyah yeldirmeli ıiyah baıörtülü bir ka· nıın ilk evladı olup olmadığını bilmeyenle
dın Kazancı tepesindeki ıu. ıellerin çukur, rin encamı budur.» 
çukur, yollar açtığı arsada sellerin taııdığı Biz kadıncağızı çıldırdı zannettik. O ıs

bir taşın üstünde oturmuş sigaraıını tellen- ,lanan merdivenlerden yukan kaçarken bi.· 
dire, tellendire içiyor ve bizimle konuıu- ,la bunlan bağrıyor. 
yor: Hepimiz üıt kata kaçtık. Bayan Sad-

- Dün geçirdiğimiz korku elvermiyor· ,\>erk : 

muı gibi bugün de o şim§ekler birbiri ar· 
kasından çakıp da gök gürültüleri de Alla
bm gazabı gibi tepemizde gürlemeğe baı· 

crAyol biraz un alınız eünize, anasının 
ilk evlidı olan unu pencereden aavurıuıı, 

yağmur dineri» demekte ısrar ediyordu. 
Bunu iıiten annem sel ile beraber mer· layınca yüreiim hop, hop etti. Hele o tu-

f .b. .. .. .. I k ,_ •. divenden aşağıya mutfaia indi ve ıslak 
an gı ı yagmuru gorunce ço u çocu&. tıt• ' l l k k d" l · k 

un arı a mış op, oşa mer ıven en çı ı-

romeğe baıladık. Bizim komşu Sadberk de 'yor. Aldı unları kadın, pencereden aavur-
bi.zdeydi. Yaşlı kadındır, dini bütündür. 'd N .. ""lt""d t l . u amma... e gezer, o guru u e ı sım 

-Aman çocuklar, dedi. lçinizde anaeı· "tutar mı hiç) 
nın ilk evladı yok mu)» - Buralarda çok kazalar oldu mu} 

Anasının ilk evladı acaba kim) - Hayır, yalnız ıu karşıda Cennet bah-
0 kıyamet anında düşünen hatır· çesinin yanındaki duvar çökmüş bir ev yı· 
layan kim) Anneciğim yerinden fır· kılmış, bir kadın da yaralanmış! .• 
ladı. Kur' anı aldı, elini açtı. Okuyor. Sad· ' * 
berk durmadan bağrıyor: <ıAman kadın· Molozlar yeni parke döşenmiş Dereiçi 
lar, içinizde anasının ilk evladı kim)» Onu caddesini tamamiyle örtmüş, kocaman taş
dinleyen yok. Hem ben kadıncaiızı ters- ,lar topraklar, teneke parçalarile bu cadde 
ledim de: •Teyze git itine Allahaıkına, a- bir mezbeleyi andırıyor. İsmet İnönü mek
na, evlat dUşünen kim) Can pazarı, baksa- tebi önünden yukan doğru çıkan merdi· 
na ıedden aşağı inen ıelel ıı ,venli sokaiın yansı tamamiyle çökmüı. 

Evin ön kapısından dalan ıel ıofalar· .Solda yıkılmıı bir tahtaperdeden harap ol• 
Cfan geçiyor, merdivenlerden taılık katına muş bir kabak tarlasının içi.. Sağda yıkık 
iniyor. MalGm ya, bu semt ıed, aed.. Ev- bir duvar ve bir ev ankazı .. iki üç delikan
lerln ön kapısından &irilince alt katına ]ı bahçede oturmuılar. Yanlarına yaklaıı
merdivenle inilir, oradan da bir kapı ile ~oruz: 

CJoirudan dofruya bahçeye çıkılır. Merdi- - Çöken kulübe burası değil mi). di-
venden inen ıel tabii ıof ada ne bulursa Ö· 

nüne katıyor küçük k.erİmenin mektep çan
'taaı, valdenin femaiyeai kapının önündeki 
kJlim telqla berüm yerde bıraktıiım ter• 

Ana.sı 
glJzünJen 
Eolenemigen adam 

c33 yaıındayım. ihtiyar bir annem 
var, onu meı·ut etmek en büyük zev • 
kimdir. Annem de bu z'fımı bilir, ve 
beni biricik oilu @ çılgınca aever. 
Şimdiye kadar annem rahatsız olur di. 
ye evlenmeii düşünmedim. Fakat ya • 
tım ilerliyor. Yaı ilerledikçe evlenmeie 
karıı ııörüıüm deiiıiyor. Bu aiditle ev: 
lenemiyerek bekar kalacağımdan kor • 
luyorum. Arada sırada anneme evlen. 
mekten bahsediyorum. Oyuncaiı elinden 
alınmış çocuk aibi surat asıyor ve yir· 
mi dört aaat konuşmuyor. Ne yapayım, 
bilmem.» 

Murat 
Annenizin hareketi yalnız bodıim • 

lılda izah edilebilir. Evi~ .W 
kaybedeceğine ve bugünkü rahatının 
bir daha dönmemek üzere elinden gi • 

deceğine emindir. Onun için aizin evlen
menize taraftar değildir. Fakat ai.z onu 
uman ile tedricen yola getİrmefe çaJq. 
maheımz. Evlenirseniz çocuğunuz ola • 

,Ye ıoruyoruz. 
- Eveti. diye cevap veriyorlar. 
- içinde oturanlar aiz miydiniz). 
- F°#et bizdik. Burada yedi bekar otu-

cağım, karınızın kendiaine ana mua· 
melesi 7apacafını anlabp kandmnalın
mz. Ve ııiha1et m hayat ve istikbali • 
..W annenizin hodPml.ıiı yüzünden ka
rartamazaınız. Bunu da ona hissettir • 
melisiniz. 

* «Ben ailemin biricik kızıyım. Ailem 
zengince, bal ve vakti yerinde bir aile • 
dir, iyi tanınmıştır. Ben aile ıeviyeıince 
benden aıaiı tellkki edilecek bir gence 
gönlümü kaptırdım. Bunu ailem işitse u· 

tançlarından yerin dibine geçecekler. 
Fakat ne yapayım gönlüme hükmede • 
miyorum. Bu gençle bir arada görün • 
mekten korkuyorum. Sevdiğim genç 
orta mektebini bitirmiı, işsiz, bir neyj 
ıeraeridir. Benimle evlenmesine de ihti
mal vermiyorum, zaten o istese ailemin 
razı olmıyacağı muhakkaktır. O halde 
ne yapayım, bana bir yol gösterin. 

Kadıköy: Neclô. 
Sevıiniz gençlik heyecanının bir ifa

desinden baıka bir ıey değildir. Zaman· 
la söner ıeçer. Yalnız bu müddet zar. 
fmda bu erkeie fazla düıkünlük gös • 
termemeğe, mevki n baya.İyetinizi ko • 
rwnaia çalıfınız. TEYZE 

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

SON POSTA 

Ayılarla 
Beraber yaşayan 
Kadınlar 

Somatrada Usugi adası ka
dınlan ayılarla bir çah al
bnda hayat sürüyorlarmış 

lzmir, 25 (Hususi) - 1917 yılın • 
da Singapur'dan hareket ederek dün
yanın her yerini dolaşan Malayalı bir 
Müslüman seyyah dün İzmire gelmiş
tir. Adı Tahir Al Hasan olan bu genç 
tarihi ve coğrafi tetkikler yapmaktadır. 

Çin, Japonya, Tibet, Filipin adaları, 
Avusturalya, Cava, Yeni Gine, Hin -
diıtan, Arabistan, ve Mısırı dolaşarak 
Türkiyeye gelen bu Müslüman seyyah 
Afrikada bir çok esrarengiz rn~ceralar 
geçirmittir. Avusturalyada küçük ve 
adsız bir adada vahşilere esir düşen 
Tahir Al Hasan ölümden mucize nev'
inden bir talih eseri olarak kurtuldu -
ğunu söylemektedir . 

Yine kendisinin anlattığına göre 

Sumatra kadınlan hakkında mal1lmat 
veren seyyah Tabir 

henüz Sumatra, Cava ve hatta Avus
turalyada Avrupalıların adını bile bil
medikleri küçük adalar ve kabileler 
vardır. 

Sumatrada Uşugi adasında hiç bir 
erkeğe tesadüf etmediğini, bu kabile 
kadınlarının yarı vahşi hayvanlarla 
beraber yaşadıklarını, kadınların 12 -
14 yaş arasında evlendiklerini, erkek 
insanlardan hoşlanmadıklarını, Uşu • 
gi'de kulübelerde kadınlarla küçilk er
kek ayıların ayni çatı altında hayat sür
düklerini söylemektedir. 

Malayalı Müslüman yaptığı tetkik -
leri bir eser halinde neşredeceğini söy
lemiştir. Kendisi yakında İstanbula ge
çecek; İstanbuldan doğru Amerika ya 
giderek şimal ve cenup Amerikasını 

gezecektir. Seyahati 942 yılında ta -
mamlanmış olacaktır. . ........................................................... .. 

,ruruz. 
- Halbuld çöküntüde bir kadın yara· 

lanmıı diyorlar. 
- içimizde bir hasta vardır, onu anne

si görmeğe gelmişti. Miııafir annesi yara
landı. 

- Nasıl oldu bu kaza kuzum). 
- Pazar deiil mi? ikimiz evde idik, 

dinlenmek için kalmıştık. Birden ıimşek 
,çakmaia gök gürlemeğe başladı. Amma 
ömrümde ben böyle yağmur görmedim. 
,Böyle şimşek görmedim. Birden kulübenin 

Temmuz 27 

1 HALKIN FİKRİ 1 

Hafta tatilini nasıl geçiriyorsuruz? 
B ugün de muharririmiz, halka §U su ali sormuştur: 

- Hafta tatillerinden istifade ede biliyor musunuz, ta tilinizi nasıl geçiriyor
ıunuz, kazancınız her hafta tatil yapmağa müsait midir ) 

- Biz İatanbullular ta tillerimizden istifade edemiyoruz, eğlenmesini bilmiyoruz. 
Dediğimiz zaman kendi kendimize bühtan etmiş oluyoruz. 

Foto Ali: 
... Bizim hiç bir tatilimiz 

Yoktur. Mesela ekseriya 
pazar günü herkes ma • 
ça cider, biz makine eli • 
mizde resim almağa. Her
k.o,, orada eilenir, biz: 
«Aman enteresan bir va
ziyet olsa da resim çek • 
ıek» diye kanter içinde 
kalırıı:. Oraya girmek tı 

l:»azan pek güç olur. Ga • 
zete idarehanelerine üçer 
bilet celir amma bu bi • 

!etler nedınıe bazı foto
ğrafçı arkMiatlara veril • 
mez. Zavallılar kapıda 

cenkleıe cenkleıe içeri 
airerler. Orada bir reıim 
alır ve kotarak d6nerlz. 
Dalıa bqka nerelerde en· 
teresan ,eyler varsa on• 

Bay Süreyya, Do • 
lapdere Gazino •o • 
kak 23: 

- Hafta tatillerimi 
yazın açık havada, gü -
neşte ve denizde geçiri-

yorum. Denizi çok ıeve-

rim, yüzmekten bliyük 
bir haz duyarım. Evli 

değilim. Fakat evli de 

olsam yalnız gezmegı 

tercih ederim. Şimdi de 

daima yalnız geziyorum. 
Kazancım her hafta gez
mekliğime müsaittir. 

LoıtTacı Mehmet: 1 
Aman bayanım biz 

kim, hafta tatili kim) .• 
Biz beter kuruı, beşer 
kuruı alarak yiyecek ye
meiimlzi tedarikten aci • 
ziz. Biz asıl pazar günle • 
ri, cumartesi aünleri beş, 
on para kazanabiliriz di • 
ye kanter içinde dola§ıp 
dururuz. lpiz olduğumuz 
zaman büyük tatildir. lı • 
te bu o zaman da aç kar
nına nasıl zevk duyarsın. 

ların da reemlni alır, ga· 
zetemize döner, karanlık 
odaya gireriz ve akşam 
aaat on bir buçukta halk 
Adadan, Kalamııtan dö
nerken biz de karanlık o· 
dadan çıkar ve yorgun ar• 
ıın evimize döneriz. 

Vniverrit• elelı • 
trilı memrını Bay Ka· 
.zım: 

Her baha tatilimi açık 
havada ve deniz kena • 
nnda geçiriyorum. Evli 
olduğum için ailemi de 
beraber alır gezerim. En 
sevdiğim eilence açık 
havada gezmektir. Ka • 
zancım da çok şükür 

müsait ki gezebiliyorum. 
Kış mevsimindeki haf-

ta tatili programım baş
kadır. Mevıime aöre eğ
lence yerlerine aiderim r 

Bay Aziz O ıkii • 
dar: 

Hafta tatillerimi ekse -

riya yazın plajda, kışın 

sinemada geçiririm. Sporu 

da çok severim. Evli ol· 

madığım için daima yal • 

nız gezerim amma arada 

bir de eşle, dostla, hısım 

ve akraba ile birlikte top· 

lu gezintiler yaparım. Ka

zancım haftada bir böyle 

bir gezinti yapmağa mü • 

aaittir. Daha zengin de 

olsam, gene ayni eğlence· 

leri yaparım. Fakat, ta • 

bii bu defa pl&jlara oto· 

mobil ile, motörle, kotra 

ile giderim. 

Teıviyeci Bay Muı· 
tala: 

Hafta tatillerimi 
Floryada, yahut başka 
plajlarda geçiriyorum. 

Spor yapmasını çok ae -

verim.· Güreş yaparım. 

evli olmadıiım için yalnız 
gezerim. Kazancım bu 

gibi mütevazi eğlenceler 

yapmaldığıma mani de • 

ğildir. Hele bu sıcaklar • 

da haftada bir defa ol -

ıun plajlara gidemezsem 
rahatsız olurum. 

arkasında bir takım gürültüler oklu. Otur· - Sıraeelvilerde bir apartıman kapıcı-,ta oğlum yanıma ağlayarak gelince: cı kork· 
duğumuz odanın duvarı ıslandı. Arkadaşa: ııdır. ma bir §eyim yok» demişim amma ben ha• 
etAman bir şey oluyor, çöküyor kulübe, - Bizi kimse oraya götüremez mi? tırlayamıyorum. 

koı dı,arı. » dedim. İkimiz de birden dı- Kömür gibi kara göv•i, simsiyah saçlı Demindenberi unuttuğum bir suali so-
,arı fırladık. Biz dışarı çıkar çıkmaz, du· bir kız çocuğu: ruyorum: 

var kulübenin üstüne yıkılmış. - Ben götürürüm. - Peki amma hasta oğlun nasıl kurtul 
- Y • kadın) 1.. Diyor. muı) 

- Kadın da biz koşunca korkmuı ar- * - Onu daha bu sabah o, yandaki çök 
kamızdan fırlamıt fakat kaçamamıı taşlar Çok modern bir apartımanın .küçücük meyen odaya götürmüştüm. 
üstüne çökmüş. Ben gene geri döndüm, o· kapıcı odası temiz bir karyola içinde, te• - Peki oğlunun hastalığı nedir) 
nu kurtardım. miz bir yorgan altında, orta yaılı bir kadın - Tifo olmuş galiba vaktinden ev-vel 

- Korktunuz mu). bitap yatıyor. Hafif, hafif inliyor: hastaneden çıktı. Şimdi de onu nere.)'• 
- Eh korkmayacak gibi bir ıey değil- - Geçmiş olsun!. kaldırdılar diye meraktan çatlayacağım• 

dikil... - Te§ekkür ederim yavrum. Ayağım çok sızlıyor amma, içim daha fa%' 
Bu sırada iş ıömlekli bir üçüncü genç - Nasıl oldu kuzum bu kaza). la sızlıyor ona kim bakacak diye!.. 

eöze karışıyor: - Oğlum hasta, dediler. Onu görmeğe Suad Derv.iı 
- Ben Taksimde bir yapıda çalışıyor- gitmi§tİm. Birdenbire kıyamet kopuyor· 

dum, ııvacı ustasıyım. Gök gürledikçe muı gibi bir aürültü oldu. Baktım uşaklar 
pencereden içerlere, duvarların dibine ka- kaçıyor. Ben de fırladım , dışarı çıkarken 

1çıyordum. Pek korkunç bir §eydi .• bugün· olduğu gibi taş toprak üstüme çöktü. Ba-
kü hava.. ıun dışarda kaldı, bağırabildim çocuklar 

- Peki kadın nerededir ıimdi?. döndü geri. Beni kurtarmağa çapaladılar. 
- Evvela imdad otomobili onu haııta- ,Fakat ben nasıl kurtarıldığımı hatırlaya-

neye aötürdü. Şimdi de evinde yatıyor. mıyorum. 

panıuman yapıp yollamıılar.. - Bayıldın mı} 

- Evi neredel .:::.. Bayılmamııım. divorlar. Hatta has-

Kalb sektesinden düşüp öldü 
Evvelki sabah Atpazarından geçerı 

bir adam birdenbire düşmüş ve ölmiW 
tür. Zabıtanın yaptığı tahkikata naza'" 
ran bu ölümün sekteikalb'den vukll3 

geldiği, ölenin de Samatyada otura11 

65 yaşlarında ciğerci Rüstem Halil 01* 
duğu anlaşılmıştır. 



... SON POSTA 

Norveçlileri mağlôp 
edebilirmiyiz? 

Gazeteler bir tarih 
vesikaları hazinesidir 

3 Ağustosta yapılacak .ola~. ~u maç 
futbol tarihimizde bır donum 

noktası olacaktır 

-2-

U munıi kütüphanelerimizdeki gazete 

koleksiyonları noksanlığını, tarih 

\izerinde uğraşanlarımız her zaman hisse • 
derler. Ben bugün bu noksanlığı size de 
duyurmağa çalışacağım. 

Mesela gazetenin olmadığı bir devre 

F utholcular;rnız sekiz gün sonra sıkı 
bir irntihandan geçirileceklerdir. Norveç· 
lilere karşı nasıl bir takım çıkaracağımız 
belli değildir. Bcr line giden futbolcular • 
dan en kuvvetli ve makul on bir kişiyi şu 
lekiide dizebiliriz: 

. Bir defa kaleyi hiç düşünmeden Av • 
nıyc terketmek liizımdır. Çünkü onun tec: 
tübesi, Yer tutuşu, plonjonları, çıkışındakı 
emniyeti ve fedakarlığı tecrübe edilmiştir. 
tiarkın Zamorası diye töhret bulmuş olan 
Ülvi Ziya Y enaldan .onra hiç şüphe yok 
iti Türkiyede en iyi kaleci Avnidir. 935· 
936 lik ] d Galatasarayın olduk· maç arın a 
ça zayıf defansı Avniyi bir kaç defa ta • 
lih · ı·.. .. fk~ iye Ü • sız ıge ugratmış ve e an umum . 
~erinde menfi tesir bıraktırmıştı, halbukı 
Iİlndi Tiirkiyenin en kuvvetli defansı ar· 
itasında oynıyacak olan Avro hiç şüphe 
Yok ki muvaffak olacaktır. Müdafaaya 
tel.ince: Yapr ve Hüsnü en kuvvetli hat• 
tır, Hüsnünün kafa çık11lan, top kesişleri 
ll'ıiikernmddir. Yalnız sür.ati Faruğ'a na· 
taran azdır. Ukin bu ifte .aç beyazlat • 

flııo oluşu kendiıini Farui'a tercih ettir • 
llıektedir. Yqar gerek Yugoslav maçın· 
da, gerekte ondan evvd oynanan Gala • 
tııaaray • Fener maçında muvaffak ola -

lllarnıştı; ilkin maçlardan ıonraki çalışma· 
farda Yapn düzelmit 8 ördük. Haf hattı· 
n" ı· Hı·ç muv.HU ıolamadığımız .. ge ınee: .• 
bat haf hattıdır. Bu bat yalnız mıJlı takım· 
da aksamıyor •• Her takımı~ haf hattı bo· 

~uktur. 

Birinci 11nıf takımlara fÖyle bir göz a
tıılırn, ne Galatasarayın. ne Beşiktaşın, ne 
de Fenerin kuvvetli bir haf hattı yoktur, 
rııln12 Fenerin haf hatb bunların hepsin • 
den iyidir. Berline giden oyuncular için • 
den en kuvvetli haf hatbnı ıöyle düşüne· 
biliriz. M. Re§ad _ LQtfü • İbrahim. Bun· 

lllrın içinde yalnız LQtfinin üzerinde dur· 
ll'ıak lazımdır, çünkü eeııelerdir bek oynı· 
tan bu oyuncunun ancak bek oynarken 
muvaffak olduğunu ııordtik, vakıa geçen •e . . ne Sovyot ıporculannın Türkiyeyı zıya· 
tctlerinde Lutfü eantr haf oynamış ve mu· 
\'af fak olrnuıtu amma oııdan ıonra Ga • 
lataaaray takımında (bir iki oyun hariç) 

lıep bek oynamıştı, fakat Yugoslav ma • 
rndan sonraki yapılan çalı§Dlalarda Lutfi, 

G .. d.. Fik-
d 1 Niyazi - Hakkı • un uz • do .. nelim. Elimizde Silahtar Fındıklılı Meh· tı şu ur .. 

ret • Rebii • . . ·ı 
Niyazi fırsattan istifade etmesı.~ı ~ı e.n. 

met ağanın tarihi, demek ki on yedinci a· 
sı rortasındayız. Kitabın şöyle bir yerini a• 
çıvcrelim, 730 uncu sahifede bir başlık: 
cıHicri 1 091 yılı vekayİİ>>. 

Evveli bir takım aziller ve nasıplar. 

Fakat sonra şu satırları okuyun; ben üs • 

Jübunu sadeleştirerek yazacağım: uMuhar -

sür'atli bir açıktır, Hakkı atak, şutor hırı~, 
Gündiiz ise temiz kafa oyunları ve ataklıgı 
ile belirmi~tir. Sol tarafa gelince: Yek na· 
zarda soliç mcvkiine en iyi oyuncu olarak 
Şeref hatıra gelirse de bugün Fikret kadar 
i}; bir sol açık olan Rebiiyi ~~ya.n e~memek 
. . • her yerde oynamaya musaıt hır oyun· remin yirmi dördüncü çarşamba günü pa· 
ıçın. w ••• 

olan Fikreti sol içe alıp sol açıga Rebııyı dişahın emri ile Tersane bahçesi yanında-
~: mak hepsinden muvafıktır. Bir d~ ha: ki Şahkulu iskelesinden karşı İstanbul sa
tır: şu gelebilir. İbrahimin yerine Fıkret~ 

1 

hilindeki Fener kapısı kulesine deniz aşırı 
sol haf oynatmak ve sol İç yerine de Şeref ı ipler bağlandı. Bu iplerin hizasında yedi ta. 
getirmek, lakin Fikretin for hattında daha ne kalyon dizilerek bu iple.- o gemileıin 
muvaffak olduğunu Heri sürerek for. ha.~- direkleri üzerinde gerilip çarmıhları da ge-

k · · b d ·· "ünceyı çu· tında oynama ıstemesı u u, milerin arasında bulunan sallar zaptolun -

rütmektedir. duldan sonra Şahin adındaki bir cambaz * fener tarafından Şahkulu iskelesine ge -
Yugoslavlarla yapılan maç hariç uzun milerin direkleri üzerine gerilmiş deniz a· 

zamandır çok ciddi maç yapmamış olan şırı ipler üzerinde terazi ile yürüyerek san·· 
bu takımımızın alacağı netice şimdiden atini gösterdi. Padişah memnun kaldı. Bir 

sonraki futbolumuza bir veçhe . ve~~c.~gı çok ihsanlardan başka cambaz Şahin ile us
için bu temas futbol tarihimizde hır ~onu~ taııına hil'ati fahireler giydirdi.» 
noktası olacaktır. Futbolcularımız eger hı· 
taraf bir hakeme rastgelirler ve şansları d~ 
bir parça yardım edip azimle oynarlarsa kı 
oynnyacaklardır o zaman Norveç takımı 
karşısında iyi bir netice alacağımızı zan-

1Jediyoruz. 
Güreş, binicilik ve basketbole ait yazıyı 

baııka bir güne bırakarak şimdilik futbol
culara ba~rılar dileriz. 

Selim Tezcan 

Galatasaraylı Fethi fngiltereye aitti 
Calatasarnym kıymetli atletlerinden, 

Türkiye ııırıkla yüksek atlama şampiyonu 
Fethi tahsil etmek üzere Londraya gitmiş· 

tir. Fethi pek yaklaşmış olan Berlin o)im· 
piyadında seyırcı olarak bulunacaktır. 
Kendisinin derecesi «3,55 » metredir. Bir 
kaç sene sonra memleketine dönüşünde 
bu derecesini bir hayli yükselteceğini ümit 

ediyoruz. 

Avusturya- Romen boks maçlar1 

Devam edelim: 

ulstanbulda Aksarayda Muratpa~ ca • 
mii yanında oturan bir Yeniçeri mütekai • 

dinin karısı dükkanı evlerine yakın bir 

ipekçi yahudiye aşık olmuş. Bir gün gizlice 
yahudi gencini eve almış amma konu kom
şu duymuşlar, mahalleli toplanıp evi bas -

mıtlar ve her ikisini de yakalamışlar, gürül

tülü bir alay ile Rumeli kazaskeri Beyazzade 
Ahmet Efendiye götürmüıler. Ahmet E • 
fendi ııahitlerin «gördük I» demeleri üze • 
rine kadının taşa tutulup, yahudinin de 

boynu vurularak idamına hüccet verip sad-

razama gönderdi. Sadrazam padişaha ver
di. Dördüncü Mehmet te omucibince» dedi. 

idam hükümleri Sultanahmet meydanın -

da icra edildi, padişah oradaki İbrahim Pa-

şa sarayına gelerek bizzat seyretti. Bir cu

ma günüydü. Avret ile yahudiyi ııiyaset 

meydanına getirdiler. Yahudiye «müslü -

man ol kurtulur, cennete gidersin» dediler. 

Müslüman oldu. Tunç ejderhanın (burma-

lı sütunun) dibinde boynu vuruldu. Kadın 
kazılan bir çukura yan beline kadar gö -

nıüldü: «iftiradır, şehzadelerinin başı için 

ispanya Kralı Filip lngiltereye karşı büyük bir don nma 
gönderdi. Fakat küçük bir lngiliz filosu "Y eni~mez 

donanma,, ismjni alan bu kuvvetı darına dağın etti 
Yazan: Retad Ekrem Koçu 

ııl 

İapanyanın yenilmez doııanmaaı İnıiltel't! aabillerinde mahvolmutlu. 

Jslam orduları İspanyayı fethetmekle 1 lüs arapları bu devleti de İsyanlarla parça• 
de kalmamıt. Pirene geçitlerinden Galya- lamağa muvaffak oldular. 
ya ıirmiş, Fransa istilasına baılamııtı. Fa· İspanyada gene küçük küçük İslam 
kat bu iıtili. 732 de Puatiye mailubiyeti devletleri kuruldu. Muvahhidinin İspnn· 
ile neticelenerek İslamlar İspanyadan çe· yadan el çekmesi, Hiriııtiyan krallıklar için 
kilmişlerdi . yeni bir tecavüz devrinin başlangıcı oldu. 

Endülüs Emevi Devleti: Bilhassa iki krallık, Aragon ve Kastilya 
im- krallıkları, hem müslümanlardan hem de 

diğer Hiristiyan krallıklardan elde ettikle· 
ri yerlerle İspanyanın en kuvvetli iki dev
leti olmuşlardı. islimların ispanyadan ta• 
mamen çıkarılmalan yaklaşmıştı. Fakat 
Gırnata' da yeni bir İslam devletinin kuru• 
luıu bu vak'ayı bir müddet daha geri bı
rakmadı. 

lııpanya kırk sene kadar Emeviye 
paratorluiunun bir eyaleti olarak kaldı. 
Miladın 750 yılında Abbasiler Türklerin 
yardımı eayesinde Emeviye ailesini de· 
virerek İslam imparatorluğunu elde etmiş· 
lerdi. Emevi ailesi azaları her tarafta katli
am edilirken içlerinden Abdurrahman is
minde bir prens Afrikada Berberi Türkle· 
rinden Zenate kabilesine iltica etmişti. 

Abbasilere itaat etmek istemeyen is
panya müslümanları tarafından davet edi· 
len Abdurrahmnn ltıpanyaya geçmiııti. 
(755). 

Emir ünvanını alan Abdurrahman mer
kezi Kurtaba şehri olmak üzere müstakil 
bir devlet kurmuşlardı. Haleflerinden Ü· 

çüncü Abdurrahman Emir ünvamnı hıra· 
karak hilaf etini ilan etmiş, bu zatın zama· 
nında Endülüs Emevi devleti, en parlak 
devrini idrak etmiııti. Fakat bilahare sal-

tanat kavgalarının başlaması, hariı valile
rin isyanları, lapnnya müslümanlarını za
yıf düşürmüş, şimaldeki dağlık mıntakada 

oturan Hıristiyanlara İspanyanın tekrar ele 
geçirilmesi için ümit vermiş, fırsat hazırla
mıştı. Bilhassa Asturya dağlarında yerleş• 
miş olan Hıristiyanlar, Miladın on beşin

ci asrına kadar devam edecek olan bir mü· 
cadeleye başlamışlardı. İslam istilasının 
ilk yıllarındaki perişanlıktan kurtulan Hı
ristiyanlar Aragon, Kasti], Leon ve Navar 
krallıklarını kurmuıılardı. İslamlar arasın· 
daki anarşi ise, merkezi hükumetin nüfu
zunu kaybederek bir çok küçük devletle
rin meydana çıkmasını intaç etmişti ki en 
mühimleri: 

Gırnatada Beni Ahmer devleti: 

Muhammedül Ahmer adındaki cesur 
bir emirin Gırnatada kurmuı olduğu ha 
devlet, Hıristiyanların hücumlarına knr111 
kahramanca mükavemet etti. ispanya 
Müslümanlarına birleşmenin lüzumunu an
lattı. Yüksek idare kabiliyeti ve zekasile 
hepsini kendi etrafında toplamağa mu .. 
vaff ak oldu. Hıristiyanların eline geçmiş 

olan Kurtaba, lşbiliye ve Valansiya rnın -
takalanndan gelen muhacirleri hüsnü su· 
retle kabul etti. Bu çalıııkan halk, Cırnata 
Emirliğinin ıevket ve terakkisine hizmet et· 
tiler, meşhur Elhamra sarayı bu devirde 
in~a edildi. Nihayet İspanyanın bu son 
Müslüman devleti de saltanat kavgaları yü· 
z.ünden münkanz oldu. 

İıpanya Krallıiı : 

On beşinci asır, lıpanya Hıristiyanları i• 
çin mcs'ud bir devir oldu. Evvela dahildeı 
Son Müslüman devletine de nihayet ver .~ 
diler, ve milli birliklerini vücude getirerek' 
bir İspanya krallığı kuruldtı. Sonra hariçte ı 
Büyük deniz keşiflerile zengin müstemleke
lere sahip oldu. Bu auretle ispanya, bir • 
denbire Avrupanın en büyük, zengin ve 
kuvvetli bir devleti oluverdi. 

liakludan daha faua muvaffak olu -
~Ordu, l..ikin hiç bir vakit bek hattındaki 
adar deiiL .• 

Evvelce Romanyada yapılması ka
rarlastmlan Avusturya • Romen boks 
maçl~rı bir anlaşma üzerine Viyanada 
yapılacaktır. Romen amatör takımı bu 
hafta Viyanaya gidecek Avusturya a
matör boksörlerile çarpışac.aktır. R~ -
men boks federasyonu bu ışe fazlasıle 
ehemmiyet vermektedir. 

bana kıyma hı diye bağırıyordu. Evvela er-
Kurtaba, Tulaytile, Merida, Saragos, 

kek kardeşi yerden bir taş alıp attı; sonra 1 
şbiliye, Malaga, (Cebeli Tarık.), .Elcezire 

1469 da Kastilya krallığının v&risest 
prenses izabeli&, Aragun veliahdı pıcn• 
F erdinand ile evlenmiıti. On yıl eonra, 
14 79 da her ikisi de kendi memleketleri• 
nin hükümdarı oldular, bu suretle, lıpan • 
yanın iki büyük krallıiı karı kocanın elind• 
birleımiı oldu. Her jkiainin ilk iti ıon mÜS• 
lümanları da ispanyadan çıkarmağa çalıı• 
mak oldu. 

Elde ınovcut elemanlar içeriıinde en 
hı'lıvafığı da odur M. Repd top kesişleri, 
tenı· • 12 vuruıJan ve net. fulalıiı ile te • 
hıay.. . . · 
dc"·uz Ctnıİf ve kaç aenedir oyun ııstemını 

~§tirnıeını, tecrübeli bir oyuncudur. lb· 
t~·-. b' 

~., ıee İaabetli vuruılu iyi yer tutan ır 
hrı h,ftı 

M ~ . 
ft llfıacan hattına ıelinceı Ozerınde en 
Q ll, d\ırulnıMı J&zim ııelen bir hattır. Biz· 
' sılt•nlabüecek en lurnetli muhacim hat· 

1940 Olimpiyatları için 
P . '>6 (A.A.) - Olimpiyat o -
arıs, - .1 ı komitesinde Fransayı tem~ı 

yun arı p· . d" 
eden eski bahriyenazırı ıetrı, un 
Yvon Delbos'u ziyaret ederek 1940 ~e-

. ı· 'yatlarının tertibi maksadıle 
nesı o ımpı ) . 
yakında Londra, T okio vey~ H: s~ns -
ki'de akdedilecek olan komıte ıçtımaı 
hakkında görüşmüştür. 

Dünkü at y~~ışları sönük 
alakasız geçti ve 

1 bir görünü.t 
• Yanılan heye can 1 • • • • 

,,. ' . h a seyirci adedını hıçe mdir • 
r arıııı v • l"h .. . . t' t gıden av . . k b' h ti[:,. V Y e ıs a encumenmın ter ıp e · k ili lira gıbı pe az ır a· 

.:.ı el' f b" · · · iq anca e dun 1 e endi at yarışlarının ırıncısı m y• in edilmesini intaç etmiştir. 
Yapıldı. iki gündenberi yağmurlu sılatın tem 

binlerce seyirci taş Üfürerek kadını keşkek ve Gırnata devletleridi. ( 1029) Bunların 
ettiler. Ondan aonra her ikisinin cesetlerini arasındaki rekabetler, mücadeleler Hıristi
kaldırarak defnettiler». yan krallara yardım etmiş, Hıristiyanlar 

Bu iki vak'adan sonra, şöyle bir düşün- bir nevi haçlı seferine başlamıılardı. 
eek: O zamanlar gazete olsaydı, padişahın İlk büyilk muvaffakiyet olarak Aragon 
yanında bulunan bir yazıcının de wil, halkın kralı T ulaytile ııehrini zaptetmiııti lıpanya 

f k k 1 1 h
. l g 1 müslümanları uğradıkları felaket üzerine, 

en u a ımı tı arına şa ıt o an ve onları d F . d k ı· b. d o eıra a ae ve cıvarın a uvvet ı ır ev· 
tesbit eden bir gazetecinin kayıtları bize 

daha ne gibi orijinal ıahneler naklederdi, 

on yedinci asırdaki Türk cemiyetini nasıl 

anlatırdı. O devir için gazete yolduğu, bu 

zamanlar için kolekeiyon yokluğunun ay
nıdır. 

Reıad Ekrem Koçu --------...... ---........ ~ . ........_ 

Alınan neticeler 'unlardır: Birinci ko
şu: Üç yaşındaki tay]ar arasında me
safe 1200 .. bu yarışa iki at girdi: Bi -
rinci Gülizar, ikinci Geyik. 

ikinci koşu: Halis kanlara mahsus -
mesafe: 1600, Kazbadalya birinci, i
kinci Kupen, üçüncü Sorampo. 

Üçüncü koşu: Yerli ve yarım kan 
atları arasında. Mesafe: 1400. Birinci 
Dervif, ikinci Sada, üçüncü Ejder. 

Dördüncü koşu: Üç yaşından yu -
karı halis kanlar arasında. Mesafe 
(2000) ·birinci Fomar, ikinci Markis, 
üçiıncii Bekar. 

Son yarış: 4 yaşından yukarı halis
lere mahsus • mesafe: 1800. Birinci 
Ceylan, ikinci Alemdar. ücüncü Bor. 

lct kurmu~ olan Murabıt'lerden iıtimdat 

ettiler. 
ispanyada Murabıtlet' Devleti: 

Murabıtlar Berberi Türklerindendi. Is· 
panya müslümanlarını Hıristiyan taarruz• 
larından korumağa le.arar veren Murabıt· 

)ar hükümdarı Yusuf bin T aşfin 1086 eene· 
aindc ispanyaya geçmiş, Hıriıtiyan istilisı· 
nı durdurmuş, fakat bu ıefer ispanyayı 
kendi devletine ilhak etmioti. Bu vaziyet 
Endülüslülerle Murabıtların arasını açmış, 

Yuıufun ölümünden ıtonta Murabıtların 

Asyadan çıkarılması, İspanya İslam alemi
nin yeni bir anarşiye düşmesini intaç et
miıtir. 

fıpanyada Muvahbidler Devleti: 

Afrikada Murabıtlar devletini yıkan 
Muvahhidler, biraz sonra 1 14 7 de ispanya 
müslümanları tarafından tıpkı Murabıtlar 
gibi davet olunmuşlar ve ispanyaya geçip 
bu memlekette yerleşmişlerdi. Ondan son
ra Hıristiyanlarla mücadeleye başlamışlar-
dı. Bu sırada Hıristiyan krallar içinde 
müelümanlar için en tehlikelisi Portekiz 
kralı olmuştu. Muvahhidler Hıriıtiyanların 
ilerlemesine mani oldular ve Endülüsün es· 
ki parlak devrini ihya ettiler. Fakat Endü·. 

Garnatanın aon sünleri s 

Hıriatiyan krallıklar bu suretle bJrletm 
ler, Gırnata Emirleri aile kavgalarile, zevk 
ve ııaf a ve 11efahet içinde yaııyorlardı. Ce
nuptaki dağlık mıntakada bulunan bu E • 
mirliğin payitahtı olan Gırnata, 200,000 
nüfusile o zaman Avrupanın en kalabalık 
ve zengin ve güzel ıehri idi. ispanya krallı
ğı ile 1481 de başlıyan mücadele on yıl • 
dan fazla sürdü. fspanyollar bu Emirliğin 
ıehirlerini birer birer aldıktan sonra 1491-
de Gırnata önüne geldiler ve ıchri muha• 
ıara ettiler. Hatta şehri almak hususundaki 
kat'i kararlarını göstermek için, karı koca 
ispanya kralları, ordugah yerine Gırnata· 
nın karıısında yeni bir şehir kurdular ve 
adına mukaddes iman = Santa • Fc dedi· 
ler. Sefih bir adam olan aon Gırnata Emi· 
ri 1492 kanunusarusinde şehri teslim ede· 
rek ailesi ve kendisini takip edenlerle be· 
raber Afrikaya gitti. Yolda doğup büyü· 
düğü güzel Gırnataya son defa baktığı za• 
man kendisini tutamıyarak ağlamağa bat" 
lamış, ve yanında bulunan anası: 

- Ağla bedbaht! Erkekler gibi müda· 
faa edemediğin bir memlekete kadınlaı 

gibi ağla! 
Dcmioti. 

(Arkası var) ! 
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uru ti. organcı Selim aklından nn arasına gerilmiş iplere yatak çar • çöktü, tramvaylar ve otomobiller işli-
çıkmyıor. Abdurrahmandan nefret e- şafları, donlar, gömlekler, masa örtüle- yemez hale geldi. 
diyor. Sanki Selimin ölmesnide bütün ri seriyorlardı. Kendini zorlamasına Kad .. 
kabahat Abd h gibi r w ıköy, Usküdar, Beyoğlu, fstan-

k 
urra manınmı~ ge ı- ragmen usta, bu bahçe içinde, bu ça - bul cihetlerinde ;)0 yerd~ itfaiye, su 

yor ona.. abahatları ferdlerın, ayrı ay- maşır asan kadınlar arasında Güli b ı · ı b · · 
· 1 ·· ·· ''kl k N · ı za • asan ev erm su arını osaltmak ıçın 

rı msan arın ustune yu etme , urı rın gölgesini göremedi ve anlad k" C ·· k' kadar 1 : 
usta için bir tesellidir. O da bunun sa • f' b 1 1 1 

U• geç va ıte ça ıştı. Bır çok evlere 
ızar ura ara bir daha geri dönmemek yıldırım isabet etti, elektrik entstala -

dece teselliden, • yani kendi kendisini üzere Kasımpafalı olmuştur. · 1 
aldatmaktan başka bir şey olmadığını . sıyon arını yaktı, radyo antenlerini 
biliyor. Fakat işin bundan ötesi Nuri Nurı usta, tulumbayla uğraşırken parçaladı. 
usta için öyle karanlık, öyle anlaşıl • ~m.er, çamaşır asan .kadınların yanına Beyoilunda 

b k ki k k b gıttı Onlar Ö · ··ı ·· l k Y eni.!U"hri kamilen su basmııa bir çok maz ir arışı ı i, u teselliye müh- · merı gu er yuz e arşı - T- T 

taç kalıyor. . J~dılar. Ömer hepsine teyze ismini ver· evlerin zemin katları su altında kal -
dı. Fakat yarım saat sonra iıç hizmet • mış, bazı evlerin sular birinci katına 

Selimin ölüm haberini ustanın ana- çiyi birbirinden ayırmak için birisine, kadar çıkmıştır. 
aı oğlundan öğrenince önüne baktı: en yaşlısına, şişman teyze, ötekisine, Calatasarayda Ağahamamın'da 

- Allah rahmet ey1esin, dedi. orta yaşlısına hanım teyze ve en gen· İrfanın apartımanına yıldırım düşmüş, Dünkü yafınurda bütün ,ehri basan Mller parkeleri bu hale ıetitdi 
Gülizarın gözleri yaşardı. Birdenbi- cine güzel teyze adını taktı. Şişman radyo antenlerini parçalamış, camlarını tarafında görülmüştür. Çarşı göl hali- asker ölmüş, bir cami harap olmuştur. 

re çok eski günlerden sesler geldi ku- teyze sertti, öteki teyzelere ikide bir kırmış, su borusuna çarpmı~tır. Yıldı- ni almış, tramvaY.lar saat bire kadar 
lağına. «Merdivenden tıkır da mıkır çı- çıkışıyordu. Hanım teyze alaycıydı ve rım toprağa doğru sukut ederken apar- iı:ıleyemem· f 8 . k I . I b Kadıköyde 

karden)) tu .. rku"su"'nu·· duyar gı'b' ld . l t it d k' k"" .. .. d"kk" d Y ış ır. ır ço ev erı su ar aa-
ı o u. güze teyze çamaşır asarken mırıl mı· ımanın a ın a ı omurcu u anın a mış Ü k"'d 'tf . . .. k l 

Zübeyde hanıma rehin bırakılan altın rıl bir türkü fısıldıyordu. oturan Edhemi şiddetle karşı duvara raL. 18 ud ak~ ı al ıyeatı hul~ ısma arı a-
Kadıköy cihetinde Nemlizade eokl' 

ğında bir duvar birdenbire yıkilmıftd• 
ti k.. w• s l' . k ~ 1 f 1 & ev er e 1 su arı a ıye etme& Ü -saa e ostegı e ımm ucagına nası Ö ır atmış, neye uğradığını şaşıran a • k k . . 

attığını hatırladı. Ye bu bol bol küffü . mer onlara yardım et~i. Se~etleri- dam bir müddet kendine gelememiş • zer~ a ~ adar çalıfmıştır. Üsküdar 
Haydarpaşa ile KadıkCiy arasınde..ı 
bütün evleri sular basmıştır. Kadıkôj 

eden, sık sık sarhoş olan, kendi peşine mn kenarlarına yapışarak ıpten ıpc ta- tir. adlıyesının her tarafı akmış, evrakları 
takılıp söz atan delikanlıya hiç" bir za· ı şınmalarında k~ndini gö~t~~di. Güzel Tophanede Boğazkesen caddesi m~h~faza etmek müşkül bir hale gel-

itfaiyesi de bir çok kısımlara ayrıiarJ 
evlerin sularını tahliye için çalışmıf ' 
tır. 

man kızmamış, darılmamış olduğunu teyze Ömere bır salkım uzum getirdi. dünkü ikinci sel hücumuna tahammül mışütır... . 
anladı. Yahud Cülizara s. imdi bu höy- Ve Ömer, ilk defa üzüm yedi. ed · k "k .. I k skudarın muhtelıf yerlerinde r 6 ev 

emıyere ço muş, su ar par e taş • ' 
le geldi. T eyzclerle ahbaplıkları tam kıvamı· larmı yerinden sökmüş, bu caddede 1 7 muhtelif bina, bir bostan, hava ga;cı yol- Ankara treni 

• b ı Ö 
· f d lan, Kuzguncuk karakolu tamamen harap 

nı u muştu ki; merden üç dört yas seyrıse er tamamen urmuştur. 1 d k 1AW 

b k b ' C'h · d k' w Il d 0 muş, 0 uz agım patlamış, 1 7 duvar 
Saat 7 de kalkan Ankara ekspt~ 

Erenköyle Haydarpaşa arasında yağ ' 
murlardan hat bozulmuş olduğun~ 

Eren köyde bir saat kalmıttır. l-hıyd&t 

paşadan gönderilen diğer bit Jok.om~ 
tifle katar hareket ettirilmiştir. 

Yeni ortak Seyfi beyin atelyeye ilk 1 üyü ir kız çocuğu geldi yanlarına. l . 1 angır e ı aşagı maha er e ev - yıkılmı~. 3 kulübe, iki ev ~ö.kmü,, bütün 
ve son gelişinin üstünden aylar geç • Teyzeler bu. ~ız çocuğuna büyük bir erı ~u ba!mıştır. . telefon hatları bozulmu~. bir at boğulmuş, 
miş Nuri usta Seyfi beyi büsbütün U• hanımmış gıbı saygı gösterdiler Kız Cıhangırde Kumrulu yokuştakı n ve 2 ahır yıkılmı.. 31 y d ·ı . 7 1 

' ' · Ö · 8 fı 1 · b' · · k k d "'' agaç evrı mış, ev e 
nutmuştu ki bir sabah Ali bey ona: şı.şman teyzeye dadı diyordu. merin l numara ev erm mncı~ atına ~.ar bir karnkolu su basmış, bir çeşme ile 3 ye-

- Bugün, Göztepeye gideceksin us- j kın~ oldugunu sordu. Tulumbayı yap· sular çıkmış, .~v .. hal~ı hagmur kesılın- re yıldınm dü~müş, yıldırım isabetile bir 
te, dedi. Bizim Seyfinin bahçesinde; ma~a gelen ustanın oğlu olduğunu öğ- ceye kadar buyuk hır heyecana kapıl-
rüzgurla işleyen su tulumbaları var ya, renmce: mışlardır. 
hani şu değirmen fınldağı gibi şeyler, - Dur, dedi, benim de bir bebeğim . . .Tramvaya ~ldmm 
işte onlardan varmıı:ı. Bir yerı d l\" l • Tıksım de Cum. hurıyet meydanında 

Y var, a ı "Jİ oviç .. kolu kınldr sana ge- k ı b 
bozulmuş. Git bir bak.. · gıtme te o an ır tramvaya yıldırım 

tıreyim de, sen de onu yap. d" 
Usta: uşmüş, tramvayın sigortalarını yak· 

Ömer, kolu kırılan bebeği gözden mıştır. Yolcular büyük bir telaşla dı • 
- Gidemem, demedi. Diyemezdi. geçirdi. Hayret etti. Mahallede Ayşe- şarı atılmışlardır. 
Yanına Ömeri de aldı. Ömeri bil - nin de bebeği vardı ama, bezdendi, Kazancı havalisini de sular hasmı~ 

hassa yanına aldı ve Haydarpaşadan böyle bumu, ağzı, gözleri yoktu. Dereiçi caddesinde dere gibi akrnnğa 
üçüncü mevökie bi.nerek Göztepenin yo- Ömer, bebeği elinde evirip çevirir _ başlamıştır. Tepelerdeki bütün top • 
1unu tuttu. merın başını okşuyor: ken kız sinirlendi: rak ve molozları caddenin üzerine yığ-

- Seni ömründe hiç görmediğin bir - Haydi, dedi, yapsana .. sana para mış, Dereiçi caddesi molozla tamamen 
bahçeye götüreceğim Ömer, diyordu. · · k Cadd • vermm.. apanmıştır. enın tramvay cadde-
Gideceğiz. Gör, bak. Ne güzel bahçe • Ömer kaşlarını çattı: sile birleşen ağzı toprak, kum yığın • 
lerde yaşıyorlar. • - Bunu ben yapamam, dedi, ama larile kapandığından Bebek - Eminönü 

Bu sözleri bir çok defalar tekrarlar- istersen gözlüklü amcam var benim, hattı geç vakte kadar işleyememiştir. 
Len bir taraftan da düşiıniiyordu. ona götüreyim, o kolunu takar. Ayazpaşının alt kısmındaki yoku~-

<eHayatın yarısı tesadüflerin ellerile Kız, bebeği, Ömerin elinden çekip ta seller bütün taşlan sökmiiştür 
jşleniyor. Avusturya veliahtına Sırplı aldı: Bir kulübe çöktü 
genem kurşunu tesadüfen isabet et • - istemem, dedi, Miloviç köşkten Cihangirde Cennet bahçesinin ya • 
meseydi, harp olmazdı. Harpte tesa _ dışarı çıkmaz.. nındaki duvar yağmurun tesirile bir • 
düfen Selimin ayakları dibinde şarap • - Sen bili~sin. denbire yıkılmış, duvarın önündeki 
nel patlamasaydı delikanlı ölmezdi. Te- Sustular. Ömer, kızı teP.eden tıma- kuliibe enkaz altında kalmıştır. Evden 
sadüfen harp olmasaydı, tesadüfen Ali ğa kadar süzdü. Sordu: dört kişi kendilerini dışarı atabilmiş, 
beyle Nuri bey ahbap olmasalardı, te· - Senin adın ne~ bir kadın da kulübenin kapısından çı· 
sadyfen Seyfi bey onların işine ortak - Leyla.. karken üzerine taşlar yıkılmış ,etraf • 
girmeseydi usta, Ömeri alıp tesadüfen - Benimki de Ömer ... Haydi gel, tan yetişilerek kurtarılmıştır. Yaralı 
anasının hizmetçi olması yüzünden 0 • çizgi oynıyalım.. kadın Beyoğlu Zükur hastahanesine 
nun içinde doğup büyüyemediği bah- Ömer, kızın cevabını almadan yere nakledilmiştir. 
çeye götürmiyecekti.n kocaman, çarpık bir müstatil çizdi. Dolmabahçe sarayı karşısındaki Has 

Bu düşünce zincirlenişi ustanın üs- Sonra bunu, oda oda böldü. Bir t~ al- ahırları birdenbire sular basmış, ahır 
tünde öyle bir tesir yaptı, hele Seyfi dı, Leylaya da bir taş verdi: ıçinde olan Kaşif ile Rcceb ismindeki 
beyin bahçesine, Ömerle beraber git _ - Haydi, dedi .. ve kendisi hemen iki kişi pencere camını kırarak kendi
ınekte oldukları o kadar şaşılacak bir te sekerek oynamağa başlaclı. ferini sokağa atmışlar, ayaklarından a· 
sadüf kudreti gibi göründü ki, Gözte- Leyla, küçük bir kuş gibi seken Ö- ğrr surette yarafanmrşlardrr. '{arnlılar 
pede trenden indikleri vakit usta, çö • mere ~ayretle bakıyordu. Sıra ona ge- Zükur hstanesme kaldırılmrşfardıt. 
zülmez bir düğümü çözüverdfğini san· lince, Ömer: Kuım~ 
dı. İstasyonun merdivenlerinden yu • - Haydi, dedi.. Kasımpafadalci evlerin hemen he • 
kan çıkarlarken, ilk yaptığı tren yol • Leyla somurtkan, cevap verdi: men hepsi su içinde kalmı:şb:r. Bu ara-
culuğunun zevki içinde etrafına güle- - Ben, bunu oynamasını bilmi _ da sokak aralarında çerçivelerin yüz -
rek bakman Ömere, büyiik bir ciddi _ yorum.. düğü görülmüş, itfaiye suları boşalt -
yetle, sanki koskocaman bir adamla - Ben sana öğretirim.. mak için geç vakte kadar uğraşmıştır. 
konuşuyormuş gibi: - İstemem.. Fatih tarafuıda bil" çok evlıer- su at-

- Ömer, dedi. Talih denilen şey te- Ömer, kızdı: ı tında kalmıftu. Samatya.. civarında su 
sadüf. Tesadüf her şey. Ve biz tesa _ - Vay enayi vay, dedi, çizgi oyna~ altında kalan evler bir it.biye miifrer 
düflerin oyuncağıyız.. hayatın tcsa • masım bilmiyor •. Öireteyinı diyorum, zesi tarafından tahliye edilmiştir. 
düfleri romanların tesadüflerinden da- istemiyor •• yuuuu bel.. Üsküdarda 
ha mantıksız. Fakat bu mantıksızlıklar Leyla, kıpkmnızı oldu: Dünk.ü yağmurun şiddeti \Jşkü.dar 
bayatın mantıkını yapıyor.. - Terbiyesiz, arsız, utanmaz, diye -- '· • ---· ~ ÖİÜ.:.:.· ·- ... · ~ 

Ömer hiç bir şey anlıyarnadı. Ba • haykm:h •. 
basının yüzüne şaşkın şaşkın baktı: Ömer, şöyle bir haktı, Leylaya son· Tüccardan Suat Kara Osman ile Doyçe 

. ·-----------
ispanyada sokaklar baştanbaşa 

cesetlerle dolu 
(Batt-alı 1 iacİ Myfada) 

Şidd ,tli sokak muharebeleri 

. Madrid: 26 (A.A.) - San Scbastien,de ~iddet1i muharebeler vukua gel ' 
mış old~gu hahe~ verilmektedir. Orada jandarma kıyafetine girmit oJ.,ı 
genç faşıstler, gazmonun taraçasına mitralyözler yerleştirmeğe muvaffak olo 
muşlardır. 

Hükumet kuvvetleri, bunlara karşı taarruza geçmiş ve bir 8aat süren bit 
mu~arebe olmuştur. Muharebenin tıonunda faşistler, beyaz bayrak çekmir 

lerd~r .. Bunun üzerine askerler gazinoya yaklaşmışlarsa da şiddetli bir tüf~ 
ateşı ı~e karşılanmışlardır. Bunun üzerine muharebe daha büyük bir şiddet· 
le yenıden başlamış ve faşistler yeniden beyaz bayrak çekmiflerse de askdi' 

le~ .onları tam hezi.~ete uğ~atı~caya kadar muharebeye devam etmişlerdit• 
Drn olarak ele geçırıfen faşıst fıderi Molea hemen idam edilmiştir. 
• .Ma_drid'de sükun hüküm sürmektedir. OteHerin çoğu hastane haline ~/i 
tmlmış olup milis kuvvetleri tarafından işgal edilmektedir 

Bir kadm taburu teşkil edildi 
Ma.drid, 26 {A.A.} - Hükumet, milis teşkilatı vücuda getirmek üzere ' 

dir. 
Hususi bir kadın taburu vücuda getirilmiştir. Bu tabur, sosyalist ve anııf" 

şist kadınlardan mürekkeptir. 

İsyan hareketinin başlangrcmdanberi Barcelone ·da ölenlerin mikdarı 31 O' 
baliğ bulunmaktadır. 

Bitaraf devletlerin endiseleri • 
Paris, 26 (A.A.) - Bitaraf devletler, ispanyadaki dahili :mücadelenin ıt' 

suretle neticeleneceğini henüz kestirememektedir. Bu mücadelenin ~.y°" 
milel bir talr.ım ak.sülameller hasıl etme inden endişe edihn~k:tedir. 

Bütün devletlez: tebaalarının hayatlarını tem'n etmek içit? .uğ'taşmaktadff / 

lar. 

Sokaklar cesenerre doru 
Brazen adındaki İngiliz torpito m hribi, 148 lngiiiz v~ Ameril lıdan rniJ 

rekkep bir kafileyi fı.amil ofduğu hafde Malaga\Jan Cebefüttarik'e gelnıİi 
t:r. Yolcula.., Malaga'da :mo geminin . batmış, 5<10' kisinin ölmüş ve 2000 1'1 

ş:nin yaralanm1' ol:fuğurıu söylemeltedlrler. 
Sokaklarda f>rf çok asetler yatınaktacfır. 

Balear adaları asilerin elinde 
---------------------------Paris. 26 (A.A.) - Şarki Preneler den alınan haberlerde Balear adalatı1'1' 

a.üerin dinde olduğu teeyyüt etmektedir 

Gene bu haberlere göre bir. a i narp gemisi Saint Sebastien önünde dola~-· 
tadır. Ceminin td\ri bombardıman etmesinden korkuluyor. 

Fransa İspanya'ya silih ihracını mennetti - Peki baba, dedi. ra, yerden taşı kaptığı gıbi horozl Orycnt bank feflerinden Cevat Kara Os-
n • manm analnrr, Prag sefiri Yallup Kadri 

Seyfi beyin köşkünü ~]makta güç- dı: Kar Omıan a. Fevzi Lütf~ Kara Osman 
lük çekmediler. Ustayla Ömer: bahçi- - İnerim har.. 'Ve A ı Lütfi Kara Osmanm balaları 
van tulumbanın yanına götürdu. Rüz- Örnerin, taşı inmesine vakit k~lma· Bayan Cavide: Kara Osman vefat e~. 
garla işleyen su tulumbası bahçenin dı, çünkü; şişman teyze yetişti, Öme- 1 c esi yarınki 2S temmuz sali günü 
arka taraflarında, enginarhkiarla ba • re bir tokat attı ve imdat kuvvetinin ye- saat on birde Kalamı~ta Kalamı~ caddAt· 
ğın arasındaydı. O gün kö.~kte çama • tiştiğini gören Leyla, feryadı bastı. Te- .s.i.de 62 uu.maulm evind.eB kalduwp Zühtü 

Parist 26 (A.A.) - Fransız kabi - devam edilmesini karar altına alnııf ' 
nesi, dünkü topfunwında t panyaya tır. Bu meselenin ortaya atılmış 0Jrn#

1 

eilah ihracatı yapılnusım menetmeğe nm sebebi lspanyol hükumetinin bP~ 
karar vermiştir. ajanlarının harp ve tayyare malzer11e5

' 

Kabine, İspanya vaka~ü hakkında satın almak üz;;e son zamanlarda pıı• 
müzakeratta bulunarak, Fransanın eli- ris'e ~elmi~ olmalarıdır. 

şır yıkanmış olmalıydı ki, başlarını şöy- pine tepine a~lamağa ba.şfadı. ,Pata camiinde namazı kılınarak Sahrayı .. 
le. J'alancıktan örtmüş kadınlar, ağaçla- (Arkaaı var) cediüeki mak.beresine dafnoluraacakt... 

ğer devletlerin da.hm işlerine karışma- rıcaret tayyareleri ihracatı aet~ 
maktan ioare~ olan auanevi siyasetine bırakılmışhr. - .-
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[ Hiktiye 1 Öksüz .• J 
Çeviren: Faik Bercmen 

Son Poıta'nın tarihi tefrikası 

- Evet ... Doğru değil mi} 

- Hayır .. . 

- Sitti Sekinenin çadırında ve bir ( - Ey Ebül-Hamud, sen bu sözlere 

sandığın içinde bulunmuş... ne dersin? 

. Matmazel Surs otuz altı yaşına gin11İ§· 1 san oldun. Seni anlıyamıyorum. Neler dl 
t':. ~ocukken şömineye düştüğü için bütün şünüyorsun) Üzüntülerin varsa niçin bana 
yuzu yanmıttı. Bu çirkin ve korkunç halini [söylemiyorsun? 
bildiği için de evlenmemişti. Çünkü onunla Delikanlı sakin bir sesle cevap verdiı 
~~hakk~k. z~ngjn diye evleneceklerdi. - Bir §eyim yok halacığım. 

1-1 - . Senin aklın ermez bunlara.·• 
aydı geriye dön .. . 
- Dönemem ... Mademki beni bu 

dağ başında ve yüz üstü bırakıyorsun, 
ben de kendimi talie bırakır, rast gele 

atırnı sürer:im. Çünkü babamın yanına 
tekrar dönmek benim için ölümden da· 
ha acıdır. Bugün sahiden sevdim. Kar• 

'ılı~ bulsam da, bulmasam da senin ya· 

nında bulunmalıyım. 
- Fak at ben seni sevmiyorum ki .. • 

Bcnirn şimdi aşkla, kadınla uğraşacak 
~arnanım değil. Derdim başımdan aş-
ın ••• 

d - Onun da elbet zamanı gelir ve 
enlerin kalmaz. 

İlyas içini çekti. 
Başını salladı ve bir kaç saniye öy· 

1cce kaldı . 
Birdenbire doğruldu: 
- Geri dön .•• Seni götüremem. 

Dedi. 

- Orayn kim koymuş? 1 - Pek doğru bulurum, sultanım. 
- Kim bilir? Eskiden de bir defa - O halde Münzerin batı gövdeain-

gene bu kızın odasında baskına uğra • den ayrılacaktır. 
mıştı ya... Herkes bu hükmün önünde ba!I ei· 

- Evet, biliyorum. Şimdi de kız mı di. 
onu içeri almış? Şeyh Ebül-Hamud geri ieri yürü -

- Almış ve don gömlekle bırakmış. yerek kocaman çadırdan çıktı. İki za-

R 1 bit te arkasından gitmişti. 
- eza et ... 

Kapının önünde: 
Çok geçmeden Sitti Sekincnin Türk 

esiri llyasla kaçtığı, daha doğrusu onu 

kaçırdığı anlaşıldı. 

Sultan İbni Ham un köpürmüştü: 
- Aptallar!.. Körler!.. Buradan he· 

ni kaldırsalar haberiniz olmıyacak ... 
Hepinizin kafanızı kırsam gene kız • 

gınlığım geçmiyecek ... 

Diye haykırıyordu. 

Bu arada Mansurun da üstüne yü • 

rümüş: 

- Gözün kör müydü? 
mı? Allah belanızı versin 1.. 

Diye bağırmıştı. 

Bakmadın 

- Suçluyu çabuk buraya getiriniz! 
Diye bağırdığı duyuldu. 

(Arkası var) 
•••••• 11 11111~.ım • 1 ·- - • • • ı :tt.-
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- Ben seni bırakmam... Nereye 
g:.ı Mansur onun huyunu çabuk öğren· 

IQCrsen ben de beraber .• • 
- Zorla güzellik olmaz. Beni bı .. mİfti. Cevap verilirse daha çok kızdı • 

rak, ğmı biliyordu. Bunun için sesini çı • 

• - Senin hiç mi i'ine yaramam} Re· karmıyor, boynunu büküp duruyordu. 
hı d Sultan sözi.inü bitirince onun ayak-

n e olamaz mıyım? Soldan sağa: 
N larma kapanarak şöyle dedi: - e gibi? J - Başımı:ıa giydiğimiz, iyi değil. 

- Mesela babamın esir ettiği yol • - Bütün kabahat Münzerdedir. E • i - Köle, avadanlık. 3 - Mutabasbıs, 
daşJan kurtarmak için... ğer onun elbiselerini giymemiş olay - ~u. 4 _ fark. S - Düşünceli korku, cey-

lıyasın gözleri parladı. dı ordugahtan bir adım dışarı çıkamaz- ~iin. 6 - Vilayet. 1 - Erkek, cambaz • 
lakin çok sürmedi: _ dı. Kendisine verilen vazifeyi düşüne- hane. 8 - Kralların oturduğu sandalye, 
- Bu da merdce bir hareket değil... ceği halde başka şeylerle uğraşan bu a· :süzme. 9 - Kırmızı, nota. 1 O - Hazır • 
Genç kız geriye baktı ve uzaktaki dam, hepimizi suçlu yapıyor. Günahtır. !ıklar. 

Yamaçtan iki atlının dört nal indikleri- Bir kişinin yaptığı yanlışlıktan dolayı , Yukandan aıağıya: 
ni görerek gösterdi: bizim hepimize kızmanız bilmem ki ne 1 - Şeker ve meyva ile yapılan şurup, 

_Geliyorlar. Bizi yakalamağa geli- dereceye kadar doğrudur? Cezaya la -
1
çanak. 2 - isyancı, arının yaptığı. 3 -

}'orlar. yık olan odur. Karanlıkta onun elbi - ,Süvari değil. 4 - Krallık. 5 - Bir peynir 

Dedi. sesini giymiş olan, onun atı gibi bir a- ,cinsi, çok değil. 6 - Çalışma. 7 - Sıçan, 

Boyle hır ızdıvaca asla razı olmamıştı. - Hüzünlü duruyorsun. Garip garip 
Bir gün, fakir bir kom§usu, küçük bir bakıyorsun .. 

çocuğunu öksüz bırakarak öldü Matma • - Sizi temin ederim, ki bir şeyim yok .. 
zel yalnızdı.. Avunurum ümidile öksüz Bununla beraber matmazel adamakıljı 
yavruyu aldı, bir sütnineye verdi. evhamlanıyordu.. Geceler• odasını kilitli· 

İhtiyarlığında, yanında hiç olmazsa ona yordu artık ... Hayat ona bir azap olmuı-
yar olacak bir İnsan bulunurdu. tu. 

Köyde, küçük bir evde oturuyordu. 
Şimdi ev işlerini kendisi yapıyor, diğer 

çarşı işlerine küçüğü yolluyordu. Küçük sa· 
kin, uslu ve cana yakındı .. 

Matmazelin çirkinliğinden çekinmiyerek: 
((Halacığım <rn diye ona sarıldığı vakit za
'·allıcık ne çok se'llinirdi.. 

Kıı geceleri ocağın karşısına otururlar; 
ve matmazel evlatlığına pastalar yapar, 
çay pişirirdi. Bazan onu dizlerine alır ok· 
§ardı .. 

Öksüz artık on beşine gimıi§ti.. Fakat 
yavrucak cılız ve sıska idi. 

* Matmazelin, şehirde oturan ikt halaza· 
desi vardı. Onları ziyarete gittiği zaman • 
Jar öksüzü de beraberinde götürür.. Bu iki 
akrabası, mirastan belki de bize bırakır 

düşüncesile ikisini de güler yüzle kartı • 
!arlardı . 

lhtjyar kız mes'ultu. Oğluyla bir arada 
geçen bu hayat onu teselli ediyordu. 

Ona bir çok kitaplar aldı. Çocuk bü • 
yük bir aşkla okumağa başladı. Geceleri 
başını kitaplardan kaldırmaz oldu. Hiç kı· 
mıldnmaz, saatlerce okurdu. 

Matmazel onun karşısında oturur, oğ· 
lunun bu çalı,,kanlığını bahtiyarlıkla ıeyre· 
tier. Bazan: 

- Kendini çok yorma evladım, derdi.. 
Fakat çocuk o· 

* Bir pazar günü deli gibi §ehre, akraba· 
!arına gitti. Oğlanın bütün hallerini anla • 
tarak sözünü şöyle bitirdi: 

- Bilseniz akşamları bana nasıl ha , 
kıyor) Gözlerini ayırmıyor benden. Ba , 
zan imdat diye bağıracağım geliyor. 

iki halazadesi sordular: 

- Sana karşı fena bir muamele mi ya 
pıyor? Terbiyesizlik mi eCliyor? 

- Hayır.. Bilakis her istediğimi yerine 
getiriyor. Nezaketini ve terbiyesini bozmu· 
yor. Buna rağmen korkuyorum işte.. O • 
nunla bir arada böyle uzakta kalmak iste· 
miyorum. 

Ona uzun uzun nasihat verdiler. B&.yle 
kuruntulardan vaz geçme!ini söylediler. 

Şayet arzu ederse gelip §ehirde oturma -
sını da j)ave ettiler. Böylelikle miraaına 
konarız diye düşünüyorlardı .. 

Akşamüstü Matmazel Sura evine döndU. 
Kafası karma karışıktı. Ufak bir gürUitU· 
den müteessir oluyor, korkuyordu .. 

O günden sonra akrabalarına iki defa 
daha gittj ve şehiroe oturmağa karar ver· 
di. 

Küçük bir ev bulup satın aldı. Temizlik 
yaptırdı. Evin temizliğinden döndüğü alc
§am arabayı evden bir kilometre uzakht 
durdurup indi... 

nu duymamış gibi 
kitabın8an ayrıl • 

Yarınki nUshaımzda: 
maı:dı. Fakir Bir Dellkanllnın 

iki yıl böyle geç. İlyas serbest serbest kullandığı elle· ta binmiş olan bir süvariden nasıl şüp- /bir yüz rengi. 8 - El. azat. 9 - Rutu -
tine ve ayaklarına kalın zincirlerin vu· he edebilirdik? Bize izin veriniz, onun bet, tesadüf. 1 O - En büyüiümüz. ti .. Bir zaman gel • 
rulrnu" oldugvu zamanları ha.tul.adı. yaptığı bu yanlışı düzeltmek, Sitti Se- Dünkü Bulmacanın Halli: d ,_ ~ı 

hikayesi 
Yazan: Ragıp Şevki 

Ertesi günü pqa• 
ta müvezzii k8}'( 
yakın bir yerde 
kan izi gördü. Sti ı4 
yük bir kan lelie .. 
ili ... Mutlaka bld -: 
nin burnu kanamıA 
olacak diye düıUn • 
dü. Fakat on adım 

T i Ö&eüz og an ana-
Y enidcn 

0 
günleri yaşamasını hıç ıste· kineyi geri getirmek için icap ederse , Soldan sağa: lığından para is • 

. T 1 başımızı vere1im. Bir dakika kaybet - 1 - Kitap, pide. 2 - Alık, panik. ö r ltlıyordu. Hele Oran - e emsan yo .. temeğe başladı. nceleri mııtma • ata ratmaz kanlı bir 
) memeliyiz. ,3 - Rasa. thane . .of - Sakin. 5 -. Azalt. 
Unda çahııan ayakları zincirli ve yarı. 6 y 1 1 1 A Al 8 zel bunu reddetmedi. Fakat bu tema • kadın mendili .. 

T Ib Sultan bu so"zlerı' dı'kkatle dinlemiıı- • . - a ı, sa. cp. - . r, ye. ı. - M" Çtpl k Jd 1 d" ·· ··nce ka ı 'I" di edince vermez oldu. üveu.i biraz ilerleyı'nce yol kenarın • a yo aş arını uşunu • · Lıbns, en, brıç. 9 - Fatiha. 1 O - O, ı•r· 
eıı)a<J1 • tı. bay. Bir aün, yalvardı, yakardı ve büyük bir da şöyle bir manzarayla karşılaştı: Mt.' • l 

Sekine'nin son teklifi sahiden fena Etrafta toplanan şeyhler ve zabitler Yukandan ataiıY•: meblağ kopardı amma, bir kaç gün için· mazel Surs boylu boyuna otların üzerine. ·ıJ· · 
db~~ildi. Hızır bey için ondan daha iyi Mansuru pek iyi karşılamışlardı. Ken· , 1 - Karnaval. 2 - lla, zarif. 3 -- Tıs, de parayı eritti. O vakit Matmazel ona za_n~ış hareketsiz yatıyor.. Gırtlağı keen-• 

ır ıehin olur muydu1 di kendilerine: .al, ay. 4 - Ekalliyet. 5 - Eni§. 6 - 'darıldı.. mı~tı. 
Atlılar gittikçe yaklaşıyorlardı. _ Aferin f Çok doğru söyledin. fas, ha. 1 - Paıfama, bar. 8 - lnek, lar. Ondan sonra öksüz bir daha para iste • Bir saat sonra jandarmalar, mi.:dd,llu ~ 
Sek. I d d" t D' ] d 9 - Oi, Eliza. 1 O - Ekin, piç. medi. Şimdi sakin sakin oturuyor düıü • mu mi ve bir çok hükumet memurları ce • 

J ıne atını mahmuz a ı ve or na- ıyor ar ı. . -----.. - ··----- sedı'n t f d a a t 1 l a 'L l nüyordu.. Matmazelle konuşmaz: bir şey e ra ın a r § ırma ar yaptı nr .. 
l(alktı Mu··nzer zaten muhafaza 8 tına a • -, Jk' k b k d h ' ıorarsa ancak, ona cevap verir.. ı a ·ra 8 a ın §ahitliğe çağınldı; on• 

:Yas da onun gibi yaptı. lınmıştı. Fakat icı bu kadarla _kalın_ ama .. • Bir Doktorun lar da matmazelı'n 1·end'l · ı ğ {) T Kıı geceleri, şöminenin karşısında ha • ,..; ı erme an attı ı V\ 

d olarnbaçh keçi yollarından, fon • Jıydı. Mansur onun Sitti Sekınenın yu· Günlük Pazartesi reketsiz ve tuhaf bir şekilde oturan deli • saydığı korkulan, evhamları tekrarladılar. 
alıklar, bodur agvaçlar arasından, ya- zu'"nden tlyasın pençesinden kurtulm. a· k 1 1 k k Bunun üzerine Öksüz tevkif edildi .. trı la Ş N ti d (*) an ı matmaze i or uluyordu.. Çok za • 

h
aç rdan ve vadı'lerden bı'rer kasırga '"'ına, cezasız kalmasına sakılmıştı. ım· O arın an b Ogwla w .. 1.. h b . . . . . , rı• ., man onu u halden uyandırmak, konu~ - ncagız o um a erını ışıtınce ae ı· 
~e .. sanki uçuyorlardı. . ov• di kendi yoldaşlarının öcünü Sultanın Karaciğer turmak İsterdi. Fakat o, işitmemezlikten ye dönmüştü. Sabahtan akşama kadar ai· 

.. ogrusu llyas böyle kendılıgınden bir cmrile ve onun adamlarile almak gelir, sesini çıkarmaz ve vaziyetini boz • lamıştı. 
0 1ldc ve ondan çabuk onun istediği ye· her halde pek hoş bir şey olacaktı. Şişkinlifind•n ileri mazdı. Ehli vukuf raporlarına göre cinayet 8e, 
te Did b' d f .. .. d M · 'd mınn çalı G / k k l 1 ce a t 9 1 O d · 1 · ~· en ır esiri ilk e a goruyor u. Bunun için ünzerın ı a • e en an usma arı htiyar kız: Acaba ne düşünüyor> Ka· s a • arasın a ış enmışti. 
.... kBu gönüllü a~k esirine karşı hiç bir d fasında neler var~ diye kendi kendine ıöy· l lnlbuki delikanlı 0 gece $ant on hfu .. d T ~ıyor u: .. . . Gece vakti bir hastaya çağnldım. kad k h d b 1 d 

Uy d d l ıvenılır lenirdi. Merhul bir tehlike zihnini kurca . ' ar ·a ve e u un uğunu on şahitle fs-
(L • rnuyor u. _ Böyle bir a ama nas_ı gt. • Elli be~ yaıında... Kan kuıuyor, ... bat etti. 
~kın b' 1 k d d · d k o vak lar ve yalnız kalınca ağlardı. e ır ara ı ur u: Sultanım? Ben yemın e crım ı • gözleri baygın, ııea sada keailmi1, kalp ..__ A k J J B b w d Filvaki çocuk gene onun her dedı'gwı' nı' Onu tahliye ettiler. 

.... r amızdan gelebi ir er. a am tı'Ie Türkler tarafına kaçtıgı zaman a durmak üzere. Etrafındakiler çırpını· M 
Ogren · b'l .. · d w ·ı k la yapıyor, terbiyesini ve nezaketini bozmu· atmazelin bıraktığı tavsiyede yeglne 
d ırse bir kaç bin kisiyi ı e gon - . susluk yapmak içın egı , en· yor. Nabzı çok zayıf yan bu hastaya · · · Ök ·· ld 
erit C ' · sıze ca D h yor. Bu hususta bir diyeceiii yoktu .. Ukirı varısının suz 0 uğunu yazıyordu. 
Ut 

·. ezayire gitmek için herkesın dı' canını kurtarmak için kaçtı. a a ilk tedavi olmak üzere kafein, kafuru Fakat köylüle h .. Jr:. d l'k 1 d t - k ıu garip haline ne demeli idi. r 8 
" e 1 an ı an §Üp • 

ta) Ugu Yolu bıraksak iyi olur. Sen bu· sonra onlarla birlikte kalede kapah a- firingaları yaptım. he ediyorlardı .. Evinin yanından ve yürü-
~ı .. sanın .. m ki iyi bilirsin 1 lınca Türklerle birlik·t· e kı~.ı~t:u1 geçe • Eıgotinli ve buzlu bir poıyon içir. Bir yıl daha böyle geçti.. düğü yoldan geçmez oldular. 
Uo - l dı dim.. Buz yutturdum. Oğlanın huyu bir türlü düzelmedi. Gene 

il &ru soylüyordu. cegwı'ni ve cezasını go. recegını. an a · Buna ra v d )''- 1 h k "' ] t 1 k d Muayene neticesini teabit ettim: analığına sabit ve dik nazarlarla bakıyor; gmen e ııı:an 1 er ese gü]eı 
h~ .,,as cevap vermedi. Ya nız a ının Sı'ze hı'zmet için değı • en 1 canını yüz <>österiyor v · · ı d ~ın d' B Karaciğeri şiı ve ağrılı... Burada onunla hiç konuşmuyordu. "' e ıyı muame e e iyordu .. 

ı sola çevirerek yolu değiştir ı. kurtarmak için oradan kaçtı. u, şey- toplanan kan siyah damarlar vasıtasile Matmazel: Cömertti. Fakirlere bol bol yardımlar ya· * tan herifin biridir ve her zaman ~ey • mideye geçiyor ve fazla dolunca kus- - Bana bakma deyince, Öksüz başını pıyordu. Böylelikle gitgide köyjüler ona 
- ] 6 - t }ık düc:ünmektedir. Bir gün sultanı· ma başlıyor. yeniden ısınmağa ve sohbetinden, arka • 

O 
an 'ı' • • • d k önüne eier; fakat ihtiyar kız arkaaını dö· d 1 w d h l 

Suı D ŞEN BAŞ?... mızın hayatını, bizim hepımızı e ~en· Mide kanseri, çıbanı, banıak çıha- nünce o muannit bakışların üzerinde ge • nş ıgın an oş anmağa başladılar. 
dq b"t~~ lbni Hamunun çadırı dıafın· d' canı için bir mangıra satmıyacagını nı ıüphelerini aeçiren hastaya temin et· zindiğini sezerdi. Kafalarından ııüpheyi sildiler. Öylelikle 
ler· Uyuk bir telaş vardı. Gidip gelen· k~ temin edebilir~ tim ki bu bir karaciier titkinliğidir ve Bir aün bahçede çapa çapalarken yanı· artık genç bir adam olan Öksüz, iyiliğine, 
h •tı, kofuşa.nlarm birQirinin ardından ımM ur pek güzel ve sert bir sesle tebdilihava lazımdır. na yaklaıtı: fazil etine ve halka bağlılığına binaen na ... 
U~ura ' B ans B · A d 1 h · d h'J h' "d" ld t,.Ytı çagıw rı1an1arın hesabı yoktu. u .. lu"yordu. u ıç na o u ıe rın en ııa ı e N ıyeye mu ur yapı ı. ıı:,.. Y - en var oğlum) diye sordu. Go"ru" • B a~rn b' 'k · l' so b' 1 nakledilmeııinin faydalı olacaaını ıo··y· ununla beraber l\Iatmazel Sur•un katı'· 

''o .. hy a ıraz sonra gittı çe genış ı- E ftakı' c:eyhler ve za _ıt ~: • y ki .. d b "' ;ılı•, eınen hemen bütün ordugaha ya• traE t 'I' ledim. Kabul ettiler ve naklettim. orum uç sene en eri hambaı;ka bir İn· li hala bulunamamıştı. 
l'ord - ve · • • Daha sonraları kan seromları, kuv-

u. d .; 1 1 1 G .. .. k M h f Ask - Çok ogru... vet i aç ari e bir ay içinde hastayı takip umr G 1 K 1 tılrn erler ve bunların aralarına ka - Ce görmelidlı. ettim ve kurtardım. • u u a aza ene omutan ığı 
ara ış olan satıcılarla her çeşit halkın j). za ldanıyorlar, hiç oTmazsa Bu hastanın altı ıene sonra gene J t b } S t J K 

Slnd~ ŞÖyle konuşmalar geçiyordu: ) ıy·~ ~~:~jk ediyorlardı. böyte bir nöbet IOnunda vef t ettiğini s an u a ına ma omisyonundan: 
: ~ıttj Sekine ortadan kaybolmuş. ba~:~~a:ın yüzünde ve gözhlerinde bd'e haber aldım. 1 - 15/7 /1936 da pazarlığı yaJıl.ln 5200 çift yün çorabın fiyatı pnhalı 

e olmuş? l k vardı. Onun uyunu ı- .. "'ldü'v" d 29/ / - 1( bir durgunu •v• · k (*) Bu notları kesip saklayınız, ya. goru gun en 1 1936 Çar~mba günü saat 11 de yeniden pnza..lığı ya-
açrnış diyorlat M surun istedıgı emrın ço lb · k u k · pılacaktır • 

..._ Kaçırılmıştır. }enler, an ·ıeccğini anlamışlardı. but bir a iıme yapııtmp o e ııyon 
; .. -. Münzerin ba~ına eoclenTeri Cfuy •J geçmedenlbve~ıHamun birdenbire .ha - yapınız. Sıkıntı zamanmızda bu notlar 2 - isteklilerin ilk teminat olan 120 liralık vezne makbuzu veva banka 
"İl ltıul T e Sultan nı - bir doktor gibi imdadoma yetifd>ilir. mektubu ile mezkur tarih ve saatte komisyona gelmeleri (44)., 

-. 1-t~yır N 1 1 şını kaldırdı: 
··· e o muş, 

mendil buldu. ~ 
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Gavur 
Malımedln 

Yeni 
Mact1ralt1rı 

CiBALI ZfNDANLARI 
Son Posta'nm zabıta romam: 24 

- Hocam 1 •• Şimdi ben hapse gider - Eh, ben senin ellerini t'utmadım 
gitmez, sen herifi buraya celbet. Şöy- ya ... Eğer öyle bir marifetin varsa, hiç 
lece sudan bir isticvaptan geçir. Ondan durma. 
sonra, hapishaneye gönder. Yalnız; e- - Ya, haber verirsen) .• 

SON POSTA. Temmuz rt . 
ittihatçılar Devrinde 

~; 

~ MlJHALEFET 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasll öldü? 

Son Posta'nın siyasi tefrikası : 10 Yazan: Ziya ş.lr:ir 

Osmanlı sefiri, kadını bırakıp yalnız başına öfkeyle yemek salonuna dalmış 
bu skandal aylarca Viyanada çalkanmışb 

mir ver. Bu gece bizim yanımıza hiç - Beni de kaçmrsan, vık bile de· 
kimseyi hapsetmesinler... Haaa, onu mem. Bütün siyasi dedikoduların arasın-{ doktor Abdullah Cevdet bey de iştirak 1 karırım. 
'da söyleyim. Tabur ağasının jurnalinı _Zaten, dersen gebertirim. da yuvarl.~nan Ahmet Rıza beyin, ~e: etmişti. Demiş .. Biri sağa, diğeri sola.. ve 
de, Müşir paşaya mümkün olduğu ka- _ istersen ağzımı bağla. me~ o gunlerde cereyan eden bu ıkı Sefir Mahmud Nedim bey, bunu du- tekrar üçüncüsü sağ, dördüncüsü sola 
dar geç ver. - Ağzını bağlamıya hacet yok... va~. a~an haberdar olmaması, mümkün yar duymaz; - Abdullah Cevdet beyin olmak üzere, sefiri kebirin aurabna, 

- Fakat, bu meseleyi başkalarından Ben, adamları çabuk susturmasmı bi- degıldı. Böyle ol?~ğu halde, elinin a.! : ri~ayet.ine ~~aran - derhal Abdülha • dört adet (Hüdai sille) indirm.İfti. 
duyarsa .. alimallah, bizi haşır haşır lirim. tınd.a buluna~ ıkı gazete~e, bu ı~ı mıde şıfrelı hır telgraf çekmiş; Sefir, en küçük bir hareket bile gös• 
haşlar. _ Hadi babam, hadi .•• Beni bırak vak adan kat. ıyyen bahsetmı~erek; Vı- [Nefsi ~efisi tihaneye ıuikastte bu termemişti. Belki de, beşinci ve altın· 

- Eh .. artık buna da tahammül e- ta işine bak. yana sefaretınde Abdullah Cevdet be- lunmak içın bir gizli cemiyet teşekkül cı silleleri beklemisti... Bereket ver • 
dersiniz. Ne çare?.. _ Bana yardım et. yin karıştığı • tam yerinde - bir dayak etmi,tir. Doktor Abdullah Cevdet bey sin ki; orada bulun.an zevat, araya gir· 

Taburağası Karakaş Mehmet Bey -Elimden gelir mi?.. meselesini bu kadar uzatması, hiç şüp- de bu cemiyete dahildir.] mişler. 0 dakikaların cidden kahrama· 
gür bir sesle dışarı seslendi: _Eğe sürmesini bilir misin?.. hesiz ~i, intikam almak maksadından Diye, bir jurnal vermifti. nı olan Abdullah Cevdet Beyi çekmiş· 

-
1 

Ceeeeel 1.. - Hem de, alasını... ıbarettı. . . Abdullah Cevdet bey bunu duyar ler; başka bir odaya götihmütla"di. 
çeri, bir zaptiye çavuşu girdi ... Ta- _ Ben, sabahtanberi uğraşıyorum. Fakat Ahmet Rıza bey, ıntıkam a - duymaz; artık sükunetini muhafaza e- Vakıa bu zevat, Abdullah Cevdet 

hurağası, sert bir emir verdi: Demirin ancak birisini yarıya kadar ke- layım; derken esmayı üstüne sıçrat - dememiş .. sefirden izahat istemek için Beyi çekerken: 
- Çavuş!.. Al şu herifi h'apset. sebildim. mış .. yeniden muhalifleriniıı "ğızlarını doğruca odasına gitmişti. - Aman birader, ne yapiyorau ,. 
Çavuş, derhal emre itaat etti. Gavur _Eğeyi nereden buldun?.. açtırarak aleyhinde yine bir takım hü • O dakikada sefirin yanında, ataşe • nuz? .. 

Mehmedin ensesine bir tokat indirdi. _ Bizim arkadaşlara getirttim. cumların vuku una sebebiyet vermış- militer Şükrü Paşa ile birinci katip A- Demişler; ve guya, sefire kU'fl yap· 
Homurtulu bir sesle: _ Çoktanberi burada mısın). tı. sım ve ikinci katip Salih Beyler bulun- tığı bu korkunç muameleden mfttees• 

- Düş önüme. _ Üç gündenberi. Şimdi, Ahmet Rıza beye vuku bu • makta idi. sir görünmüşlerdi. Fakat, kalben mah· 
Dedi ... Odadan çıkıp t:\ dar ve ka- - Seni buraya neye athlar). \ lan hücumlar; başlıca iki nokta üzerin- Abdullah Cevdet Bey, Mahmut Ne- zuz olduklarını, Abdullah Cevdet Be· 

ranlık koridora doğru ilerlerken, kendi _Cemi hırsızıyım. ' ·de temerküz etmişti ... Bunlardan bi • dim Beyin karşısına dikilmlf: ye ihsas etmişlerdi. 
kendine söylendi: _Gemi hırsızı mı}. ri, Sefir Mahmud Nedim beyin, Ah - _Sefir Bey!.. Şimdiye kadar .. Şu, Mahzuz olanlar, yalnız: 0 Eevat de•, 

- Ne oldu, bunlara bilmem ki... - Evet .. geceleri, gemilerden eşya met Rıza beye olan karabeti idi. İkin· şu ... Hareketlerinizle memleketimizi ğildi. Bir kaç dakika sonra Abdullah 
Hep beraber karakola geldiler. Şimdi çalarım. Sirkecide bir gemi soyarken cisi de, Mahmud Nedim b~y aleyhin - ızrar .. hükumeti iğfal.. bana da, her fır- Cevdet Bey sefarethaneY.i terkeder " 
de herifi hapsettiriyorlar Şu ı'nsan ~ k 1 d ı E 1 deki dedikodulardan, bütün Jön Türk- · · · B b k k 'd I d k 1 d dilf · o~- ya a a ı ar. vve a, eyice bir patakla- satta mazarrat ıras ettınız. u apta en, orı or ar a ve apı ar a tesa 
luna da güven olmuyor ki... dılar. Ondan sonra da buraya attılar... lerin nefret etmesi idi. izahattan imtina ederseniz, ıizi düello- ettiği hizmetçiler bile, - Abdullah Cev• * Ya sen .. sen neye buraya düştün? Muhalifler: ya davet ederim. det Beye karşı - mutat derecenin fev " 

Karakolun hapisanesi, arka tarafta - Canım, benimki hiç ... Bir yerden - Bir hısımı~ı mi.idafaa . :tmek, Demisti ... Bütün hayatı müddetin • kinde bir hürmetle eğilmişlerdl 
ve bodrum katında dar ve uzun bir iz- içi eşya dolu bir zembil aşırdım. Fakat, kAhmet Rıza beyın hakk! o~abılır. Fa- de, ask~ri Tıbbiye mektebinde taşıdı- Abdullah Cevdet Bey, sefarethane• 
beden ibaretti. İçeriye küçük iki pen- kayıkta yakalandım. at bu ~ıs.ım, Mahmut Nedım bey ol- ğı kılıçtan başka hiç bir sil&ha elini do- den çıkar çıkmaz; doğruca telgrafha • 
cereden hafif bir ışık girmekte idi. - Zembilin içinde ne vardı}.. mamalı ı~ı ... A~me~. Rıza bey, M~h. • kunmamış olan Abdullah Cevdet Bey; neye giderek, padişaha fU telgrafa ~k· 

Gavur Mehmet bu izheden içeri gi- - Adamakıllı bakamadım ki.. gali- mu~ Nedım be~ı ~udaf~a et~ek ıçın acaba sefiri düelloya davet edebilecek ti: 
rer girmez derhal arkasındaki Hırvat ba, bir kaç top kumaş .. bir iki çift a • v~kk a.yı ba~ka turlu. t~svır etmış .. ha • mi idi; edemiyecek mi idi).. Her halde lstanbulda • Yıldız sarayi hümayunun• 
elbiselerini çıkarmış; bunları güzelce yakkabı... kı a~ı tahrıf eylemıştır. . sefir Mahmut Nedim Bey, ikinci şıkka da zatı akdesi hazreti ,ehrlyariye 
Clürüp bükerek bir köfeye saklamış.. - Zembil kimindi ? .• D~.Y:: f~ryad .etme~te .. ve meselenın hükmetmiş olacak ki; kendisine söy- [Sefir bey ile bugün aramızda aeçert 
"'Irhndakı· ı'ç çama~.ırları·le kalmıı:ıtı. B' . . Z b l d ıç yuzuniı teşrıh eylıyerek Mahmud 1 b .. l k vak'a hakkında tafsilat poıtadadar Vü• 
q -~ T - ır enayınm... em i i uvarın . . . v enen u soz ere arsı: ' • 
Derhal yerden bı'r kaç avuç rutubetli k d l"'k d Nedım beye tahmıl edılen agır yükten D kt f d· ı' S lt t . rudundan evvel hiç bir billriimde bu " enarına ayamış.. a ır ıya dalmıştı... b' . . - o or e en ı .. a ana ı sem · 
toprak alarak U"stu"ne bat)ına su··rmeye U il k kl Z ır kısmını da, Ahmet R!za beyın genış . b' f" . k b' . k d ld lunmaınaları müstercadır ferman. " su acı yanına ya aştım. embili . yenın ır se ırı e ırı ar~ısın a o u- ' 
b ı t .. .. k k H ve mütenasıb omuzlarına yükletmek - w f' . d t t' d b A 'bdullab "'-~] aş amış .. sır ustu yere yatara yuvar- aptım. emen dar sokaklara daldım. l d' gunuzu .. ve o se ırın emaye ın e u- "" ~~ 

lanmış .. derhal kirli ve iğrenç elbiseli Azapkapısına kadar kaçtım. Oradan bir le er ı. lunduğunuzu unutuyorsunuz zanne - Abdullah Cevdet Beyin fU telgrafı• 
b. d'l · h l' · 1 M' d I l d E k Muhaliflerin tasvirlerine nazaran, d . E 1... l . · d b 1 k · 1 k b' t d l ima ır ı encı a mı a mıştı. ıntanının san a a at a ım. ğer arşı yakaya geç- h erım. vve a, cep erınız e u unan nın pe ış e ır arz a yazı IDlf o 

ha T akikat, büsbütün bas,ka merkezde i- Abd Ih · ·1 b. h l' 1_ı·L-~- l astarını yırtmış, şına sarmıştı. a- seydim, kurtulacaktım. Fakat, yakalan- dı' ellerinizi çıkarınız. sı, ü amıt ı e ır ay ı teJUınuz. o · 
bancası ile sustalı çakısını ve her kı'lı'de d · · · Mahmud Nedim bey, esasen (Vi- D · · d v d l"'let etmekte 'di Belki cleı ım. d l ~ 1 ) k emıştı. uguna e a 1 • 

uygun gelen maymuncuklarını da ku- -Ne ise, geçmif olsun ..• Senin yana ip omasi filemi nde at'iyyen Bu sözler üzerine, pürhiddet kesilen Abdullah Cevdet Beyin hür ve aürbiit 
şağının arasına dikkatle saklamıştı. işin bir şey değil.. bir kaç gün yatar, çı- sevilmeyen ve yüz verilmeyen bir Abdullah Cevdet Bey, derhal cevap kalemi, - Abdülhamidi, vereccli hü • 
Yalnız, daima yanında taşıdığı bir par- karsın ... Fakat benim iş zor. şahsiyetti. Buna sebep de, bizzat Mah- vermış: kümlerde teenniye davet edecek ka • 
mnk enliliğindeki üç köşe eğeyi eline - Bir kaç gün yatmak mı) .. elimde mud Nedim beydi. - Evet.. çıkarırım.. fakt, ellerimi dar - medeni bir cesaret göstenni~. 
1 k Mesela, Mahmud Nedim bey, im - k · · (Arkau nır) a mış .. pencerenin önüne oturara de- olsa, bir saat bile kalmağa razı değilim. sizin suratınızda istimal etme ıçın çı-
mirle~en birini k~meğe ba~am~tı. -Öykbe, hadiçalış~ım ... Alb• par~orun sara~na, göze çarpacak de-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Biraz sonra, ayak sesleri işitmişti. kalım 'u eğeyi .. yanaş demire ... Ben recede sarhoş giderdi. Halbuki Viya- G Bı·ımecemizde Kazananlar 
eğeyi avucunun içine alarak pencere- de kapının yanında bekleyim ... Evvela nfaa saraylarında usul, rrıerasim, teşri • eçen 
nin dibine çömelmişti. onu söyle. Adın ne).. t, terbiye, nezaket ve nezahate son 

Kapı açılmıştı ... Biraz evvel Gavur Ad Ad derece riayet etmek en miihim bir u -- ım mı).. ım.. Aliş ... ya, d . 
Mehmedi buraya getiren çavuşun nez- senin ki?.. etti. 
1 1 Avusturya Sefiri Kont Colo Hofs -
e i sesi: - Bana da Uskumru Emin, derler. ki'nin: 

- Hadi bakalım .. gir içeri: .. Su ke- - Uskumru, Emin ... Vallahi, hoş 
narına dayanmış merkep gibi ne düşü- adın var ... Tam bir gemi hırzısına ya
nüyorsun be .. girsene içerive .. korkma, kışacak isim. 
yalnız değilsin ... içeride bir zırtaboz - Ne yaparsın .. kişi, lakabile anılır .. 
herif daha var. Hadi bakalım, Aliş ... Vakıt geçiyor. 

Diye homurdanmıştı. Gece yarısından evvel, bu iki demir ke-
Kısa boylu, ufak tefek bir adam ya- silmeli. 

vaş yavaş ilerlemiş .. kapı şiddetle ka- - Hem keser, hem konuşuruz. 
panmıştı. - O da olur. 
Adamın halinde, büyük bir korku Aliş, törpüyü almış.. parmaklığın 

vardı. İzbenin ortasında durarak mü- demirine dayatmıştı. Boğuk bir hırıltı 
tereddit nazarlarla etrafına baktı: işitilmeye başlamıştı. Gavur Mehmet: 

- Hay Allah müstalıakır.ı "'\iersin... - Dikkat et .. eğe, çok ses çıkarıyor. 
Öyle bir kapana tutuldum ki.·· Ara sıra, kesilen yere tükrük at. 

Diye mırıldandı ... Ve sonra, daha Diye homurdanmıştı. 
hala pencerenin dibine büzülerek otu
ran Gavur Mehmede doğru ilerlemeğe 
başladı. Fakat, iki adımdan fazla yü
rümeye muvaffak olamadı. Gavur 
Mehmet, kuşağının arasından sustalı 
bıçağını çıkararak yerinden sıçradı. 
Herifi bir hamlede yere devirerek biça
ğını gırtlağına dayadı. 
-Vık, deme. Vallahi, o anda geber

tirim. 

Diye homurdandı ... Korkudan titre

(Arkası var) 
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PAZ~'lTESJ 

- Bu kadar kaba, bu kadar boş, bu 
kadar dangalak bir herifi kabul etmek; 
sarayi imparatori için bir zuldür. (1) 

Dediği, bir çok defalar işitilmişti. 
Bir gün, imparatorun sarayında, bir 

zıyafet verilmişti... Yemek salonuna 
gırerlerken, sefir madamalarındnn hiç 
birisi, Osmanlı sefiri Mahmud Nedim 
beyin koluna girmeye ten~zzül etme • 
ınışti ... En sona, yalnız Romanya (kü· 
çiik elçi) sinin refikası kalmıştı. Bu 
nazik kadın, Mahmud Nedim beyi müş
kiil bir vaziyetten kurtarmak için ken
disine karşı davetkar bir vaziyet al -
mıştı. Halbuki Mahmud Nedim bey, 
bir küçük elçinin refikasını koluna al
maıcl::ı merasim ve teşrifatı haleldar e
deceğine zahip olarak yalnız başına, 
öfke ile yemek salonuna dalmış.. bu 
skandal; Viyana kibar ve siyaset me
hafilinde, aylarca çalkanmıştı. 

Bu çirkin hadiseler; herkesi ve bil
hassa Türkleri sinirleştirip dururken; 
daha mühim bir vak'a zuhur etmişti. 
Tafsilatı, bu mevzu um uzu alakadar et
mıyen bir (fişekler hadisesi) zuhura yen adamın sesi fısırdadı: 

-Aman ağa .. ne yaptım. ben sana? -----------.,-------•'gelmişti. Mahmud Nedim beyin idare
sızliği yi.izünden, Bulgaristan hükume-Beni neye geberteceksin~ .. 

- Allah belanı verseydi de, buraya 
gelmeseydin. Benim pişmiş aşıma su 
kattın. 

- Canım, ben s:ma ne yaptım? .. 

- Daha ne yapacaksın , be herif ... 
Eğer en gelmeseydin, ben burada şu 
demirleri kesip kaçacaktım. 
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ti, Avusturya hükumetinden elli mil • 
yon fişek temin etmişti. 

Bu hadise, hamiyetli Ti.irkleri fena 
halde sinirlendirmişti. Sefir aleyhinde, 
bir çok sözler söylenmişti. Bu sözlere, 

( 1) (Haddi tedip) - iki.nci tabı • Sayfa 
14. na: Ahmet Şükrü.," 

LOSYON 
İstanbul Celenbevi orta mektebi 

A / 2 den 352 Turna oğlu, Çarııkapı Nu· 
rosmnniye caddesi 16 da T. Akça, Samat• 
ya 4 3 üncü ilk mektep A/ 1 den 2 7 4 Hida· 

yet. 

renköy eski istasyon Etemefendi caddesi 
Fatma, İzmit Ömerağa mahallMl Fethiye 
caddesi 44 de İsmail, Jstanbul lm orta 
mektebi 25 3 şükufe Türkan, Alemdar ına• 
hallesi Çatalçe~me sokağı 50 d• Sermetr 
Hereke saraç Hüseyin kızı LQtfiJ'e. Karo• 

LAsTİK TOP deniz Ereğlisinde tütün ve pul bayii ibra 
Topkapı Fatmasultan Cami sokak 23 him, Kilis ~ mahallesinde ıniitekeil 

Cahide, Beyazıt Bozdan kemeri Kaptanpa- Ahmet, Vefa erkek lisesinde 77 f e • 
şa mektebi sokağı J 2 Doğan. Sirkeci Er • ruk, Kadirga Cincimeydanmda .fO da Yıl• 
doğan sokak 1 O da Dereta. maz, Gönen ziraat dairesinde odacı Meh· 

BOYA KALEMİ met, Sirkeci Erdoğan sokak 12 de Ha • 
Sam,un Bozkurt mektebi 5 de S. Ak • tice, Osmanbeyde Şeref sokaG'tnda küçiiı. 

çora, Ankara Sebilci mahallesi Argın so - apartımanda Nezahat, Gönen Cumhuriyet 
kak 1 O da Bürhan, Şchzadebaıında tütün- caddesinde kahveci A. Keskin, İatanbtJI 
cü 7 de Fatma, İstanbul 19 uncu mektep Çapa kız sanat mektebi 2 / A da 266 Sı • 
4 de 422 Refahat, İstanbul 43 üncü ilk dıka, Balıkesir eski Uray meydanı ku • 
mektep 52 Ömer Faruk. yumcu Emin oğlu, Karagümrük Karabııf 

BÜYÜK SULU BOYA Melekhoca caddesi 43 de Hasan Feh111i• 
Jzmit istiklal caddesinde kirişçi Halil Adana İstiklal mahallesinde 27 de Ya~11' 

oğlu Orhan, İzmit İstiklal caddesi aktar Türker, Bostancı Gümüşçü sokak S de 
İzzet oğlu Celal Orhan, Küçükpazar Mah· Hayguhi Kasbar, Galata MahmudiJ'e cııd~ 
mutpaşa yokuşu 12 de Bürhan, İstanbul desi Arapcamide 154 Hüseyin. lstonbıl 
54 üncü ilk mektepte Rıfkı. 49 cu ilk mektep 4 de 42 Muzaffer, De"' 

KOÇOÇ SULU BOYA rek Yenilik saçkesim evinde İbrahim, is• 
Malatya Akçadağ şube reisi kızı Tür • tanbul erkek lisesi 2 / C de 1228 Cevdet• 

kan, Kütahya eczacı İhsan va11tasile Cc • Samsun Çarşamba Y eşilırmak ilk ınekte~ 
mal, Ankara Duatepe mahallesinde Yal· 4 de 68 Nevzat, Ankara Anafarta cndde51 

vaç sokak 2 1-23 de Hüseyin, İstanbul mın· Ç. K. P. Fevzi, Amasya defterdarı o~lıJ 
taka Endüstri mektebi 1 / D de 41 6 1. Ak· Bahaeddin, Adapazarı kasaplar içinde be~ 
ba~. Beyoğlu rum ilk mektep 3 de Anna. bcr Şükrü nezdinde l. Horoz, Urfa birııt'1 

ALBÜM ~ube direktörü Ahmet oğlu, Samsun Ç~~· 
Hayriye lisesinde 282 Halide, Denizli De- şamba ilk merkez mektebi 5 de 219 Kelf• 

ğirmenönü Mezarcı sokak 1 de Fikret Tu- Havza Çorum ambarı Halim vıısıtasile ' 
na, Divanyolu terzilik mektebi 312 S. Naci, Giresun Ucuzpazar tuhafiye ın ğıı 

1
: 

Samyeli, Konya Abdülaziz mahallesi 66 zasında Rıza oğlu Bürhaıı, Çapa kız m0~ıı 
da Kadri. lstanbul 15 ci ilk mektepte 219 lim mektebi 3/ A da 345 Melike. çor.b 
lhsane, Tekirdağ Ertuğrul mahallesi Kılya bakkal Emin kard~i Halit Aksoy, fili' 
sokak 2 de Selma, Deyoğlu 17 inci ilk mek. tramvay durak yeri Mahmut Nedim 11P9

\,: 

tep 5 4 Fer da. Samsun Sait mahallesi mü· tımanı 3 te Biricik, Sultanhisar orta rtle 1 
messili Ali Rıza kızı Merih Erol. tcpte Galip Öztürk, Tokat vilayet tahrırll 

KART krı.tibi Tevfik kızı Günlü Demirci, Tarl9 
• 

Babaeski ilk mektep 3 de 107 Akif, E· ~aşı Ali apartıman 192 Siranug. 
1 
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. 'I BADYO 

I"' TÜRKİYE ZIRAA T BANKASI .ı...a-u -A-k,-.-m-k-i -P,-o-gr_a_m 

Mu••tettı•ş namzetligv i ve 18:Dansm~~~.19:Haberler, 
~ 9, 15: Bethofen dokuzuncu senfoni 

Şef namzetliği ~~ak~.h!~:.~' Stüdyo o<k..Uala•o, 21,30, 

h Saat 22 den aonra Anadolu ajansının m o saba k a im ti an 1 ::-::."· m.ı- bava<lis ,...;.; wile • 

TÜRKiYE zlRAAT BANKASINDAN:. 20,25: Eğlcnc~~aiki, 21.IO: Skeç. 
il e müaabakada g&terilecek ~ 21,50: Çek filharmoniai (Mozart. Fran.Jun 

1 - Bankamıza müaabaka e v d üf ttif namzedi ye tef eeerlerindeo). 22: Konupnalar, 23,15: 
'taffakiyet derecesine göre lüzuma ka ar m e Plik. 23,40: Almanca haberler. 

Damzedi alınacaktır. . bil ek için Siyasal Bilgiler "MalkiJe,, 19,20: Salo~k~0.30: Konfe -
2 - Bu müsabakaya gıre ~kul adan veyahut Hukuk Fakill- rana. 21: Çingene musikisi, 21.40: Ha -

"fe~a Yük.ek Ticaret Ye lktuat .:es.:ııekeaerdeki benzerlerinden berler, 22: Verdinin (AİOA) operası, 
tesınden veya bunların yabancı 24,30: Cazbant. 

diplomalı olm~k gerektir. A ~ ustosta Ankara ve İstanbul Ziraat BOKREŞ 
3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 g k nlar yol paralan verilerek 18: Salon orkestrası, 19: Konu§Illalar, 

Bankalarında yazı ile yapılacak ve azana . 19, J 5: Konserin devamı, 20, 15: Konf. 
- bi · tibana tabi tutulacakbr. 20,35: Piye«\o ile yeni musiki, 2l,15: 0-

Ankaray'a getirilip sözlu ~ un" 140 ve tef namzetlerine "130,, da musikisi, 21,55: Sözler, 22,05: Şarkı -
4 - Müfettiş namzetlenne " far, 22,30: Spor, 22,45: Mandolin orkes • 

lira aylık verilir. . . . rk bir stajdan sonra müfettişlik im- trası. 23,20: Orkcsua, 23,45: Ecnebi dil -
Müfettiş namzetlen ıkı sene ı 

175 
r a aylıkla müfettişliğe ge- lerle haberler. 

tihanına girecek ve kazanırlarsa M"ıdr .. ı··k serviSlerinde çalış-
. ·1 k A k 'da Umum u ur u çın ece lerdir. n ara . . bi lik stajdan .onra ehliyet 
tınlacak olan ıef namzetlerı ıse r sene . 
. k 1 a terfi edileceklerdır. 
ııntibanma girecek ve mila~anı ı~s şartları gösteren matbualar Ankara, 

5 - İmtihan progra e saır . b'I' Is 1 . . aat Bankalarından elde edıle ı ır. 
tanbul ve zmır Zir b l 1 . bir mektupla en son 27111936 

6 - İstekliler, aranılan ege e:~nkara Ziraat Bankası Teftiş 
Pazartesi günü akşamın~ kadar k nnek auretile müracaat 
Heyeti Müdürlüğü,, ne gonderme veya ve "3967" 
etmiş bulunmalıdırlar. 

- •. ' 

KiNOPRiN kaıeleri ,HERYeRoE?i"uRuş 

MOSKOVA 
18: Sopran sesle prkılar, 18,30: Ukray

na prkılan, 20: Romanslar, 2 1 : Dinleyi -
cilerin istedikleri parçalardan konser, 22: 
Yabancı dillerle neşriyat. 

VARŞOVA 

20: Piyano konseri, 20,30: Piyano -
şarkı, 20.55: Beethovenin ayı§ığı sonatı, 

21,30: Sözler, 22: Askeri bando, 23: Spor, 
23, t 5: Leh musikisi, 24: Dans plaklarL 

VJYANA 
20: l laberler, 20, 1 O: Diş hastalıkları, 

20, 30: Aktüalite, 2 1 : Askeri bando, 22: 
Vilhelm Vaçek orkestrası, 23: Haberler, 
23.1 O: Şen sözler, 23,20: Zimbol musi -

-.:._ "" kisi, 24, t 5: Gece konseri. 

D h·ı· Vekiletinden: 28.:;;:mr:ıi·" 
• i .A RI ARhE.CiRİP VE NEZLEYE KAR 1 sihİCİi< İLAÇTIR 

a 1 ıye 18: Opera parçaları (plak), 19: Ha -
Al b hç.ea' de kapalı zarf usulü ile yaptırılacak 5 havuz ve herler, 19.15: Muhtelif plaklar, 20: Pi • 

V~ e~ a m S/ı/tfrJlj Çar mba SÜJıÜ saat 15,30 da yapılan yano konseri: Profesör Ferdi Ştatzer tara -
Bor.dar ~~ eden iateldil!:in kanuna ye §&l'tllameYe uyrun fından, 20,30: Bayan Livie Fieretti (sop· 
eluıltmesme IJ • b' k · yonca bu ekıiltmenin rano) ve stüdyo orkestraları, 21,30: Son ik ibraz edemeaıelerıne ınaen omıı 

1 -.e.. be .. .. t IS 30 da yapılmasına karar Yerilmit haber er. 
6/8/1936 Perıem gunu aaa , ' " .. . . Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
ld .. d r.artname ve ke§iflerıle planlarını gormek ve almak ııtı • 1 _ı. ı._ ~~- • • --''-o UgUD an 3' • -.!----LI- gazete ere mıuısus ~vaau acrYISI 'YCDH:• 

· .. Vekalet l..eYazma büroec•na Wt ebiltme7e • .._.__ - --~ ...._.... ·---
yenlenn her SUDlı kan da yazılı tartlar dahilinde yUkarıda BÖ•terilen ~~ H•!-z Cem .. 
rin de 2499 sayıb. UDt e-el muhammen kqif bedeli olan 7894 lira Pazardan D~:ad~rg11n S - 6 

.. atten ır saa • • rf k 1 
run ve sa 5 .. . d 592 liralık teminat ve tek 1 me tup a- Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
16 kuruşun o/o 7, uzerın en(ll) Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi '8 
rını vermeleri ilan olunur. • -

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

• 

lARLADIR -

--- ----

.. '"-""'' -"". ----- . "'" -

Sayfa 11 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komis7onundan: 

l - Tuila Tahaffuzhanesine Aya%ma mabaftesinden ge-\irilecek olan 
su ve yapılacak motör tertibatı açık eksiltmeye konulumllf" 
tur. Keşif bedeli 1935 liradır. 

2 - Bu İ§e aid prtname fUD}ardır: 
A - İdari prtname 
B -:- Fenni şartname 
3 - istekliler bu şartname evrakım pvaaız olarak lstanbul 

Limanı Sa1ıil Sıhhiye Merkezi levanmından alabilirler. 
4 - Eksiltmeye 29/f emmuz/936 Çarşamba giinü saat 14 de 

Ga!atada Kara Muatafapqa eokağmda mezkir Merkez 
Sahna.Jma Komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Eksiltmeye gireceklerin 146 lira 48 kUJ'Uf muvakkatat temia 
parası ile en az 3000 liralık bu gibi işler yapbğına dair bir 
ehliyet vesikası göatermesi prthr. "3999,, 

r İnhisarlar U. Müdürlüğünden : ...______________________________ ---
Şartnamesi mucibince «1500» kilo eaan1 bergamot ve <(150)) kilo kinin 

3/8/936 tarihine rasthyan Pazarteıi günü saat 11 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. fıteklılerin prtnamelerini görmek için her gün ve pazarhk için 
de tayin olunan günde o/o 7,5 muvakkat güvenme paralariyle birlikte Ka. 
bat8'la Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaat· 
larL «4067» 

• • idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 10,000 metre Amerikan 
bezi 31 /VIl/936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Alım Komisyonuna müracaatlan. "3991" 

Ziraat Vekaleti Satın alma 
Komisyonundan : 

Ankara etlik baylan merkez aerom binasmın tadil ve iliveıi in.şaah ka "I 

palı zarf usulile eksiltmeye konulmuf kqif bedeli 19611 lira 32 kuruttur.' 
lhale&i l 7 /8/936 pazartesi günü saat 15 dedir. Umumi ve buıusi ~artname 
ile kqif varaka.u bedelsizdir. Plinını görmek ve mahallen tetkikat yapmak ve 
fazla izahat almak istiyen talipler her gün için liboratuvarlnr müdürlü. 
jüne muracaat edebilirlet". 

Muvakkat teminatı (1470) lira 8Skunat olup banka mektubu veya Yezm 
makbuzu ve kanunun tayin ettiği veaikalarile tekliflerinin ihaleden bir aal. 

evveline kadar vekalet satın alma komisyon reisliğine ftl'Dleleri ve ihale 
saatinde komisyonda hazır bulunmaları (32) 

HEMORRON 
Ameliyatsız basurları tedavi eder, tesiri ikaUdir. -- ~~.------------------------

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Muhammen 

No. Cinsi senevi bedeli 

Kuıguncuk : Konçine sokağı 25 Ev 48 Lira 
Boyacıköy : Koru ,, 55 dükkan 40 ,. 
Kasımpap : Yeni sokak 24 Ev 60 ,, 

,, : Kulaksız caddesi 156 Dükkin 48 ,, 
Kamerhatun : Karnavala sokağı 59 ,, 72 ,, 
Yedikule : İmrahor caddesi 140 ,, 48 ,, 

Yukarıda yazdı mU1ar 31/7 /936 Cuma günü aut an dörtte hizalarin· 
da yazılı senelik muhammen kira bedelleri üzerinden açık arttuma ile ve 
kira bedelleri dört müsavi taksitte ve taklitler pefinm ödenmek ~tiyle bir 
1e11e için ayn ayn kiraya Yerilec:eklerdir. Taliplerin yüzde yedi buçuk .,wy alr 
ça)anm 'nkti muayyenindea nnl yatanaaluı. Ü» (4051) · 

-----------------~-------~·-----~--~~------

İstanbul Gümrükleri satış işleri 
Müdürlüğünden : 

Ajmto. 11/1936 giinü kapalı zarf uıUJiyle 317039 kilo tekfir gatı}a. 
Qkbr. Almak i.teyenlerin Kurum gazete.in.in 25/7/1936 G, nushnsında-
lri iliaımızı okumalan ilan olunur. (24) 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGO U 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ehnişhr. 

4. ncU Keşide 11 Ağustos 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 1 O.OOD liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat Yardır ... 



12 Sayfa 

HA n a 
ve Losv. arı 

Hasan Kolonyası 95 d~r~ce halis limon çiçeklerinden. 
yapılmış misli ve menendine dünyada tesadüf edile
miyen ve bütün ıtriyat aleminin tasdikında bulunan 
b~r şaheserdir. Hasan Yasemin, Leylak, Menekşe, 
Milflör ve sair çiçeklerden yapılmış kokuları insanı 
zevk ve cennet bahçelerinde yaşatır, Nesrin kolonyası 
Hasan kolonyasının yavrusudur. Limon çiçeklerinden 
yapılmış 75 derecede çok ucuz olması itibarile harcı 
alemdir. Losyonları dahi piyasayı tamamile elinde 
tutmuştur. Hiç bir Kolonya ve Losyon Nesrinin giizel 
ve nefis kokusile ve ucuzluğile rekabet edemez. 

BASAN LAVANTALABI 
Türkiye ıtriyahnda büyük inkılab yapmıştır. 

flmdlye kadar çıkan: Yakında çıkacak olanlar: 

LAie, Şlpr, Dlvlnla, Bahar çiçeklerl, 
Neagls, Vlyolet, Zambak, Pupl, 
Mllflör, LeylAk, Kukarca, Amber, 
Güller, Revdor Nadya, Şanel, 

SON POSTA Temmuz 2'> 

En hoş meyva ustı.relerile hazır· 
lanmıştır. Hazmi kolaylaşbnr. 
lnkıbazı izale eder. 
Kanı lemizliyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANf.SJ 
Beyoğlu • İstanbul 

Dr. A. KA TIEL Orlgan, Yasemin, . 

1 
Rumba, Karyoka, 

:repdötln, Neroll, ~ Kadın ell, (A. K u T ı EL) 
uar dö Parla, Pompador, Fulyalar, Karaköy Topçular caddesi No. '3 

Atk:geceal, Dafi çlçeklerl. 1 Cennet çlçeklerl. 
~··················································································· ...... ···~· ... ····· ... ·· ... ···············································~ 1 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızın muhtelif serviılerinde çalııtırılmak üzere müsaba

ka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar memur alınacak
tır. Müıabakaya girmek için liıeleri veya Ticaret liselerini ve 
yahut Galatasaray lisesi tica.ret kısmını bitirmit olmak ve 18 den 

aıağı, yirmi beıten yukarı yafta bulunmamak lazımdır. 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve ne • 

lerden imtihan yapılacağı, Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat 
Bankalarımızdan elde edilebilecek ıartnamelerde yazılıdır. Mü -
o.baka 6/8/936, 7 /8/936 Perıembe ve Cuma günleri ıabahı ıaat 
9 da Ankara ve İstanbul Zira~t Bankalarında yapılacaktır. . 

istekliler aranılan belgeler.i bir mek~ubla birlikte en son 
28/7 /936 Salı günü akıamına kadar Ankarada Ziraat Bankası 
Memurin Müdürlüğüne göndermek veya vermek ıuretile müra('.aat 

etmiş bulunmalıdırlar. Bu mekteplerin son sınıfında olup ikmale 
kalmış olanlar müsabaka imtihanı neticesinde muvaffakiyetleri 
halinde ikmal imtihanım verdikten sonra tayin muameleleri yapıl-
mak üzere imtihana kabul edileceklerdir. "4145,, 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Kültür Bakanlığı yayınlarının genel satıcılığını üç yıl süre ile üstüne al • 

mtf bulunan «VakitH idaresile yapılmıt olan mukavelenamenin hükmü 25/ 
~emmuz/ 936 günü sona ermektedir. 

Ademi iktidar, 
Bel Gevşekliğine 
En tesirli bir ilaç SERVOIN'dir, 
İhtiyarlara gençlik, yorgunlara 
dinçlik verir. Taşraya posta ile 
185 kuruşa gönderilir. Sirkeci 
Merkez Eczanesi Ali Rıza. 
---·"--------

'2 CXıı- ve. ce111~ 
~·Cjlcnce.feu 1ç,in. 

... 
ZENGiN OTLAK YERLERiNiN EN GÜZEL KOKULU 

NESTLE 
KÜÇÜK GRAVYERA PEYNİRi 

~--------------~ 
GLANDOKRATiN 

demek 

ADEMi iKTIDARIN 
devası demektir. Profesör Stcinach 
ve Brown Sequnrd'm mesaileri ne· 
ticcsile elde edilen bir keşiftir. 
~ Her eczanede bulunur. 

OOYÇE 

5POUCUL!l-R r 
sah.aya 
çikmaz.dan 

ORIENT . BANK 
Dreadner Bank ŞubeaJ 

Merkezi: Derlin · 

Türklg•dekl şabttlt1rl: 

Galata • lstanbul • lzmJr 
Depoıu: lst. .fütün Gümrilgü 
~ Ru tiirliJ 6a11ktı iıl '*' 

Bundan soma Kültür Bakanlığı yaymlannın ıabfı yalnız kitapçılar elile - - · ·-· . . -·-·· .. ··---
yapılacaktır. &on Posta Matbaaaı 

Neşriyat Müdürii: Selim Ragıp 
Bu yayınların ıahtını üstüne almak iıtiyen kitapçıların ya bulundukları 

yerin Kültür Direktörlüğüne veya Devlet Baıımevi Direktörlüjiine batvu-
rarak aabf f8rllannı öjrenmeleri ilin olunur. (41), · " . . . . - . .. "' Sahipleri: A Ekrem. S. Ragıp, H. Lutf(i 

•• 
SUMRR BANK 

Umumi Müdürlüğünden : 
Müsabaka imtihanlarının 

TEHiRi 
Lise mezunlan hakkında 31 Temmuz 1936 tarihinde yapılac:ajı 

gazetelerle ilin edilm.İf olan müsabaka imtihanlan, namzetlerin aske
ri kampta bulunmaları doldyısiyle 10 Ağustos 1936 tarihine tehir ~1-
miştir. 

Taliplerin müracaati 3 Ağustos 1936 tarihine kadar kabul edilecek· 
(44) 

. - .... ---- ...... 
REVUE saatıarı terakkıyatı fennlyenln en -...... - .. -

son ıcadlarlle mücehhezdlr.
4 

R EV U E \ 
ıeaatının bugünkü tekamül hail 

I 

eo senelik tecrübe neticesidir • 
... ~ .... ' ..... -

Modeller~ en son ve zarif cıekildedlr. * - .._. .. -y • 

REVUE saatıarı .. tanınmış saatçılarda 
satılmaktadır. 

Umumi deposu ı lııtanbul Bahçekapı, Ta1 Ha~ Birinci kat_l9, Telefon 213154 

TUZLA ,_ ... 
LERi 1 • 

1 
İçme trenlerinin vapurları köprUden 6,25 - 7,-10 - 8,40 - 9,0:> - 11 -

13,15 - 15,10 - 15,r>O dir. ~--------~ 

Ulukışla İlbaylığından: 
1 - Ulukıfla kasaba ve köylerinde yapılacak (28860) lira (68) kurut 

bedeli ke-!fi olan (28) tek (32) çift göçmen evinin kapalı zarf usulü ile 
eksiltmesinde talip çıkmadığından ihalesi on gün müddetle uzatılmlfbr. 

2 - ilk teminat akçesi (2164) lira (70) kuru,tur. 
3 - ihale 27 /7 /936 günü saat 14 de Ulukıtla iskan komisyonunda ya· 

pılacağından taliplerin müracaatları. ( 31 ) -- Türk Maarif Cemiyeti 
Resmi ilin işleri Bürosu 

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

(Resmi ilanlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur.) 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Sıhhi Müesseselerin kapalı zarfla eksiltmeğe konulan yoğurdu arumda 
Tıp talebe yurdunun 5 kuruş muhammen bedelli 6000 adet kise yoğurduna 
istekli çıkmamasına binaen yeniden pazarlıkla eksiltmeğe konulmuttur· 

1 - istekliler tartnameyi komisyonda görebilirler. 
2 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikaıiyle 2490 aayıh kanunda 

yazılı belğeler ve 22 lira 50 kuru,luk muvakkat garanti makbuz veya ~ 
ka mektuplarile bİ.!likte 12.8.936 günü saat _16 da komiıyoml ~ selaade 
ri. (4281) . 

l" 

t 


