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!talya, bıze, İngiliz ve Yugoslavlara teminat verdi 
lngiltere de Akdeniz paktını kaldırdığını bildir~i 
~İngiliz Dış Bakanı dün "İngiltere ile Türkiye arasında dalıa 
sıkı bir antant, Montrö kon/ eransının neticesi olmuştur,, dedi 

M. Eden'in Parlimentodar·!;~J~~ R?~anya ispanyada dünkü vaziyelw 
dünkü mühim nutku ı:~:a:~:r~i:ü:::!:~n Şimalde hükümef kuvvetleri 

İtalyanın yeni 
Boğazlar mukave
lesine iştiraki için 
artık hiçbir mani 

"Vahş!!1::~7!:-ria:özünü Cenupta f se asuer galip ! 
Roma, 27 (Hususi) - Jurnale 

d'ltlaya gazetesi bugün ltalyanın 
diğer devletlerle yapacağı ticaret 
hakkında yazdığı bir makalede, 
Milletler Cemiyeti asamblesi top· 
lanbsında Romanya Hariciye Na· 
zın M. Titüleskonun gürUltü ya· 
pan, Habq imparatoru Haile Se
lasiyeye karşı ıslık çalan ltalyan 

kalmıyor 
• * * --------'! 

İngiliz Dış Bakanı Avam 
I<amarasında Boğazlar 
~eselesindeki hath ha
teketinden dolayı hüku-
ıne timize teşekkür etti 

gazetecilerine karşı : 

M • .Eden 

Londra, 27 ( HQaıi ) 

"Vahşi ltalyanlar f" diye ba
ğırmasının ltalyanlar tarafından 
unutulmadığını, bu söz üzerine 
ltalyanın Romanya ile petrol alış 
verişinin çok eksildiğini ve ltal· 
yan tacirlerinin Romanyaya petrol 
sipariş etmez olduklarını yazıyor. 

Manisa valisinin 
ani ölümü 

oma hükumetinin Avrupa işlerine karışmak ve Avrupa Jevletleıi
le teşriki mesai etmek için ileri sürdüiü prt, zecri tedbirlerin artı 

~l olan Akdeniz teminatı misakının ilgası idi. f ngiltere ile Akdeniz. devlet

leri ise zecri tedbirlerin kaldırılmasını takip eden karışıklık devrınde bu 
tcrninat misakının devamına lüzum görüyorlardı. 

N·h b .. Mister Eden Avam Kamarasında söylediği bir nutukla D d 1 ayet ugun . ki k d . . b ld ., on urma yeryemez sancı-
~ecri tedbirlerin kaldırılmasını takip eden karışı ı evrmın son u .. ugu- • • • • 
tıu b. l h b t . ta artık lüzum kalmadığını, İtalyanın zecrı ted· lanan vah amelıyattan ıki 
b • ınaena ey u emma . 1 d . .,. r • 
· itleri tatbik eden devletlere karşı zerre kadar kın bes eme ıgıne ve zecr saat sonra vefat etti 
tedbiri · k bir sayfa tanıdığına dair teminat verdiğini anlattı. Bu su 

erı apanmış l l ·ı 1 . 27 (H .) M . V ı· . tcdb · l . f d "' dair bir iki hafta evve ngı tere, zmır, usu~ı - anuıa a ısı 
~ ır eri kapanmış hır say a tan~ ıgına . t d·-· . anlattı ve bu yüz - Murad dün akıam Manisa hastahanesinde 

Ugosl T·· k. devletlerıne temına ver ıgmı • . . 
~ r avya ve ur ıye . . k 1.. k 1 d "' a kaui oldu- yapılan bır amelıyattan sonra ölmüıtür. 
" n ngiltere hükumetinin Akdenız mısa ma uzum a ma ıgın . tirakine. Vali Murad makamında vazife gördüğü 
gun ·ı.. · I it I Montrö konferansına ış • . . . J:' U ı ave ettı. Bu suret e a yanın • k erine ye· sırada hır dondurma yemıf, akabınde mi-
~anaa, Almanya, Belçika, İngiltere ve ltalya arasında Lo ar~o.y l desinde ıiddetli bir sancı hiHetmittir. 

Ilı 'bir ınuahede vücuda getirilmesi faaliyetine katlanmasına mam 0 an son Sancı gittikçe ıiddetini artırdığından 
engel de t d k lkmış bulunuyor. doktorlar midenin delinmit olmasına hük-

or a an a ed · · · dig"' er ı · · B 1 l b• t ft n Montrö muah esını ımza, mederek ame ıyata karar vermıılerdir. Ay-unun •· · ta yanın ır ara a 
lttaft uzerıne . . k t · beklenmektedir. __ ni zamanda İzrnirden de yıldınm telgrafile 

an beşler konferansına ıştıra e mesı k operatör iatenmittir. 

. Mister Eden'in söylediği nutu . .. (Dtwanıı 3 üncü aayfada) 
1 . b.. .. h · • ,iya.et meıelelen u-

b • "-'<>ndra 2 7 (H •) - fngiltere Dıtl terenin utun arıcı 1 tt 
~ ususı . ki ktai nazannı an a ı. 
t._ •nı Mister Ed bugün Avam Kama· zerınde no .. .. f d ) 
·qınd en . . ( D aını 3 ünCU aar a a 
~im bir nutuk söyledı ve İngıl· ev 

Yeni bir umumi af mı ? 
)\dliye Vekili binlerce müracaat yapıl~asın~. r~ğmen 
~Öyle bir şey mevzuubahis olmıyacagını soyluyor 

4~etaber ~ldığımıza göre, muhtelif vi-ı 
lc~ttıl hapıshanelerinde yat:ın mah -
tiııe ardan binlercesi, Adliye Vekale· 
t() ~~e~tuplar göndermişler, ve Mo~t· 
ten-ı· 

1 
erı Şerefine umumi af ilanını ıs· 

ı)! erdir . · 
ru s lln adliyemizin değerli bakanı Şük· 
derı ~racoğlunu buldum, ve kendisi.n • 
Şi.ik .. u hususta malumat rica ettım. 

tu S . 
'- aracoğlu: 

dı~1ttı Evet, dedi; binlerce mektup al
p a~~ hakkındaki haber doğrudur. 

~~ ı at Urnurni af ilfını reJ0İmlerin ve· 
. ttan l ' 

tıdi h un arın değiştiği zamanlarda va-
fı.1 atır olur. 

d::. ese}ea_ k •. . 1 • k.. •kt' ... ta ornunıst erın mev 11 ı ı-
t . e'eldikl . b. d k. . ~ 
;tafınd erı ır yer e, es ı reıım 
llııt ha ~n mahkum ediJ.niş bir komü-

Pıste bırakılacak değildir a) 

(Devamı 3 Uncu sayfnda) 
Adliye Vekili şokrU Saracoğlu 

Urfa saylavı Ali Saip 
çiftliğini sat.yor 

Urfa, (Hususi) - Çerkes Karame
zar köyü yakınında 15 bin dönümlük 
araziyi ihtiva eden ve Urfa saylavı Ali 
Saip Ursavaşın tasarrufunda olan 
çiftlik satılığa çıkarılmıştır. Çiftliğin 
bütün alat ve hayvanatı satılmıstır. Bir 
fabrikatör de çiftliğe 60 bin li;a ver -
miş, fakat Ali Saip Ursavaş bu f;yatı 
az bulmuş, çiftliği satmamıştır. 

Ali Saip Ankarada oturduğu ve dai
ma buraya gelip çiftlik işleri ile uğraş
maya vakit bulamadığı için çift!iğ; sat· 
maktadır. 
_...... • ........... •:ı::ı.·•• ............ • • ..._._ ......... ~ 

FALiH RIFKI YEOiGüNDE 
YediiÜn metmnaıı Neair üatadı Falih Rıfkının 
daimi yardımını temin etti. Oıtadın bilhaua 

YEDIGON için yazdıtı ille nefiı münbabeıini 
bugün YEDIGON de olcuyacakıınız. YEDi

GÜN Ün bn uy11ında aynı zamanda bir gaze· 

tecililc muvaffakiyeti addedilen çolı: mühim bir 
röportaj bulacabınız. 

25.000 münevver gibl bugüıı siz de bir 

YEDIGON alınız, ve Türkiycniıı en çok oku

nan mecmuuını11 niria bta kad.r *tvilditlni 

anlıyacalı:aınu:. 

Gen~r~l Fraf?~O Fas~an Malagaya asker yığıyor, 
asılere sılahı eski kral tedarik ediyormUf 

ıspanyadaki dahllr harpten bir intiba : HOk1lmetln bir beygir lifini siper 
yaparak asilere ateş eden polis kuvvetleri 

Londra, 27 (Hususi) - İspanya • ı isyanı çıkaranlar arasındaki bnh çaw 
da cümhuriyet kuvvetleriyle aıkeri . (Devamı 3 ündl ..,.,.._) 

~ 

lstanbuldan sonra E 
.. , 
ge 

havalisini de su basb 
Rasathane Cu~artesi ve Pazar günleri kopaıa 
kasırgalann lstanbulda eşi görülmediğini söylüyor 

lzm~r, 24 (!iususi~ - Egenin 1 zararlar vermektedir. ~ 
muhtelıf y~rlennde pddetli yağ- diin öğleden sonra ı.,ıı,.. ficlcledl 
murlar yagmakta ve malmıllta (Devamı 4 ünll laJ'lı .. 

Donanmamız için ahnan ana genıisiain 
ad konma töreni dün yapıldı 

"Yukarıda Ergin ismi konan ana gemlsi,.aşoğıda gemiye bayratımıs oetlllrken 
(Yaz111 3 ün~ü _,facia) 



Sayfa SON POSTX 

r-
1 ' Resimli Makale 

l•panya l•yanı 
• Mübadele Komuyonunda 

Bir Bilônfo 

• 
Kaçakçılığı Haber Verenler 

• 
ispanya isyanı Devam Ediyor 

I• apanyada binlerce insanın ha~atına 
mal olan l.anlı iqaa devam edıyor. 

.\mler 1'cz fqi nvclden dü§ÜZUDÜ~ 

enclden hanr\amı~ evvelden tertibat al· 
mı§ görünüyorlar. Şehirlerde karıılarına 
çıkanları insafsızca öldürüyorlar. Memle· 
keti düşm.uıa bqıı müdafaa İçin utuı alı· 
nan °1Ahlarla yurddaşlan öldürüyorlar. 

Maksatlan sadece serbest bir intihapla 
hükümet mevkiiae gelen Cumhuriyetçileri 
devirmek iktidar mevkiini ele almaktır. 

Niçin bunu istiyorlar} Çünkü yeni re· 
jim biraz sola mütemayildir. Derebeyleri· 
nin arazisini köylü arasında taksime baş· 

mıştır. Fa · tqCkkiilleri dağıtmağa te~ MeıJmr $Özdür: Kumu her pJİ öldürea bir katildir. Ku· 
büs etmiştir. Bunun üzerine ordunun büyük marda namwlu bir adam terefini, kadın baysİyeliui kayheder. 
bir kısmını teşkil .eden zabitler, ki ekseri- Kumar tayfuna l.eaz"er, bir defa sizi yakaladı mı,eteğinizi 
yet asilzade oğullandır. vatanperveılik kurtaramaz, içinde mahvOlup sidersiniz. 

11 Kumar il 

hayatını kaybeder. Kumann büyüğü kiiçüiü yoktur. Herkes 
\kendi kesesinin müsaadesine göre afll&: "ft7a ~ o,_.. Fa· 
bt en ufak kumar bile insanı felikecıe mriilde,.eoek kadar bü
yüyebilir. İyisi ılaiç ku tekeriek1 iw et.eii-izi bptnma

perdesi altında kendi menfaatlerini koru- Kumarda İnsan evveli namusunu, sonra ümidini, nihayet 

ma ltaygusuna düşmüşlerdir. İşte bugünkü =-~~~~~=~~=~=====~=~~~~=~~~~~~~~::~~~~~=~~=::=::~~~~=~~ 

vad:~:::,:·::~:::llb::: Ç~ BU ( S Ö;::;;.._;;;;;;;Z,;;;;..._~.~;...;;,;.A_S~•~N~D-A__.) 
maldır. Yoksa kurtuluı )'Oktw. 

varacak henüz hnemiyoruz. Zaten seneler· r ransız or usuna ,,. iman için dövii§üyor. Bu dövüpne nereye r d .._HERGu·~-~~I FIKRA ., 1Yi&imrm,· iobla·n· tane 
denbcri devam eden bu kanlı muharebe Soğuk şarap mı 
daha uzun süreceğe benziyor. Çünkü iki 

Hepsinden vazgeçecek Genç kız 

Temmuz 

r 
Sözün Kısası 

At yarışları 

I!. Talu 

T ürk ırkının tarihinde, binic· 
bu ırkın mümeyyiz vasıflaTlll 

dan biri olarak zikredilir. Cnp 
zelerinde, en meşhur ressamların fır 
çalarmdan çı}anıf tablolarda Tü 
cengaveri ekseriya. ath olarak göstc 
rilıniştir. _ 

At oyunları, yarışlar, ecdadımız\ 
en makbul eğlencelerindendi. Ata sö:ı 
Jerimizin bir çoğu ata, biniciliğe dai 
dir. 

Türk süvarisinin hüsnü siyti fü,Jtık 
denizinin, Normancliya kıyılannını 
Çin Seddinin, Altay yaylalarının ezelt 

atinasıdır. 
Bunun burası böyle iken bu en alil 

spora karşı merak ve heve imiz 'Dk' 

manla körleşti. 
Tavlasında at besleyenler, çiftiliğin• 

de at yetiştirenler önce azaldı, scnra 
da gitgide hiç kalmadı. 

O kadar ki süvarilik, kala kala, ordlJ• 
da bir sınıfın adı olarak kaldı. 

Cümhuriyetin teessüsünden sonra. 
herşeyde olduğu gibi bunda da bir hanı
le yapıldı. Esasta bir Türk sporu olan 
binicilik hevesini halkımızda yenideO 

·dr. uyandırmak, canlandırmak maksa • 
le bir «At Cinsini Islah» Cemiyeti klJ• 
ruldu. Bunun yüksek himayesini İs" 

ı ·· ·· bizzat. kendi üzerine aldı· met nonu 
taraf da son koilnnnı oynuyorlar. İki ta- Lazım goksa sıcağı mı ? 
raftan hangisi galip gelirse öteki taraf için Fransız meclisinde meb'uslardan bi
artık memleket içinde hayat hakkı kalma- ri kışın soğuk günlerinde askerlere sı
yacakıır. Sollar kazanırsa İspanyada komÜ· cak şarah dağılmasını istemiş, bir di
nizm, iw1cr muvaffak olurlar.sa Fa~ ku- ğeri kalkmış. soğuk günlerde sıcak şa-
ıulacaltn. rap yerine, sıcak günlerde soğuk şarap 

Onun için ispanyadaki b-vga bir hzıyat 
memat kavgcwdu. Ve ihtilal harbinin ta 

kendisidir. 
• • • 

verdim, demiş. Nihayet bunu orduya 
eormağa kalkmlflar, ve sıcak günde 
roğuk ve soğuk günde de sıcak \ültBP 
meselesi o kadar dallanıp budaklanIJlJ.f 
ki. nihayet içinden çlhlamamlf. Ku
mandanlardan biri bu münaschctle : 

!3u arkadaJ, senelerce bekar .kaJ
llUftl. Likin, nasılsa bir defa evlenmek 
niyetinde bulundu. 

Beğenip seçtiği kadınla söz kesme· 
den önce, bayan buna bir takım §art~ 
lar koşmağa kalkıştı: 

- Rakıdan vazgeçecek.siniz .. 
- Pekit 
- Sigaradan da vazgeç.ecelıiniz.. 

Ankarada bir Atlı Sporlar Klübü te -
Jngilterede bir aile d~ kızlarİna sis edildi. lstanbulda, eskiden meYcllt 

25 tane isim ta1nn1flardır. Bu :isimle- <cSipahi Ocağm na yardımlar yapıldı. 
rin her biri, .Alfabeıddrl harflerin biri- Lakin bu kadar hüsnü niyet, gayre~ 
eiyle ~lamakta.ymış. Emilie, Dione, emekler, masraflar, istenilen semere~ 
Celile, .Bcrth~. Aıma. Famıy. ilih .. A- maalesef verememiştir. Asker süvari" 
ilesine, bu kıza niçin bu kadar çok isim }erimiz çalıştılar .. ileri gittiler .. beynel
koydunuz diye 9CJl'1DU~ ve şu cevabı • ·ıeı müsabakalarda yüzümüzü ak et-

mı d -·1_ıı. a1mışlar: tiler. Fakat maksat yalnız bu eguw! Mübadele Komİqonmıım 
BirB~ 

M übadillcr bıraktık.lan karp!ık malı _ Orduya şarap değil, disiplin Ja-

- Başü.stüne 1 
- Her türlü oyundan nefret ede-

rim. Onun için, kağıt, 'tavla, falım oy· 
namak adetinizse, onlardan da vazge· 

- Zamanlar dar, kızın çabuk dra- sivil Türklerde de bu necip spora kar'1 
hama ve mal sahibi olma.mı istiyoruz. muhabbet uyandırmaktı. Bu olmadı. 
Senede 25 isim bayramı olunca ona Pek büyük himmetlerle tertıp edi~ 
göre de hediyeler alacaktır. yanşlara hemen hemen kimseler gıt 

• • • miyor. Koskoca Veliefendi çayırı, e: çeodtsiniz.. 
alamazlu. zım, demiş, mcb'wlar istedikleri ka -

Mübadillu 1danna b..rplık para a- dar, soğuğu ve sıcağı içsinler. yalnız 
lamaz.lar. 

Ne kadar :zengin mübadiilcr biliriz ki 
bugün muhtaç vaziyete d~ştür. 

Çünkü bütün parayı guya mübadillere 
ait i,lcri görmek üzere .kurulan komisyon 
yemektedir. 

Bize verilen malumata göre mübadele 
komisyonunda dokuz komisyon ve büro· 
dan mürekkep geniş bir teşkilat vardır. 

Bu tcşkilit için sartedilen para senede 76 
bin liradır. Halbuki her sene mübadillere 
dağıtılan para bu yekunu doldurmamakta
dır. 

lşıe faydalı j~ •dediğin buna derkr. 

• • * 
Muh/Xrlae Jliilıôlat 

V ergi kaçakçılığı yapanlan. eıya h· 

bizi rahat bıraksınlar. 

••• 

- Ona da peki! Hatta, başka bir 
şeyden daha vazgeçmek ruyetindeyim. 

- Neymiş o~ lnglltere de sulkestlar 
- Sizinle evlenmekten! 

.. Kr hn mah mukaddesUr 1" •·--------------• Kral sekizinci Edvara suikast yapıl-
lngiltercde krala suikast yapmak is- Bir klbriUe Uç algera niçin mak istendiğini gazetelerde okuduk. 

teyen adam ortaya çıkalı beri dünya yakılmaz? Mesele mahkeme safhasına intikal et-
matbuatında lngiltere krallarına ait Halk arasında hemen hemen bütün miştir. f ngilterede .kralJara ilk defa :su· 
bir çok &hralar anlatılmaktadır. dünyaya yayılmış şöyle bir kanaat ikast yapılmamıfbrj tarih şimdiye ka-

vardır: dar bi! kaç defa bunu kaydetmiştir. Bir «(in at yarışlarında Lord l..one
daJe 'in kravat iğnesi çalınmıf? Lord 
yanındakilere yüksek sesle: 

- Y ah, vah, demiş. iğneyi kral 
bana hatıra olarak vermişti. 

Aradan .>n dakika gcçmi~, civarında 
bulunan z.ayJf ve sivilceli bir delikan
lı Lorda işaret etmiş: 

- (Beni takip et) demi~ ve giili 

bir Kibritle üç cıgara yakılırsa ciga-
mlarını yakanlardan biri muhakkak 
ölür. 

Bu şe 'ametin nereden doğduğunu 

merak edenler tetkikler yapmışlar ve 
şu neticeye varmışlar: 

İlk defa tam 54 sene evvel 2 mart 
1882 de Windsor istasyonunda Ro • 
derick namında birisi kraliçe Viktor -

ya'ya ateş etmi~ fakat hedefine isabet 
ettirememişti. Esasen kraliçe Viktorya 

hükümdar olduğu müddet zarfında 
tam beş kere suikasde maruz kalmış, 

fakat mucize kabilinden kurtulmuş -
tu. 

sönük iki klüp arasında y~p1lan b -
futbol maçı kadar da seyircı toplaya 

mıyor. . . 
Bu, yürek sızlatıcı bir h~.k!~~ttır.tıf 
Halbuki at yarışları, Turkun fı 

asaletine ne kadar da uygun düş~ 
nezih ve erkekçe bir ıspordur, deg 

mD 

_,,_,,,, 
~··--... -·_...... .. 

/iiiiğ;;;-Musunuz? 
\ - İnebahtide Venedik ve Papa d;; 

1 ·ı Osmanlılar arasında yap nanma an le vıaı 
deniz muharebesinde hangi taraf mag 

olmuştur? .. .. "> 
2 - Piyerloti kaç yaşında ölmu§tur d,-

çakçılığı yapanları, gümrük kaçak· lnr yere gelince cebinden bir sürii mü-
çılığı yapanları. hula.. herhangi bir .kaçak- cevher çıkararak: 

f'raMızlann Fasta Araplarla müs -
tem leke harbi yaptıkları sıralarda F ran
sız askerleri gece cigaralanm yakar -
larken, iyi nişancı olan Araplar uzak
tan i]k cigara yakılırken tüfeklerini 
yakalıyorlar, ik.incisinde nişa nalıyor
lar ve üçüncüsünde de slia.lu patlata· 
rak üçüncü cigarayı yakan Fransız ne
ferini vuruyorlarmış. 

3 - Luxemburg krallığında ne ka 
Oğlu yedinci Edvar daha gal prens . ) 

msan yaşar .. 
çıyı haber verene, yakalanan para veya eş- _ fğnen hangisi ise al, ben kralın 
ya nisbctinde bir mükafat veriyoruz. habra verdiğİ\'CYİ çalamam! sözlerini 

iken 1 ~JOO senesinde Brüksel' e geldiği ı 4 _ Ostiaklar kimdir? · . ki' 
zaman 15 yasında bir çocuk vagona 5 _ Paristeki Notre dame de Pans" 

Bizec bu yanbı bir sistem. söylemiş. v ' • f ka l.!--·mın· · k cnede bitirilmiştir r dogru ateş etIDJf, a t o da kurşun - u:s= ınşuı aç 5 

1 
y ın) 

Bir defa kaçakçılığın yapılması kanu- Gene bir gün 19'24 de halın en kü-
ı . be . . . 1 _ d. . b (Cevap an ar 
arı ısa t ettırememıştı, )(en ısıne u 

n uo noksanım gösterir. Biz mı:ıhbiilere he- çük: kardeşi otomobilini boş buaktığı 

diye vcnndde ~ kanunun bu eksikli- bir sırada soyulmu~. Ba hadiseyi ga-
ğiıü ve sakatlığını !kabul ediyonız. Sonra tel · ._ __ 1_ ll d 

ze er yazınca, cvar &ara10 ar an 

Her ~eyin ~bebini iktısadi esa~lara 

irca eden komünistler ise davayı şöyle 
izah ~tmektedirler : 

da ihbara tqvik suretiyle yurdda§lann nh- • • • . • 
l.k cfh la bo bınne bır adam gdmı , bu mesruk ma- Kibrit kralı iken iflas eden Kreuger a m um nm zuyoraz. 

Kaçakçılığın ö~ geçmek için kaçak
çılığın ihban değil. kanunun ıhayat icapla
rına côre yapllmuı gerclttir. 

lı satın aldığını, fakat hanedana ait ol- kibritlerinin satılmasını temin için bu 
duğunu öğrenince geri getirdiğini bil - yalanı uydurmuş ve bu yüzden milyon-
dirmiştir. 11ar kazanmışmış. 

hareketi ni~in ycq>tm diye sordukları 
zaman: 

- Boer'ler aleyhinde İngilterenin 
harp etmesini protesto ettim, cevabını 
vermiştir. 

Kurşunlardan !biri Clyevm "'indsor 
sarayında aakhdır. 

* Dünkü suallerin cevapları: 
1 - Vatican sarayı Romadadır. p;e: 

lann ikametgahı olark kullanılmıştır. O' 
D mimarisi büyük bir hususiyet tuşu. ::- J 

d l --'-ur ıcssm Ra,... dalarının uvar an mqu 

tarafından tersim edilmiştir. J-ld' 
2 _ Meşhur denizcimiz Barbaros 

0
_, 

Hesap makinesi bir çocuk İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
reddin kaptan paşa olmadan evvel ·,f 

1 · Türk koısanlannın kralı - beyi - 1
• ~ı; 

yır d.k . d" Eskı Y 

Kütahyanm Saray mahalle~inde 24 
numaralı evde oturan HaJil :lbrahimin 
oğlu 9 yaşındaki Selahaddin insana 
hayret verecek bir zekaya maliktir. En 
zor hesap meselelerinin ani ve zihni 
olarak halletmektedir. 

Küçüğün bu zekası !herkesin, bilhas
sa muhasebe işleriyle uğraşanların 
hayretini mucip olmaktadır. Küçük 
çocuk, beş rakamlı bir adetle gene beş 
rakamlı başka bir adedi çok kısa bir 
zamanda zihnen zarbetmekte ve hasılı 
zarbı hatasız söylemektedir. 

Dün matbaamıza bir muhacir celdi ve tanlan anlıı.'lh: 
((Ben BUlgaristamıı ıR~ kazasının BıZJn 'köyünden Genç 

oğulla.nndan Ahmet oiLı Caferi:m. BUJgaristanda gördüğüm 
tazyılrten müteessir Olarak 4 nüfus ailemle beraber ana vata
na geldim ve Kırldarelinde 'llurk memwlanna il!ica ettim. 

Oradan beni Ltanbula gönderdiler. K.irmastiye dayını Ah • 
medin yanına gitmek üzere Edimekapıda bir li neye indim 
ve Sirkecide Göçmen hkan ve SeVk idaresine müracaat ettim, 
oradan bana: 

- Bizim seni K_innastire göndcreln1mdkliğimiz için senin 

Rııscuğa, köyüne avdet etmekfjğin lizırnclır. Oradan bir idida 
gönderirsin. o istidan mwımele cörür, bia seni köyünden ba • 
raya getirtir ve o zaman Kirmastiye göndeririz. Bafka türlü ba 
İf olamaz, dediler. 

Bu i§in onların dediği gibi de olmana imlin olmadığı için 
gidip vali muavinini gönnek, derdimi ona ant tmak ve beni 
Kirmastiye &'Öndcrmelerini rica c!mek istedim. Fakat beni vali 
muavininin yanına sokmadılar. 3-4 gİİn bpumda bekledim, 
bir türlü yanına ginneğc muvaffak olamadım. Üç lündür_çoluk 
ve çocuğumla açım.» 

iSTER !NAN iSTER iNANMA! 

3 - Altın kitap Vene ı te ı ı. I' 
dik cumhuriyetinin memlekete hi~el ı 

ne ld v kı~P den evlatlarının adlarının yazı ıgı 

tır. . ~ 
4 _ Osmanlı ~apazı .?~1i lbrahim:J{ıl, 

lar ağsının cvliıtlıgıdır, obur adı d~ ıl ' 
d. c· . h b0nın aÇ lar ağnsının piçi» ır. ırıt ar ı ,. ı 

H . . )nr t 
masına sebep olınuştur. ınstıya~ ·te ,., 
nfından Dominik de Sen T omn ı -ı~ı 

··1 ... tur· 
1 Avruı>ada yrııramış ve <I mu, ~ 

nı ır, · de"' .. _ 
S _ Snltnn 1\ lccidin orduları " ,J 

Mısır valisi ikt.~ i~ynn eden Mehın~~-ıJ-' 

1 
Paşanın oğlu lbrahim Paşa taı"' .,, , 
Konyada maglup Gdilmiş, bu yüzden ·,w· 

1 
, d . innı11ı L---,----------------------~·----------------=------..J pılan muahede Kiitahya a ım7.n 
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SON POSTA 

M. Eden'in Parlimentodal 
dünkii mühim nutku 

Meşale Alman 
toprağında 

Meşalenin geçeceği bütün 
şehirler donandı 

Donanmamız için alınan 
yeni ana gemisinin ad 
konma töreni dün yapıldı 

Deniz altı gemileri için Almanya -

dan satın alınan ana gemisinin ad 
konma merasimi dün büyük törenle 
yapılmıştır. Brüksel konferansı 

Törende İstanbul "' merkez komu - etrafında 

8 

ltalyanın yeni Boğazlar mukavelesine iştiraki için 
artık hiçbir mani kalmıyor 

(Ba,Wafı 1 inci ıayfada) 
l .Mister Eden evvela Fransa, Belçika ve 
llgilterenin i§tirakiyle yapılan konferans· 
~n bahsederek konferansın iyi bir netice· 
Yt Yardığını, bununla berber yapılacak 
tok . . . J\. 1i bulunduğunu, varılan iyi netıce~ı~ 

ansa ve Belçika Başbakanları ile harıcı• 
ft bakanlarının himmet ve dirayetleri ıa~ 
)'elinde mümkün olduğunu, söyledi ve 
ı•?de muvaffak olmak yolunda gayrıkabili 

tiharn müşküller bulunmadığını ilave et· 
ti. 

miıtir. 
· · 'ıslH-• h- '-1-'..da Milletler cemiyehnın mı,ı IU'Am 

ileri sürülcce(k tekliflerin hepsi, vakıayı 
nazarı dikkate almalıdır. B. Lltvinof, mil· 
letler cemiyeti azalarının yülJde 25 inin, 
konulan zecri tedbirleri tatbik etmedik • 
)erini eöylemiştir. Bu hal, meselenin güç .. 
lüğünü iyice tebarüz ettirmektedir. 

Bunu müteakip Mısır meselesine geçen 
Mister Eden Mısır ila baılayan muahede 
müzakerlerinin çok iyi devam ettiğini, u· 
keri maddelerin parafe edildiğini,, fakat ye 

1n ... ·ı M nı· muahedenin meclise arzolunmadan tas· 
•• ""ö1 tere dı§ bakanı bundan sonra on· 

hod · 1 k l dı"k edilmiyecegvini söyledi. e ırnzalanan yeni Boğaz ar mu ave e• 
~nden bahsederek bu muahedenin müza· Mister Eden nihayet Akdeniz karşılıklı 
q ere ve anla§ma usulü ile çok iyi neticele· teminat misakından bahsetti ve dedi ki: 

n. elde eclilebileceğine ve muahedelerin « Zecri tedbirlerin tatbiki dolayuıile bir 
~dil olunabileceğine kafi bir delil oldu· taarruza uğramak endişesi hüküm sürdüğü 
~nu ileri sürdü ve şu sözleri ısöyledi: zaman İngiltere ile bazı Akdeniz devletle· 
J! <ıBu konferansta alınan neticeler ziya· ri arasında karşılıklı teminat paktı yapıl· 
,.ea.lle rnemnuniyetba'hştır. Montröde şura· mıştı. Bu teminat, zecri tedbirlerin kaldı
ıı •abit olmu§tur ki beynelmilel taahhütler rılmasını takip edecek karışıklık devrinde 
;erçevesi içinde ve halen mer'i beynelmi· de devam edecekti. Bu ·, •rışıklık devri 
ti~ ahkam dairesinde, şeraiti hazır~ya a.r· son bulmuştur. Çünkü İtalya, yeni bir teı· 
ı tevafuk etmiyen bir muahedenın, Mil· riki mesai devrine girmek istiyor ve aley· 
~ler Cemiyeti kaideleri mucibince, tadili· hinde zecri tedbirleri tatbik eden devlet• 

Varınabilinir. lere kar§t mukabil tedbirler almayı düşün-
. Montrö konferansı, bir terakki teşkil miyerek zecri tedbirlere kapanmış bir sn· 
,:ltnekte olan sulhperver ve meşru metod· hife nazarile bakıyor. İtalya bir iki hnfta 
Htla b y ) r· ki b 1 . azı muahedelerin yeniden nazarı önce, İngiltere, ugos avya ve ur yeye u 
~lkikten geçirilmesi keyfiyeti bahsinde 'yolda teminat vermiştir. Bu suretle Akde· 
t "rupaya kıymetli bir misal vermiştir. Şu· niz teminatına hacet kalmamıştır.» 
lıında •· h k ki T .. k k · !.. §up e yo tur , ur . no taı na· M" Ed Milletler Cemiyetinin ıs· 

"'t'tı d d bil l k .. b"" .. k . ıster en a a 0 ma uzere utun no ·taı ı·h l . d d b h ttl V millet llat 1--:ı • • T ·· k. a. ı mese esın en e a se . e • 
~' ar&tU"aan elde edılen netıceler, ur ıye· 1 C . . f d . ı~\_ hakkında ao· 
•ı.ın k v er emıyetı tara ın an ıs an 
fiıı endi kendisine ihkakıhak etmege kal· rulan suallere cevap hazır1adıklarını, §im· 
Çb.;;o.sı takdirinde . alınacak . neticelerden diden. bu meseleye dair söylenecek bir sö· 

daha mcmnunıyetbıı.hştır · h kk zü bulunmadığını, bu meııclenin Cenevrede 
Bay Eden Montrö konferansı a ın· . k l v 1 ~ ı b" . . . eylul içtımaında onuıu acagını an attı. 

· ltti sözler.ini ıöyle ıtırmıştır: 

ccTürk hUkumetine, yalnız teminatın Muhalefet namına li!beraller, Mister 
~tlzı için değil fakat ayni za. Eden'in Habe~istanın mukadderatını mev• 
h.. · b d dil zuu bahsetmedix.ini ıöylemişler, amele ise 
~da u teminatın te vin e • ıs 
llı~ne amil olan ruhtan dolayı ,hükümetin tcalihat ıiyasetine itimat etme• 

!'dvin edilmesine amil olan ruhtan dolayı diklerini anlatmışlardır. 
'~ '-k d b" Mı"ster Eden bundan sonra mandalı &• ~ .. ürlerimi bildirmeği ken ime ır va• 
: e addederlm. Şüphe yoktur ki Büyük razi bahsine geçti. ve bu araziyi devret· 

thanya hükOJneti ile Türk hükumeti ara· mek imkanı bulunmadığını, yalnız iptidai 
'1nd maddeler meeelesinin Cenevrede görüşüle· 
b a daha sıkı ve daha ıamimi bir antant, 
~Oiıı~ı kil bileceXfoj ilave etti, ve nutkunu bitireli. 

<Ulr konferansının neticesini teş · et• " 

ispanyada Dünkü vaziyet 
~ (Ba,tarah t inci aayfada) 1 bastiyene gitmiş ' olan elçileri sahil ij .. 

~l~l'llalar devam etmektedir. zerindeki küçük bir kasabaya ~aklet· 
~ Devlet merkezi olan Madrid'de ha· miş ve bunların selametini ~~mm et -
~it tabiileşmi~ bulunuyor. Harbiye na· mek istemiştir. Amerik~ elrsı Bo~era 
~rı Madridden hareket ederek hüku .. bir Amerikan gambotu ıle spanya an 

...... et kuvvetlerinin başında Guadana .. ayrılmıştır. . h ·1 . 

.. ,ad ~I k H""kA t" elindekı arp gemı erı 
~l' ag arında bulunan asilere arşı ta· u ume ın k d ) • 

ru ... ~ .. h.. a·· c t (Fas mınta asın a yı ku '-Q geçmiştir. Bir habere gore u· un en a . . 
ho~et kuvvetleri burada .stratejik bombardıman etml ~tı~. 't zırhlılar 
t .. ktaların hepsini ele geçirmiştir. Yabancı mem e et ere aı v .d 
~u u d ~ ı hancıları taşımaga e-
tu . rnet kuvvetleri Sergovyaya og· ve vapur ar ya 

ılerlernektedı"r vam ediyor. • h ]"f ·ı Ce · . . . "d mu te ı mı -
l'etı ~u?ta hükumet kuvvetleri vazı· iki lngılız to:fuo osu) u u Marsilya· 
~a erını düzeltmiş ve asileri sarsma· letlere mensup yo~ ~ vapuru 
~ .. trnl Uvaffak olmustur. Hükumet kuv· ya götürdü. PrenseCs aryıyea rıkardı 

"' e · · • h O .. 1 · · eneve '.J • 

Bertin, 27 (Hususi) - Mukad

du alev meı' alesini tap yan koşu
culann Alman toprağına yaklaş
maları münasebetiyle Yunan genç· 

liği Almanya gençliğine bir tel

graf göndererek me.ş' alenin ışı· 
ğında toplanan dünya gençliğinin 
bütün beşeriyeti mes'ut etmesi için 

temenniyatta bulunmuştur. 
Meşalenin geçeceği yolların 

üzerindeki blitün şehirler donan .. 

mıı ve aydınlanmıştır. Yollar, ev 

ve bahçelerde " safa geldiniz 
ibaresini taşıyan bayraklar dalğa~ 
lanı yor. 

Olimpiyat sahasının yani ba· 
şında hhbi bir müessese kurul

muştur. Burada sporculara lazım 
olan bütün hbbi techizat mevcut-

tur. 

İngiltere kralı 
Londraya döndü 

tan general Fehmi, Denizyolları U- B rükselde toplanacak olan Lokarno•, 
mum Müdürü Sadettin, Liman IAleri l k 
M 

T cu ar onferansının iptidat esaslarını 
üdürü Raufi Manyas ve Deniz Tica· h ı '-

k 
_ azır llma"- üzere Londrada bir araya ge· 

ret dire törü Müfit Necdetle gazeteci- ı l ·1· F 
1 

en ngı ız, ransız, Belçika murahhasları. 
ler ve stanbulun bir çok tanınmış si- Lokarno cephesini te_şkil eden devletlerin 
maları hazır bulunmuştur. yeni şartlar karşısında tekrar toplanması 

Törene tam saat on beşte Deniz altı lazım geleceği esasında mutabık kaldılar, 
gemileri komutanı T ugbay Hüsnünün Bu hususta Almanya ile İtalyayı da bu ye· 
ufak bir nutkundan sonra ba~lanmış- ni toplantıya çağırdılar. Ortada mevzuu 
tır. bahsolan menfaatler birbirine çok zıt ol • 

Tugbay Hüsnü bu nutkunda, Cüm· duğu için bu devletler arasında esaslı bit 
huriyet hükumetinin kara, hava ve de- telifi beyn yapmak müoküldür. Olsa olsa. 
niz kuvvetlerine verdiği ehemmiyet _ ıulhu kuvvetlendirmek için belki umumi 
ten bahsettikten sonra demistir ki. bir mutabakat temini mümkün olabilirı 

B • · Fakat bu toplantıya gelmek için Almanya 
- u gemi Almanyadan deniz altı ile İtalyanın ileri sürdükleri şartlar olduk· 

subaylarının ve deniz altı eratının ye • ça ağırdır. Çünkü Almanya, Brüksel kon • 
mek, içmek ve yatmak ihtiyact için feransına iştirak etmek için Afrikada ken· 
satın alınmıştır. Bu gemide açık de ~ disine müstemleke verilmesini ve oralarda. 
denizlerde deniz altı gemilerine lüzum müstemlekecilik yapması hakkının tanın • 
hasıl olan ufak, tefek tamiratı yapabi- masanı isted iği gibi ltalya da, mütemadi iti· 
lecek bir de atelye mevcuttur. Bu gc- razlar serdederek zecri tedbirlerin tortusu 
miye vekalet Erkin adını tensip etmiş- saydığı Akdeniz karşılıklı yardım misak· 
tir. Buraya gelmenizle bize şeref ver • !arının külliyen ortadan kaldınlmasında 11-

diniz. rar edip durmaktadır. Bu sütunlarda def at-

T b 
'-J·· .. la izah ettiğim gibi, bu misakların mahi • 

ug ay r u~nunün bJı söylevinden 
ı yeti sadece tedafüidir. Bu itibar ile, ltal• 

sonra bahriye bandosu stiklal mar~ını b 
T yanın, unları zecri tedbirlerle alakadar 

çalmı~ ve gemiye bu sırada Türk san- ·· 
T gormesi aklın alabileceği bir şey olmadıitı 

Londra, 27 (A.A.) - Vimy'den cağı çekilmiştir. , "b" ·· h gı ı mun asıran tedafüi esaslara müstenit 
gelen kral, saat 20,40 da Hendon taY.- ~ancak çekme merasiminden sonra olan bu paktların kaldırılmasını istemeıl 
yare karargahına inmiştir. Müşarün - davetliler gemide hazırlanan mükellef de, endişe uyandırmaktan hali kalmıyaa 
ileyh, Calaisde tayyareye binmiştir. bir büfede izaz ve ikram edilmişler ve bir haleti ruhiyenin ifadesi sayılabilir. 

Londra, 27 (A.A.) - İngiltere kra- bu esnada da bando muhtelif parçalar Şu hale göre Brüksel konferanaı, top • 
lı, İspanya vakayii dolayısiyle tatil .za- çalmıştır. Janması müstehil addolunabilecek öyle biı 
manını Fransanın cenubunda geçır • Almanyadan, deniz altı mürettebat .siyasi teşebbüstür ki Versay muahedesine 
mek tasavvurundan vazgeçmiştir. ve subaylarımıl" için satın alınan bu sadık kalan cephe ile bu cepheyi yırtmak 

ki · · • 13 ~ istiyen tarafın hiıla eski mevzilerini muha· 
Çünkü kendisinin şahsını gözetme e gemının vasatı • ,,) mil yolu vardtr. 'ı B L k faza etmekte devam eylediklerini "'Öıter • 
mu .. kellef olan .memurların · ünerini bir u vapur oyit umpanyasından satın ., 

T mektedir. Zannedilmemek J&zımdır kl Al· 
kat daha arttırmak istememiştir. alınmıştır. Loyit kumpanyasında çalı· manya ve İtalyanın talepleri kabul edildi· 

Bernar Şov 80 ninci 
ylldönUmünU kutluladı 

Londra, 27 (Hususi) - Methur 
muharrir ve edip Bernar Şov bu 
gün hayahnın sekseninci yıldönü
münü kutluladı. Ve bu münase· 

betle bir dut ağacı dikti. 

Dut ağacı uzun ömrün remzi· 

dir. Muharrir, her zamanki gibi 

son derece şen ve sıhhatça çok 

iyi şerait içinde idi. 

Manisa valisinin ani ölümü 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

lzmirden bir dahiliyeci ve iki opera· 
tör Manisaya vardıkları zaman ameliyat 
yapılınıı, bitmişti. Vaü MUTad ameliyattan 
iki saat sonra hayata gözlerini yummuş· 

tur. 
Bu vaziyet üzerine adliye hadiseye 

vaz'ıyet etmiı ve otopıi yaptırmıştır. O
topsi neticesinde valinin mide pankreesinin 
dejenere olmasından öldüiü tesbit edil· 
miştir. 

Vali Muradın ölümü İzmir ve Manisa 
muhitinde derin bir teessür uyandırmı~tır. 
Cenaze yarın Manisadan kaldırılarak İzmi· 
re getirilecektir. Cenaze burada merasimle 
de fncd ilecektir. ... . . . . . . . ........... .-.....--... ' • ----.: .... . 

\nrken Çin ve Japonyaya da yolculuk ii takdirde bütün müşküller ortadan kal· 

yapmıştır. kar ve Avrupanın işleri düzen dahiline &ir· 
Hükumetimiz bu gemıyı alırken miı olur. Bilakis: 

Helgoland adası önünde bir sür' at tec· Almanya ile İtalyanın ileri ıür· 
rübesi yapmış ve bu tecrübeda deniz dükleri talepler. zemin ve zamanı!\ 
müsteşarı Sait Holman ve bir inşaiye icaplanna uygun bir takım isteklerdir ki 
mühendisiyle bir de makine mühendisi bunlardan sonra yenilerinin tevali etmiye· 
hazır bulunmuştur. ceğini kimse temin edemez. Çünkü ve bil· 

Gemi 1924 senesinde Vezerde in,a haHa A_l°?an:a .. i~.in bunlar:. birer <ımer • 

ed.l • t' halen gıbı gorunuyorlar. Nıtekim Dançı·x. 
ı mış ır • 1 . ıı. 1 11 
G . • '>46 k d B mese esı, n emel davası ve saire, bu «mer-
emının - a~arası var ır. un· haleı> lerden birer tanedir. 

dan başka da gemıde 500 askerin ha- Bu işlerin bö I · . 
ki d b"l ki . b" l Y e uzayıp gıtmest ve müz· 

ma ar a yatta ı ece era ır sa onu min bir halde devamı maalesef mukadder· 
vardır. ...1· ,...ır. 

Yeni bir 
Umıımi af mı ? 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

Gene mesela, afyon zer'iyatı kanu
nen serbestleştirildiği takdirde, afyon 

kaçakçılığından mahkum olmuş bir a

damın hapiste bırakılmıyacağı tabii 
değil midir? 

Hulasa, daha bir çok misallerle izah 
ve ispat kolaydır ki, kanunların değİf· 
mesi, bazı hadiseleri cürüm mahiyetin
den çıkarır, ve o takdirdedir ki affı u
mumi ilanı m evzuu bahsolur. , 

Çünkü hastalığın tedavisi, vaktile ve ra· 
dikal bir şekilde yapılacak ve umumi bit 
«muahedeler tetkiki» icra olunacaktı. 

. Bunun böyle yapılmamış olması, bu • 
&ünkü tezebzübü doğurmuştur. ccÇivi çi
viyi sök em fehvasınca, bu hastalığı, olsa 
olsa ciddi bir operasyon ortadan kaldıra· 
caktır. - Selim Ragıp 

inhisarlar Vekili 
İzmir, 27 {Hususi) - Bir kaç gün· 

denberi şehrimizde bulunan Gümrük 
ve f nhisarlar Vekili Rana ekspresle 
Ankaraya hareket etmiştir. . ................. " ................. . 
sa, müjdelemek şerefiı;tı::·~;;~;;;;r·t:: 
terdim. 

Şükrü Saraco~lu: tek rının biri Valensiyeye doğru a· 1 GO mu tecıyıb. k Amerikalı, İs· 
et etrnekted· Bunlar arasında ır ço 
ş· ır. d 

~i 'tnalde, ve bilhassa şamili garbide viçreli ve Alman var ır • \! 
r Çok h' . d d" . h .. z karanlıktır. e son 
S Şe ırler asilerin elın e ır. . Vazıyet enu hükumet as· 

f,,..densebastiyen Aehri, hükumet tara- derece buhranlıdır. Fakat 1 t • 
·• an . . " - ·ı b malolursa o sun en 

b.. ıstırdat olunmuştur. Ası er, u· keri isyanı, neye 

üçüncü Alfons"un eski sefiri B. Guinones 
de Leon"dan lspıınyol fa~istleri için evvel· 
ce ısmarlanmı, olan tayyare, otomobillerin 
bedeli olarak yirmişer milyon frank almış· 
lardır. 

Bu vaziye tler haricinde affı umumi 
ilan etmenin iyi neticeler vermediği, bir 
çok tecrübelerle sabit olmuştur. 

Ve ben, bugün için, bir umumt af 

ilan edilmeyeceğine kaniim. 

Beni, orta dereceli memurlara nü

mune olabilecek bir tevazu ve nezaket· 
le kabul eden değerli bakana: 

- Ben, dedi, bildiğiniz gibi, son 
günlerimi tamamen harici işlerle meş· 
gul olarak geçirdim. Bu itibarladır ki 

adli işler hakkında söz söyleyebilecek 
vaziyette değilim. fakat eğer sekiz on 
gün sonra lstanbula tekrar geldiğim za· 
man görüşebilirsek, son sorgunuzu da 
karşılıksız bırakmam! 

'"qtna 1 . . 
Ş a rnak için uğraşıyorlar. kile azmetmıştır. I d 

far arkta nsiler Saragosada bulunuyor· Londra 27 (Husu~i) -: sldpanya a~ 
l . l-f ··k" b b l göre asıler §ima e m 
'lo""b u Umet tayyareleri urasını gelen ha er ere . c b lütta· 

.. , ard h d b td ki rı halde Cenupta e e 
f~hir . ıman etmiştir. Hali azır a u l\ıp 0 u a· ı .. inde galip gelmişlerdir. 
. • cıvar d .. h. b" 1 arebe- k' 30 mı otes . llın d ın a mu ım ır mu l rı ın . h kkındaki haberler birbirinı 

evarn . v. l l Netıceler " ... l-f .. k... ettıgı an aşı ıyor • B" rivayete göre hükumet ta· 
tch .u urnet kuvvetlerinin üç kolu bu tutmuyor. ır t yüzlerce maktul bırak· 

tın .. . f r\arı Cenup a . d" B Uı:erıne sevkolunmustur · ra ta ' Id ise vaziyet aksıne ır. 
la ba rselonada hükumet hakim olmak- mışlardır .. Şım~ egcldiği tahakkuk etmek· 

erab V h" Hükümetın ga •P 
açlık er vaziyet vahimdir. e şe ır 

tehlik · . k d" tedir. F k Malagaya askerlerini 
~ esı geçırme te ır. General · rao o 1 b .. 

f:'ta ~Staki asile rin reisi olan general v 20 şer asker taşıyan tayyare ~r du-
t ?ııto M 1 k h.. yıgıyor. . u I ara ında mekık o· 
.ı;.ijtn ' a agaya asker çıkarara u· tün gün Fas ıle ıvıa aga 
~Ot, ete karşı hareke t geçmeyi düşünü-

~beJ ·· İ l toll Uttarık civarındaki spanyo 

bı.ıı~:~larında mühim hadisele r vuku 
tqt\ /·u anlaşılıyor. Çünkü bu taraf
dit. 

1
Yah duman bulutları gelmekte· 

ı-ı .. ı _ U11; " 
urrıet yaz münasebeti}•le Sense· 

kumuştur. S gv cenah gaze· 
. 27 (A.A.) - a 

Parıs, ·ı · h verilmesi mese· . . l anyaya sı u 
telerının sp · k sı ..-apmaktn olduk· 

h .. H;mete ar~ " 
lesinde u • d b klenilmeyen bir deği· 

.. adele e e . 
latı muc I t Sebebi de Humanıte h 1 o ınuŞ ur. 
şik lik ası . olduğu bir haberdir. Bu 

· in verınış 
gazetesın .. .k. Fransız fabrikası, kral on 
habere gore ı ı 

Sağ cenah gazeteleri de nazırlar mec· 
!isinin İspanyol meseleinde tam bir bita· 
raflık muhafaza etmek kararından dolayı 
memnuniyet göstermektedirler . 

- Eğer, dedim, adli işlerimizde ya
pılması kararlaştırılmış yenilikler var- Selim Tevfik 
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• ' ... ~ ................................................................... . 
lstanbuldan sonra Ege 

Talebelerin diş 
hıfzıssıhhası 

ha valisini de su bastı 
Başbakanla Dış Kültür bakanı (Baıtarafı 1 inci sayfada) 

iş• J • B k •• • • d yağmurdan kasabamo ÇSJ'fl.Smı 
erı a anı unıversıte e seller basmıfbr. Ödemiş ovası da 

A k • tti• J sular albnda kalmış, bu yüzden 
Yapılan muayenede yüzde D ara ya gı er Saffet Arıkan tetkiklerine bilhassa tüttın mahsulü çok zarar 

doksanımn dişlerinin bozuk D . I • bak d _ in ·r devam ediyor üniversitede görmüştür. Ovadaki halk ağaçlara 
ve hastabklı oldugu"' görüldü ıfiriş. ı~ ~nk b alnı tti~ gı.k~ ıslahat yapılacak çıkarak hayatlanm kurtarmışlar-

-- se m a u e ve ı l dır. Birçok evleri de ıu basmış, 
Diş Tabipleri Cemiyeti tarafından, 

İstanbulda 91 bin talebe i.izerinde ya • 
pı]an tetkikat neticesinde yüzde 90 ı
nın d~1eri bozuk olduğu tesbit edilmiş
tir. 

saat görüştü Maarif Vekili Saffet Arıkan yüksek kuru tütünler ve zahireler ulan-
tedrisat müdürü umumisi Cevatla bir- mışbr. 

Cemiyet idare heyeti dnn Maarif 
:Vekili ile temaslarda bulunmuş ve bu 
husustaki raporu vekile arzederek her 
semtte ve yurclun her köşesinde diş 
tedavi dispanserleri açılması muvafık 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Saffet Ankan bu işin göz önünde 
bulundurulacağını bildirmiş ve Sıhhi
ye Vekili ile de ayrıca bu mesele etra
fımda temasta bulunacağını vadet

mift.ir. 

iki gündenberi Yalovada bulunan 
Başvekil ismet lnönü dün Y a1ovadan 
Pendik vapuriyle İstanbula dönmüş ve 
köprüde Adliye Bakanı Şükrü Sarac
oğlu tarafından karşılanmıştır. Halk 
Başvekili görünce tezahüratla kendini 
selamlamıştır. 

Başvekil yanında Şükrü Saracoğlu 
olduğu halde Perapalas oteline gitmiş 
ve bir müddet otelde istirahat ettikten 
sonra Roıyada Atatüıke mülaki ol • 
muştur. 

Perapa)aa otelinde bulunan Harici
ye Vekili Tevfik Rüştü Aras dün öğ
leden sonra f ngiliz büyük elçisi Sir 
Perai Loreni kabul etmiştir. İngiliz se-

BeledİJ8 fen heyetinde tayinler firi Hariciye Vekilinin yanında iki saat 

Bir müddettenberi münhal bulunan kalmıştır. ' 

fatanbul belediyesi tetkik şubesi mü - Başvelcil ismet fnönü ve Hariciye 
dürlüğüne Beyoğlu belediye batmü • Vekili Tevfik Rüştü Aras dün akşam 
hcnd.isi KBmll. Beyoğlu başmühendis- Haydarpaşaclan yedi de kalkan An.ka
liğine Eminönü başmühendjsi Şevket, ra ekspresine bağlanan hususi bir va
Eminönüne Fatih başmühendisi Hayri, gonla Ankaraya dönmüşlerdir. 

Fatihe Kadıkl5y başmühendisi Şevket, Kamutayın 30 temmuzda Ankara
Kadıköy bafmühcndisliğine Üsküdar- da toplanması münasebetiyle şehri • 

dan Mustafa, Üıküdara. Bakırköy fen mizde bulunan diğer vekil ve saylav • 
mühendisi Salt, Saidin yerine de Emin- lar da peyderpey Ankaraya gitmekte

önü heyeti fenniycsinden Şükrü tayin dirler. 

edilmi~lerdir. 

Bir bekçiyi yaraladılar 
Dün akşam Karagümrükte bir vak'a 

olmu,, lbrahim ve Mehmet adında iki 

kişi kavga ederken yakalanıp karakola 
götürü1müt1erdir, Karakolda bunlar -

dar Mehmet ıuçu olmadığı anlaşıla
rak ae.rbest bırablmış, lbrahim de ika

metPha raptedilmek üzere bekçi Ö -
mere teslim edilmiştir. 

lıbrahimle bekçi Ömer yolda aider
lerken Mehmet önlerine çıkmış ve 

hem lbrahimi, hem de bekçi Ömeri bı
çakla yaralamıftır. lbrahimin yaraları 
ağırcadır. İki yaralı da hastaneye kaldı
rılmııılardır. Mehmet yakalanmıştır. 

iki ki•i boğuldu 
Arnavutköyünde oturan 14 yaşın • 

da Yasil F cyziati mektebi önünde ba
lık avlarken, Akay idaresinin 6 numa
ralı mavnasının reisi İbrahim de şa -
mandra üzerinden rnavnadaki tayfa-

lara seslenirken denize düşmüşler. bo
ğulmuşlardır. 

D•fln• satıcılarından 
Biri galetılandı 

yusur 

Sultanahmet hafriyat yerinde bul -
dukları defineyi satmak bahanesiyle 
Mavnacılar Cemiyeti reisi Y akubu do
landırmaktan suçlu Yusuf. Koca Mus
tafapaşada yakalnmıştır. Arkadaşı 
Fehmi aranmaktadır. 

Genel kurmag baıkanı 
Çanakkalege gitti 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak dün Tmaztepe torpido 

muhribiyle Çanakkaleye hareket et -
miştir. Mareşal Fevzi Çakmak Çanak
kalede yeni tahkimat mıntakasını tef
tiş edecektir. 

Çanalc.kale halkı Mareşalı biiyük te
zahüratla karşılamağa hazırlanmış • 
Jardır. 

Mimar ve mühendislerin gezintis 
Şehrimizde bulunan mimar ve mü • 

hendisler kendi aralannda 29 ağustos· 
ta Boğaziçi ve Adalarda bir mehtap ge
zintisi tertip etmişlerdir. 

Gezinti sabaha kadar devam ede • 
cektir. 

Bahreyn sultam gitti 
iki gündenberi ~ehrimizde bulunan 

Bahreyn sultanı dün hareket eden T o
ros ekspresiyle Basraya gitmiştir. 

Ticaret borsası intihabatı 
Dün yapılması mukarrer olan Tica

ret ve Zahire Borsa idare Heyeti inti
habı ekseriyet haaıl olamamasından 
dolayı bugün saat 11 e tehir edilmiş -
tir. r·---------------
1 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu cec:eki nöbetçi eczaneler funlardır: 1 
İstanbul cibetindekiler: 
Akaarayda: (Şeref). Alemdarda: (E
ıat). Balmköyünde (İıtepan). Beya • 
zıtta: (Aıador Vahram). Eminönün • 
de: (Beşir Kemal, Cevat). Fenerde: 
(Hüsameddin). Karaırümrükte: (Ke -
mal). Küçükpazarda: (Necati). Sa -
matyada: (Erofilos). Şehremininde: 

(Nazım). Şehzadeba~da: (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Hüseyin Hüanü). Hasköy
de: (Barbut). Kasımpaşada: (Vasıf). 

Merkez nahiyede: (Della Suda). Şiş

lide: (Nargileciyan). Tak .. imde: (Li • 
monciyan). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Muvakkithanede: 
(Saadet). Kadıköy Söğütlüçcşmcde: 

(Osman Hulusi). Üsküdar imrahorda: 
(imrahor). 

Iikte tetkiklerine devam etmektelir. fJli santim irtifamda dolu 

Saffet Arıkan dün öğleden sonra Üni- . Mudurnu 27 _Ayın 25 inde Mudur• 
versiteye giderek rektörden Üniversi- nuya ceviz büyüklüğünde dolu clüımüotür. 
tede yapılacak ıslahat etrafında izahat .Yarım ıaat siiTen dolu yerde elli eantimi 
almışlardır. bulmuştur. Şimdiye kadar böyle bir dolu 

Hukuk Fakültesi tedrisat .müddeti afeti görülmem.ittir. 
936 - 937 ders yılından itibaren 4 se- Dolu bütün mahaulata büyük zararlar 
neye iblağ edilecektir. Bu sebepten fa- ,vermi§tir. 
kültenin programlarında bazı değişik - Dolunun en fazla zarar verdiği yerler 
Jikler yapılacaktır. Birinci, ikinci ve Ü· Örencik, Albagut, Çini, Sarıyar, Delice, 
çüncü sınıflarının dersleri azaltılacak - Sürmeli köyleridir. 

Ekin destelerini ıeller alıp ıötünnüıı-
tır. d lm 

Kültür Bakanı dün kendisiyle gö - tii:r. Albagut köyün.de iki ka ın ö üt ve 
ıığır hayvanatı da oldukça zayiat ver

rüşen gazetecilere ezcümle demiştir miştir. Bir çok kadın ve çocuklar bqla· 

ki: rından yaralanmııtıı. Aradan 24 saat 
«- Bu yıl Üniversiteye ayrılan ,geçtiği halde köylerde hala dolu yıiınlan 

fevkalade tahsisat]a Üniversiteye bağ- görülmektedir. 

lı hastanelere 450 yataklı paviyonlar /sta1t6ııldt1 oazigel 
ilave edilecektir. Bu paviyonlardan bir Üç gündenberi yağan yağmurlar İıtan-
kısmı Gureba, diğer bir kısmı da Cer-

0

bullulann bir hayli gözünü korkutmuıtur. 
rahpa~a hastanesinde inşa ettirilecek- Dün gene bir aralık hava kararmıı iıe de 
tir. 

Maarif Vekili, Üniversiteden sonra 
Fındıklıya gitmiş, bir müddet de Gü -
zel San'atlar Akademisinde meşgul ol
muş ve genişletilecek olan Şark Tez
yini San'atlar Mektebi etrafında izahat 
almıştır. 

Denizyollarmm yaptlracagı 
vapurlar 

Deniz yolan için sipari~ edilecek 1 O 
vapur hakkında vekaletle temasta bu
lunmak üz~re Ankaraya gitmiş olan 
deniz yolan umum müdürii Sadettin 
şehrimize dönmüştür. Ağustos ayı 
içinde vapurlar sipariş edilecektir. ______ , __________________ ___ 

Evlenme 
lstanbul Maliye Muhakemat 

Müdürü Galip Bektaşm kızı Şefkat 
Bektaş ile Lüleburgaz mahkmesi 
hlkimi Nevzat Yürürün nikahlan 
icra kılınmıştır, mesut olmalarım 

dileriz. (689) 
,.. •et a.:::• ... ........................ ·-. ·--

Yeni 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21 ,45 de 

DENiZ HAVASI 
Bll~1lk operet 

3 perde 

Pek yakında 
BABALIK 

Neşriyat 1 
Annelere Öğüt - Çocuk Esirgeme Kuru

mu Genel Merkezi; sıfır yaştan bir yaşına 

kadar çocuğun nasıl bakllaca~ını öğreten 

ıAnnelerc Öğüt. ün birinci sayısııu yeniden 
bastırmıştır. 

lstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar cihetlerine 
yağmamı~. bir ıerpinti halinde geçmiştir. 

Fakat buna mukabil Çekmece, Florya, 
Y eşilköy ve Bakırköy civarına yanm eaat 
ve pek §iddetli yaimur yağmıştır. Maama
fih bir zarar olmamı,tır. 

Yağmurun Be,oilundaki Zararlan 
Evvelki günk.U yaimurda Beyoğlu kay. 

makamlığı dahilinde Kasımpaşada hemen 
hemen bütün evlcı, Yenifehirde Boıtan 

mahaUea.i, Cih~de Kumrulu yokuı ma· 
hailesi, Kazancı mahalleli tamamen eu al
tında kalmıştır. Bir çok yerlere yıldırım 

dü§mÜş, 4 ki~ almüı. .. kiııi yaralanmıı· 
tır. Bir çok ağaç, duvar ve kulübe yıkıl

mış, bir kaç lağım patlamıştır. 

Betiktllf la 

Be~iktaşta Köyiçi, Yeni mahalle, Dere 
içi. Tophane ile Dolmabahçe araaındaki 

tramvay caddesini. Hu ahırları. Ortalcöy
dc Köprü içi, Çelebi ıok.aiını, Haıanpaıa 
deresi civarını. Hufırın caddesinin bir kıs
mını su basmıı. bir cıce yıldırım düımüo, 

ıcllerde dört kiıi yaralanmıı, burada da 
bir çok duvar n afaç yıkılmıştır. Bir kac; 
yerde de lağımlar patlamıştır. Bir ev çök
müş, kopan elektrik telleri yüzünden yan
gın çıkmı~. fakat hemen söndürülmüştür. 

Eminönü Cihetinde 
Eminönü meydanını, Balıkpazan cad

.{iesini. Valde iakcleaini, Reşadiye caddesi
ni, Sanasaryan hanını Sultanhamamı ve ci· 
varını su basDU§, Eminönüne, Vilayet bi
nasına, İran scfarethanw binasına yıldı
rımlar düşmüş. fakat bir zarar yapmamış
tır. 

Fatihte 
Kınalızade, Yanık Baki, Açhane, Ye

nibahçe, Ahmediye, Hacı Hüseyin, Ku
yumcu, Ağa çayın. Cibali odun iskelesi 
mahalle ve sokakJannı tamamen sular bas
mıştır. Burada da bir çok yıkıntılar, çö
küntüler olmuş, bütün yollar bozulmuş, 

Dahiliye Vekaletinden: 
t - Vilayetler evinin, Bayındırlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı 

binalarile çevrilen meydanının etrafı plinlanna göre kısmen Pergola İnf sab 
ve muvakkat kabul ile kat'i kabul arasında Altı aylık mütemadi tamirat ka
palı zarf ususlile eksiltmeye konulmutlur. 

2 - Eksiltme 12/8/936 Çarşambagünü saat 15,30 da yapılacaktır. 
3 - Eluiltme Ankarada Y enitehirde Dahiliye V elıileti binaıı içinde top

lanan satın alma komisyonunca yapılacaktlr. 

4 - )°aptırılacak İfİn muhamınen k~if bedeli 21.179 liradır. 
5 - istekliler eksiltme tarlnamesini, mukavele projesini, nafia itleri te

raiti umumiyesini, fenni f811nameyi, ketif ve proje ve reaimleri Vekalet le
vazım bürosunda görebilir. 

6 - Muvakkat teminat 1 .567 liradır. 

7 - istekliler miinakasadan sekiz gün evvel nafia Tekiletine müracaatla 
fenni ehilyet vesikası alacaklardır. 

8 - İstekliler teklif mektuplarım 
evveline kadar vekiletteki eksiltme 
linde makbuz alırlar. 

ikinci maddede yazılı saatten bir ıaat 
komisyonu reisliğine vererek muk~bi-

9 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarıda yazılı ıaatte 
komisyon reisliğine gelmİf bulunmaları '8J'lhr. Bu takdirde dlf zarfın mü -
hür mumu ile iyice bpatıLm, olmaıı lizımcbr. Pa.tada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (54) 

l F~~h .. mıntakasına, 20 kadar yıldmm duş 
muşlur. 

Kadıköyünde 

Kadıköyünde Saraçlar çeşmesi civa 
Gazhane civarı, Köprüaltı, Kuıdili civartı 

Şifa havuzu ve İbrahim Ağa çaym civa 
sular altında kalmış, bir çok kulübeler yı 
kılmış, molozlar sokak ve caddeleri do~ 
durmuıı ve tahrip etmiştir. 

Liman İdaresinin Zararlan 

İstanhula iki gündcnbcri yağan ya 
morlar denizde de bir hayli z.araT )>apınıfi 
bir çok kayık, sandal ve mavna batmıştır. 

Bu arada Liman idaresi merakibindd 
de batanlar olmuştur. 

Liman İdaresi batan sandal ve kay~' 
ların adedini henüz tesbit etmemiştir. 

Liman İdaresinin antrepolnrJnı da jf 
basmıştır. 

Liman İdaresi su basan antrepolardait 
eşyayı diğer boş ve su basmayan antrepo' 
)ara nakletmeğc başlamıştır. Bu antrepO' 
larda su hücumuna kar§l tedbirler ittibtl 
cdilmeğe başlanmıştır. 

Belediyenin Zaran 

Son yağmurların ~ehrimizde 500,000 
liradan çok fazla zarar yaptığı tesbip # 
dilmiştir. Belediyeye ait bir çok müesıett' 
ler yağmurdan ve selden zarar görmü§le~ 
dir. 

Kasımpaşa deresi, Fındıklı, Mer~111 
Boğazkesen yolları j}e Üsküdarda mührd 
bir kaç yol tamamen harap olmuştur. 

Fındıklı yolundaki tahribat miktan ot 
dukça mühimdir. Belediye dünden itilii' 
ren Fındıklı, Mercan ve Boğazkesen yollı' 
nnın tamirlerine başlamışhr. Bunlar ikın.I 
edildikten sonra 2 inci derecedeki yolları' 
tamirine başlanacaktır. 

lstanbulda eşi 
Görülmemiş havalar 

yafilnurl.f Kandilli rasathanesi ıon 

hakkında şu malumatı vermiştir: 

F ennen bu vaziyette bir fevkaladetf 
yoktur. Bu sene mevsimin karakterindl 
bir hususiyet vardır. Bu husuıiyet ilk~ 
hardanberi devam etmekte ve hava faP 
yağmurlu ve elektrikli bulunmakta~ 
Temmuz ve Ağustos aylarında da poy1' 
ve lodos rüzgarlarının karıılaştıdığı rne'I 
~i depresyonlar husule gelmiştir. 

Bunların neticesi olarak cumartesi .4f 
j 

pazar günkü gördüğümüz havalara tesıa 

düf edilmiştir. 

Bu senede görülen 
de şudur: 

ayrı bir husush',ı 

İki günden beri devam eden havall1-
merkezi yani azami sikletli olduğu mın~ 
lı.:a tam şehrimizin merkezine tesadüf 
mektedir. Bunun için ahali üzerindeki ~ 
ıiri büyük olmuştur. Eğer uzak yerlefV' 
olsaydı pek fark1na varılmazdı. 

iki günkü hava rasathanece nadir k~ 
dcdilen havalardnndır. Mesela paza: güt! 

on bir ile on biri on geçe arasında 11 

on dakikada düşen yağmurun miktarı 6~ 
milimetredir. Bu en §iddetli bir kasırgacl 
ve İstanbulda şimdiye kadnr eşi görült11~ 
miştir. Rasathanenin ilave ettiği malutn• 

J 

göre hava dünden itibaren tabiiliğe do 
gitmektedir. 

Yağmur Alacada da 
Felaket halini aldı 

Alaca (Hususi) - İıtanbulda old~ 
gibi burada da şiddetli bir yağmur ~e ,1 
olmuş, bütün köylülerin ümidlerini bıf 
da mahvetmiştir. 

Yağmur daha ilk hamlede görülme~ 
bir şiddetle başlamış ve tam bir buçu~ 
at devam etmiş&ir. Bu arııda kasaba J1d 

Tlnda bir tarlaya yıldırım da düşmÜft 
buğday yığını yanmıştır. 

• Kasabanın ortasindan geçen çay selle, 
rin hücumiyle taşmış, geçtiği sahadak~ ~ 
ziyi su istila etmiş, bütün buğday yıgı 
rını sel götürmüştür. IJ!l• 

Değirmendere, küçük Söğüt özü, l 
yük Söğüt özü, ve Hırka köylerinde if' 
detli dolu yağmış, bu dolunun eriıne~;v 
hasıl olan sel kasabanın garp tarafın ı 
tarlalardan 300 danesinin bütün ın11h5~ • 

lünü söküp götürmüştür. Üç köyiin rrııı • 
auliinü de alıp götürdüğü bilahara öğre 
nilmiştir. ., jf,~ 

Sel ve yağmur ani olarak bastırdığ111,d harmancılar şaşırmış, bir harmancı ,e 
kapılmıı. fakat kurtulmuştur. 
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HABERLERİ MEMLEKET 
Lale devrini hatırlatan 
şehrimiz : Nevşehir 

lzmirden sonra en mühim üziim istihsal merkezleri
mizden biri olan Nevşehirde bir soma ve şarap 

fabrikasına ihtiyaç var 

riev,ehirdeki Türk eserlerinden biriainin tavan nalql 

1 Sivasta 
Bir adam 
Karısını öldürdü 
Sivas (Hususi) - Hafik'e bağlı 

?ktur~~ köyünde çok feci bir cinayet 
ışlenmıştır . .Vak'a etrafındaki tafsilat 
şudur: 

Okturum köyünden Bekirin karısi 
Sadiye ayni köyden Ömer isminde bi
risile sevişmiş, Bekir işin farkına var
mış, Hafik'e giderek mahkemeye mü· 
racaat etmiştir. 

Bekir karısı Sadiyeye de,. 
« - Bana neden ihanet ettin, Eunu 

neden yaptın~ demiş, Sadiye de, 
. - Artık seni istemiyorum, ben 80• 

nınle yaşayamıyacağım Ömere vara• 
cağım •. beni boşa diye cevap vermiştir. 

Bekır bu cevaba sinirlenmekle be· 
raber bir şey yapmamış, fakat karısi 
kendisine her zaman : 

<~ -:: Herif beni boşa, istemiyorum 
senı, Omere varacağım hem> derneğe 
başlamıştır. Bekir de bu hale taham .. 1 ~ mu , 
eaememlş ve nihayet biçak1a kaClını 
ağır surette yaralam~tir. Kadın aldığı 
yaraların tesirile ölmüştür. Ölmeden 
evvel vak'a mahalline yetişenlere: 

- Beni kocam öldürdü. demiştir. 
. Bekir yakalanmiş, tahkikata başlan

mıştır. 

. ··s.yı.- ,. 

Memlekette spor ve 
gençlik hareketleri 

r~- ·- -- ---ı;-·-~-~-~-

Söiri;t ve Bilec'ık •- takımları bir arada 

vza a ... "'"' 

Nevşehir (Hususi) - Nevşehir da-1 külmeğe bile maruz kalmaktadir. Eğer 
;mat ve sadrazam İbrahim Paşanın kur· Nevşehire bir soma veya fenni bir şa• 
Cluğu tarihi bir şehirdir. İki yüz on beş rap fabrikası kurulmuş olsa Nevşehiri 
3'11 evvel burası Muşkara adile anılan ihya ettiği gibi havalinin iktisadi vazi
~fak bir köymüş. Bugün yedi bin ev yetini de kurtarmış olacaktır. J'oprak· Bir köy kum ı)e 18000 nüfusu bağrında taşıyan Nev- !arının bereketi sularının milkemme• A:ıtep Halk evi aporculan 
fehir irili ufaklı tepeciklerin ortasına liyeti yüzünden sebze ve meyva da bol hu•• CUmUna maruz Oazi Antep (Hususi) - Son günlerde 

G ne mensup altmış genç bir kafile halinde 

Yapılmıs, en büyük kazalarımızdan bı'· olmaktadır. azi Antep gençliği spor itlerine ehem • Ahl Ad"l 
at ve ı cevazda bir seyahat yap -

k'İdir. Nevşehir tamamen tarihi eserler- Lale devrinden sonra Nevşehir ım- Kaş (Hususi) - Demro nahiyeCJine m'İyet vermeğe başlamıştır. Memlekette mıılardır. Gençler Vana da uğraml§lar ve 
Je doludur. Bir çok cami ve kütüphane· paratorların bakımsızlığına kurban gi- bağlı Kum köyü denize yakın bir yerde mevcut bütün klüpler Halkevi himayesi al- Vanda Halkevinin misafiri olarak iki gün 
/erini Lale devrinin maruf şairlerile Ne- derek birçok ihtiyaçlarla dolup taşmış- karaya valctile akın etmiş kumların ü- tında ve muntazaman çalıımaktadırlar. kalmıılardır. '.ı· l k . k 1 B Kom§u vilayetlerle zaman zaman yapılan Al k uımin tarihi mısraları süs eme tedir. tır. Maarifsizlik muhiti cihalete sevk- zerıne uru muştur. unun için de tıo çular Diyanbeklre de bir seyahat 

K k 
futbol mfüıabakaları her zaman Antop1lle- ki 

Bu 4ehrin dört tarafını buranın öz ketmi• halk cümhuriyet devrine kadar um öyü ismini almıs,tır. yapaca ar, Diyanbekirlilerle atleti..- ve y T rin muvaffakiyetile neticelenmektedlr. f tb 1 ~ ... 
tabir ettiği bahçe ve sonsuz bağları tez- maarif müesseselerine hasret kalmıştır. Köy civarındaki kum tepecikleri At ko,ularına kadar ehemmiyet veril _ " 

0 

temaolarında hulunacaklud.,, 

yin etmektedir. Denilebilir ki Nevşehir Cümhuriyetten sonra açılan mektepler günden güne köye yaklaşmakta, köyü mektc. cirit oyunlatının ihyaeı için çahııl .. 

Lale devrinin hala yaşayan bir hatıra· burada büyük bir tehacüme maruz kal- çorak, metruk bir hale getirmek istida- maktadır. 
Afyonda imar faaliyeti 

Afyon (Hususi) - Hıdırlık dağı • 
nın tchre olan cepheaindeki arazi ba· 
dom ve kestane ormanlığı haline if ~ 

sıdır. Yurdun lzmirden sonra üzüm mıf, Nevşehirliler maarif nurundan iı- dını göstermekteclir. Goniı bir stat yapılmıı ve at yarııları 
verme rekorunu Nevşehir kırmaktadır. tifade için mektepleri bir an da doldur- Köylüler kum akınını defedebilmek için de bir meydan ve tribünler inıa edil • 

Burada yetişeh üzümlerin cinsi sayıla- muşlardır. için duvar yaptırmak istemektedirler. mittir. 
nuyacak kadar çok ve mütenevvidir. Burada bir de Halkevi açılmıştır. Fakat kumların bu duvarları da kolay- .. Kütahyada spor vaziyeti 
Esasen Nevşehirin yegane gelirini Şimdi gençlik bu evin çatısı altında bil- lıkla aşacağı .~a~_min. olunuyor. Kutahya (~usuıi) - . Bu yıl s~len 
\İzü 

1 
· t ktedir. Harice ihraç gilerini kuvvetlendirmekte, her genç Demre altı koyun bır araya toplanma- mmt~ka -·~or >dm h•y•<>nd•n bekleml•n 

m emın e me . . . l k s'le t kk"l t · b" ··k b' h' d' mesaı gorulememekteclır Sporcu ge ı 
etrnekle bitmeyen Nevsehir üzümleri yurd ıçın fafdah hır unsur o ara ye- ı eşe u e mış uyu ır na ıye ır. la 1 • . nç ere 
fa 1 - ·· ·· · ·· ·· ·· d"- ti mektedir lnehal, Demre, Beymelek, Matırh zom •• '" yud•m vo toşvok yap>lama · 

Z alıgı yuzunden her yıl çuruyup O ş · K K'" k l dl b 
1 

makta ve bu yüzden sporcuların kuvvci ________ _.. um, oş er er a arını taşıyan u al- . . 

Bigada bir banka şubesi faali-ı Gemlikte eski eserler tı köyün her birinin arasındaki mesafe maknevıyhelel~I kırkılma~ıtadır:. Geçenlerde ~: d k'k şa mu te ıt ta ımı ı e Kutahya muhtelıtı 

yetini tatil etti Gemlik (Hususi) - Erdekli Alinin ~nar I ~ 1 ~yı geçme~. f . arasında yapılan maçta maalesef Kütah _ 
. A . . • , yağhane duvarında mermer üzerine u na ~ıye?ın merkezı nehaldır. Dem- yalılar 3-1 mağlup olmuşlardır. 

d Bıga (Hususı) - Şehrımızde ö }ıl- k b t . I' bir levha vardır Çok re nahıyesı mahsuldar ovalı, binlerce Kütahya sporunda alakasızlık yüzün • 
anberi faaliyette bulunan ve bu a :ada a ar m~ resım ]ı b .. ' · d ağaçlarla süslü bir yurd parçasıdır den her gün bir elema k. ·ı k d' 5 ayanı dıkkat 

0 
an u eser uzerın e .. .. .. · n e sı me te ır. 

ıgorta muamelatıda yapan Adapazarı " • k"kl l k Halkı butun gun durmadan çalışır. Bu böyle devam ederse az zamandn Kütahya 
B k . . 'b zamandanberı .tet ı er yapı ma .. t ki d h h 1 v an şubesi ayın on beşınden ıtı a· uzun . 'h d'l k opra ar a emen er şey bereketle sporcu ugu tamamen mahvolacnktır. 
ı:en faaliyetini tatil etmiştir. Subenin tadır. Bursa Halkev~ ~a~ı ve ı . o- yetişir. Bilhassa meyankökü en büyük Çanakkale Türkgücünün kongresi 
denıirba t lmıstır. Ş-ubenin mitesi azalarından hırını de Gemlıkte toprak servetini teşkil etmektedir. Çnnakknle (Hususi) _ Türkgücü spot 

ş eşyası sa ı \ k d B k G D h' . . 1 kl '"b"' .. l'k rnuv kk h . •d atı bulundurma ta ır. u aza gere em- emre na ıyesının 1er tarafı eski u unun sene l kongresi geçenlerde ya-
a at eyetı, emanet me\ u . d d · A b. ı ı d ı d 1 1 sahi 1 . . k .. daha lıkte ve gerekse köylerın e aıını ır eser er e o u ur. nsan bu eski, fakat P

1 

mıştır. 
P erme teslım etme uzere b k d · "b' Kon d kl""b" " b' il bi k k A k t ma yapmakta ve harap olmağa a ımsız me enıyet a ıdelerini acıya gre e spor · u unun ır yı ık ça -

k 

r aç gün burada kalaca tır. çı ta araş ır . k . . IA rak seyretmektedir • lışrna raporu hayli münakaşalnrdan sonra 
al d.. b .. tutan eserlerın orunması ıçın a a- . k b 1 d"l .. an şube memurlarının ıger şu e - yuz Bura halkı sahilde y"k I d v aynen a u e 

1 mıstır. Bundan sonra ida-
lerdeki münhallere nakledilecekleri Ü- kadarlarla temaslarda bulunma~tadır: lar üzerinde birbiri ard~n:e en sıra ag- re .he~eı.i seçimi yapılarak kongreye eon 
rn· l'k 'hA b' çesme kıtabesı uzanan cıza- verılmıştır ıt olunmaktadır. Gem ı te tarı 1 ır. • , . metli kalelerin birbirlerine selam ver- Sö-üt • 8 .1 ik 

. 
SON POSTA - Yapbğımız tahki- de bulunmuştur. Bu kıtabe !282 '.arıh- diğini söyl~'.~rlar. Bu kaleler Akdağa g ı ec macı 

kata göre Ada azarı Bankasının Biga lidir. Kaza kaymakamı bu kıtabeyı Ga- kadar bırbırını kovalar. Demre tepesi- Söğüt (l lususi) - Bi9:ik idman Yur-

ş 
P ki · du gençlerinden 16 kişilik bir grup lıem 

ubesı'n· f 
1
. . . t t'l ed'ış'ı her- z'ı M Kemal mektebi müzesine na et- nın üstünde yüz kadar mağara vardır k h 

h 
ın aa ıyetını a ı · c· . d k' . . · maç yapma ve em Söğüt gençlerile ta -

angi bir acz eseri değildir. Yeni tirmiştir. 1 .•.\ar a ı Mıra harabelerı de heybet- nışmak için buraya gelmişlerdir. 
Bank l k .......................... -................................. e yukselmektedir. 't'apılan maç sıfır sıfıra beraberlikle bit· 
lllecb a ~r k~nunu a.hkam~na uyu:a. maktadır. Adapazarı Bankasının b.u Demre nahiyesinin altı ve üstü o ka- miştir. Misafirler gece otomobille dönmüş
tir. F~lrıye.tınden dogan bıkr zarburel ·• subesi, bu esastan ötürü fazla gelmış dar zengindir ki pek yakında büyük !erdir. 

ı vakı bu kanun ban a şu e erı · A b' t h b' k ba b' nin . :. . b' h d- ve kapatılması kanunı ır zarure a- ır asa • ır kaza olması beklenebi- Altıokçuların seyahati 

d 
serrnayelerıyle mutenasıp ır a . . lir. 

e11 yuk I A ı'r bulun- lını almıştır. 
arı o mamasını am 

Pazar Ola Hasan B. 

• b daklardan bo-1 ... Yer, yer, yıldırımlar 
ti-. Aman, Hasan Beyciğim! ı · ·· Yagnıur ar tü .. adamlar öldü .. 
eydı o geçen günkü hava? l şandı •• 

Erciş (Hususi) - Altıok spor klübü-

Diyor Klı 

· · . Meydanlar birer göl hali
ni aldı. Sen o esnada ne yapı
yordun? 

Hasan Bey - Hava karann-
ca, tepııiyi kurdum. Fırtına baı

ladı, kadehi doldurdum. Kar
tılıklı o çaktı, ben çaktım.. ben J 
sızdım j o ne yaptı bilmiyorum 1 

ı. 

dilm' · ra15 
e . ıştir: .~kmeklerin muntazam bir 
şe .. k~d.e . pışırılmesi için asri techizah 
havı ıkı fırın inşa edilmiştir. Bütün es• 
nafı bir araya toplamak maksadile de 
muazzam bir hal inşa ettirilmektedir. 

9 
Afyon belediyesinin 1 n:·lG bütçesi 

-1l•7f>O lira olarak tesbit ve kah 1 
d·ı . . u e-

l mıştır. 

Şimdi belediye \'ehrin imar plani ile 
beş yıllık imar programını tatbik jçin 
büyük bir gayretle çalışmaktadır. 

Bolvadin kazasının İmar plAnınııi 
hazırlanmasına başlanılmıştır. 

Gecek ve Gazlıgöl kaplıcalarına te-
nezzüh trenleri başlamiştır. 

. ·Hadiseter· l • s 

Rarş1&1nd 
Bir Pazar gezmesi 

Bir pazar gezmesi hoş amma, dinleı 
Bu heves içimde doğunca bh an 
K ' nrıma dedim ki: Haydi seninle. 
Gezmiye gidelim çabuk hazırlan 1 

* Hazırdık sokağa çıktık beraber: 
Tramvay gelmişti yoktu boı bir yer .• 
Çaresiz bir oto tuttuk bu sefer; 
Yüz yirmi kuruşum olmuttu ziyan( 

* Vapura vermiştik tamam bir lira 
Plajda aldılar o kadar kira· ' 
Bu işin adeti böyleymiş zir~: 
Hiç kimse dinlemez başkaca fermanf 

* Karnımız acıktı, yedik bir yemek: 
Bir parça soğuk et, bir dilim ekmek; 
Ben hesap etmiştim; bir ijra pek pek, 
Dediler: Bir değil, altı yüz doksan! 

* Sarf etmek isterken ben azar azar, ' 
On günlük rızkımı a~dı bir pazar: 
Bu yüzden nedense oldum pek bizar. 
Cebimde beş para kalmadı aman 1 

* Bir tatil gününde gezmek yasak mı) 
Değilse, ihtikar acap bir hak mı) 
Buna da bir çare bulunacak mı'> 

Bir cevap verilse sorduğum zaman .• 

''•~Et: 



1 Sayfa 

Tarihten say/ alar : 

384 yıl önce İstanbulu 
nasıl sel basmışh? 

* lf lf 

1 
Bizzat Kanuni Süleyman bile sellere kapılıp boğulurken kurtanhnıı, 

Saraybumunda deniz balçıktan tam bir hafta sapsan durmuştu 

Saatlerce süren aainaklar, ardı aı1111 I jtalı deresinden derya gibi selen bir ıel rast. 
kcsilmiyen gök ıürlemesi ve yaimur gibl ya ladığı insanları ve hayvanlan helak ederek 
ian yıldırımlarla İstanbul tufan ve kıya • lskender çelebi bahçesini ve aarayıru au bas 

met günleri yaşadı. ı tı. Sarayı « Esasından yıka yazdm • Gir • 
Bir insan ömtünde bir veya ilci defa ya· daplar yaparak İçeriye dolan sular bir ara· 

ıanabilc.1ek •lan bugünler, lstanbul ıehri lık bizzut kanuni Süleymam kaptı ve sÜ· 
lan1ıinin sayılı yapraklanndan birini dol- rüklcmcğe başladı. Rusya ovalarından 
İ:!urm\lfhır. 1936 Temmuzunun 25 inci Sahrayıkebire, Dide 1.re Fuat kıyılarından 
~umartai ve 26 ncı Pazar günlerini yazı Tuna boylarma kadar uzanan muazzam 
ye r~imlerile tespit eden İstanbul gazete- bir ülkenin hükümdarı boğulmak üzerey· 
leri, yarının kıymetli tarih VC9ikalarıdır: ken. Enderun ağalarından uzun boylu ve 

Caddeler birer imıak, meydanlar birer tuvana bir delikanlı ihtiyar hükümdan ya· 
ıöJ, yoku~lar köpüklü çağlayanlara dön • kalıyarak sırtına aldı ve bir musandıranın 
dü. Otomobiller motörler gibi yüzdü, mey· üstüne bindirdi. Süleyman derhal ~ran 
danlarda ve caddelerde sandallarla gezil· secdesine kapandı ve hayatını kurtaran de
Cli. Evleri, mahalleleri su bastı. likanlıya bir çok ihsanlarda bulunarak ib-

Bu iki günün heyecanı iledir ki, size, ls
ıanbulun zamanımızdan 384 yıl evvel ce· 
çirmiş olduğu çok daha dehşetli bir tufan 
fcl!ıkctini nakledeceğim. On altıncı miladi 
aur müverrihlerinden SClanikli Mustafa 
Efendi. memleketine cisbetle uSclaniki 
_ruihiı> diye anılan ve devrinin en kıymetli 
tarih lcaynaklanndan birini teşkil eden ki
tabına bu tufanın kaydı ile ba§lamıştır. 

Kanuni Sultan Süleymanın ölümünden 
&ç yıl evvel, Hicri 9 71 senesinin Safer ayı· 
nın ilkine tesadüf eden bir Pazartesi günü 
icli. yctmİJ bir ya~nda bulunan ihtiyar hü· 
.. ümdar, pfak ile beraber Halkah dere 
elralında ava çıkmı§b. Etrafta lı::ara bulut
laım kümelendiği ı.-c uzaktan uzağa gök 
gürlemeleri aksederek yağmur alametleri 
göTülünce Süleyman avdan vazgeçerek 
maiyeti le beraber Y qilköy sahili yanında 

İSkender Çelebi bahçesine inmişti. 

Sü!C"ymanın lskendcr Çelebi bahçesin
deki saraya İnmesinden az sonra abir de· 
Tirde ne i~tilmiş ve ne de cörü}müşn bir 
kıyamet koptu: K.orkunç bir fırtına ile be· 
Taber yıldırımlarla kan~k çağlayanlar 
ıibi bir yağmur hoşandL Ve bir giin l:ıir 
g~. dinmeden, hatta hafiflemeden ayni 
dehşet ve şiddeti ile devam etti. <ıŞiddet 
ve mehabet üzere yetmi§ dört defa yıldı· 
nm indi ~ . Öğle namazından !'!onra Hal • 

ya etti. Kurbanlar nezretti. 
O gece mütemadiyen yağan yağmur

lardan doğan diğer büyük seller, o sıralar· 
da K&ğıthanc sulan İstanbula getirilirken 
Mimar Sinan tarafından yeni yapılmış o· 
la·J su kemerlerini anl,;az ve çamurla dol· 
durdu. Hu vadi c!crya gibi dolarak ke
merlerin üstünden taşarak temellerini 
zcdekdi, bunlardan Muglava kemeri ve 
daha ba:z.ı kemerler geceleyin korkunç gÜ· 
rühüleıl& yıkıldılar. 

f.yüp kasabası ıu altanda kalmı~tı. Eyüp 
aultruı türbeai hilyÜ yüksek bir yerde olm~ı
na rağmen türbenin içine yarım melJ'e ka· 
dar au doldu. Kağıthane deresinden gelen 
ıeller Halicin sularını lı:abuttı, deniz ke
nanndaki kasırlar ve evler tazyika taham· 

mül edemiyerck yıkıldılar. harap oldular. 
Pek sağlam binalar ancak kurtulabildi. 
Akıntısı ile meşhur olan Saraybumunda 

denizin rengi, yığılan balçıllarla bir hafta 
kadın sapsan durdu. 

İstanbul Ye civarındaki bütün köprü· 
ler, yıkılmış yahut harap olmuşlardı. Su 
kemerleri yıkılmış idi, Havalar ise çok ıı· 
caktı. ktanbul hallu susuz kaldı ve ıusuz· 
luktan perişan bir hale geldi. Bir at yükü 
suya on beş akçe verildiği halde buluna· 
miyorclu. Mimar Sinan su kemerlerini ye· 
niden ı.·e sür"atle inşayn memur t"dildi. 

Reşad Ekrem Koçu 

tÖNÜL İSLERİ 
Lki 
Taraflı 
Pişmanlık 

diliyecektir. O vakit siz de affeder, ba

oıırsınız. 

ı Dört ayclanberi aynl~ığnnız eski 
ae'\•gilimin tekrar bana dönmek istedi • 
ğini öğrendim. Kendisini çok seviyorum. 

Ba it bir izzeti nefs meselesinden dola • 
yı birbirimize küsmüştük. Fakat görü • 
nüşe nazaran o da pişman, ben de piş· 
mamm. Yalnız bu nedametimizi birbi • 
rimize ~öylemeğe cesaret s:demiyoruz. 
Onun bana dönmek istem~inden istifa
de ederek barışayım mı' ·ı 

C. R. K. 

* Bcyazıtta N. Gök: 
Kızı niçin ailesinden isteyip resmen 

nİfanlanmıyorsunoz? Mademki vakti
niz. sevgili hayalı yapmağa müsait de • 
fı1dir, aizin ıçm en kestirme yol cvlen
meldir. 

* B. R. imzalı okuyucuya: 

Bence .evgiliniz çok küçük. Bu Yat· 
ta bir çocuk ne ana olabilir, ne de n 

"•dınr. İıtcrseniz bir iki sene bekleyiniz. 

O vakte kadar karıılıldı sevginiz devam 
ederse evlenirsiniz. Fakat busünlük ev• 

EJLctte. Kendisine .karıı müıamaha • Jemneaiai tavsiye etmem. 

ltir airününü~ o tkrhal ilk fırıatla al TEYZE 

Öğretici 
fili mi er 

'-
Bu nevi filimler yapmakta 
Almanya birinci, Fransa 
ikinci, f ngiltere üçüncü 

geliyorlar 

Sinema sannyiine malik memleketlerde 
öiretici «dokiimantern filimlerin terakki • 
yatı günden ıüne artmaktadır. 

Hnlk bu filimlere pek büyük bir rağbet 
gÖ9tcrmekteclir. Aynca mekteplerde bu 
filimlerden azami suıette istifade edilmek· 
tcc:lir. 

Dokümanter filimlerin imalinde başta 
ırtlcm memleket: Almanyadır. İkincilik 
Fzan5ac:la, üçiincülük İngilterededir. 

Almanyada dokümanter filimciliifn ha· 
aında profesör Kaufman adında bir ulim 
bulunmaktadır. 

Fransada Ja.n Pcnlöve namında genç ve 
büyük bir alim durmadan çalı~maktadır. 

İngilterede Con Grirson adında bir si • 
nemacı bu ~ ile meşgul bulunmaktadır. 

Bu husll8ta elde edilen neticeleri oku • 
yucularımıza bildirelim: 

Profesör Kaufman, Almanyada meşhur 

Stüdyoların gizli kalan 
mütevazı kahramanları 

Script Girl denen kızlar bunların başında gelir. 
Onlarsız film çevrilemez, bir saniyelik dikkatsizlikleri 

bütün filmin yeni baştan çevrilmesini icap ettirir 

Noybabdshcrg stiidyolarının fenni, ilmi ı 

fılimJer dairosinin umum müdürü bulun • . .. 
maktadır. Uzun müddet çalıştıktan sonra Script Oirl sahne vazıı ıle beraber çalışırken 
,profesör Kaufman yeni aletler kat eyle • I Sinemacılrk hayatında ~ek m~hiı:ı bi.r İş :r~inin vermiş olduğu bütün emirler, d'rek 
mift.İı. Bu aletler ile üç küçıik stüdyo kur- deruhte eden ve buna ragmen ısmı daıma tıfler aynen yazılıdır. 
mu§ ve hayatın binbir esrarını filme al - meçhul kalan kıymetli bir ahıs vardır. Filim çevrilirken makinelerin objC"ktd 
mağa koyuhnu~r. Ayrıca nebatlann in - Bu phıs, Script Cirl. yani ccMukayyit fuayeleri, travellinglerin uzunluğu, makİ!le 
kiaaf tarzlarını dahi filme almaktadır. kızıı namı verilen kızdır. terin mevkileri, sada ayarları, hak ınd• 

Profe ör Kaufman'ın yapmış olduğu Script Girl filim hayatında pek büyük teknik bütün tafsilat yazılı bulunır.akradır 
dokümanter filirnlerin içinde en ~a) nı bir rol oynamaktadır. Script Gir!, ikinci bir defter tutmnkt'' 

.dikkat olanlan §Unlardır: Bir filmi seyreylemegw e başladıgwımız z.a • d k' b T · 1 k d k d. B ıı• ır ·ı una np i ·ata emme te ır. ıı. 

Nebat/arın hayatı. 

Arıların hayatı. 

man mukaddemesinde Jleiisörün, montÖ· pl.lnlann numaraları,: her. bir !ahncnill 
rün, idarecinin, ses mühendisinin, opera • k def ild•w• . k .,_ k Jı.1 

T abia.tın muhal azakiırlığı. 
Nebatların kuvveti. 

·aç. a çevr ıgı ve ~mır tı:: nııı; no tıı 
törün ,makinistin, kompozitörün isimleri· yazılmaktadır. 
ni smısile okuruz. 

Script Giı:lin İ.;mine hiç 
yok, değil miL 

Bu defterin sahifelerinden her biri ht1 

rastladığımız le' 
a.kştm laboratuara gönderiür. O ada o 

Karıncaların hayalı. 
Halbuki... Gördüğü işlerin ehemmiyeti 

ve deruhte eylediği büyük mes"uliyet do· 
(Nebatlann hayatı) filminde, ya,raş çe

virmek euretile alman fotoğraflar sayesin • 
de profesör Kaufman nebatlann topraklar· 
dan ne avretle su emdiklerini ve emdikleri 

layısile sırası, 

ra gelir. 

vclope şefi bunu inceden inceye tetkik t' 

der ve ona göre çalışmağa ba~lnr. Çün~~ 
bunlarda Şef operatörün sırasile dermcY'~ 

sahne vaziinden hemen son· eylediği mülfıhı:ızalar not edilmiştir. 

bu auyu e-n ince dallann ucuna nasıl gö -
türdükleri etrafile gösterilmektedir. 

Bir kavak ağacının bir elinde 150 litre 
su emdiği 'ile, hu suyu en yüksele.telci dalla • 
mun ti uçlarına kadu götürdüğü anla§ıl· 
mı§tır. 

Kökler tarafından emilen ıu. yaprak • 
ların terleme~i suretile bsmen dışarı veril
mektedir. 

(Kanın ccvcl4nı) filimi pek ziyade şa· 
yanı hayrettir 1 

Mikr~inema aay~inde, bir damla ka • 

nın insan vücudunda ne =etle cereyan ey· 
lediği; kalbin nasıl ça~tığı pek büyük bir 
incelikle gösterilmiştir. 

Bu filmi gören dlimler bunun bir §nhe· 
,ıer olduğunu, bunun teksir edilip biitün 
mekteplere mutlaka dağıtılması icap eyle· 

Serip! Gir! filim çeviren teknik kafilenin 

biricik kadın işçi:'!idiT. 

f şi, fiJimin tacarlanm~sından bitmesine 

kadar devam eder. 

Script Girlliği değme kızlar yapamazlar .. 
Husuııi istidada tabi bir meslektir. 

Script GiTI, her ~eyi görmeli, i~tmeli, her 

şey ile çok yakından alakadar olmalıdır. 

Bir Script Girlin vazifesinin nelerden 

ibaret olduğunu anlatalım: 

İyi bir Script Girl evvclcmirde gayet 
mükemmel bir isteno • daktilo • olmalıdır. 
Bu yüzden, filinin !enaryosunun hazırlanı· 
şı ile çok yakından alakadar bulunmakta· 
dır. Çiinkü ht'psi elinden geçecektir. 

Filmin mevzuunu ı.·e teferrüatım tama· 
mile bildiği için filim çevrilirken en ınce 

teferriiatı tam bir vukuf ile takip eyliye • 
bilmektedir. 

Filim çevrilmcğe ba!!lamadan evvel, 
Franscıda. genç alim Jan Penlöve bil • 

bütün dekorları, bu dekorlarda çevrilecek 

diğini müttefikan söylemektedirler. 

hassa !U içinde ilmi, fenni çekmekle şöhret 
bul~ştur. 

(Deniz dibinin esran) filmi ~ayanı hay
;rettir. Bunun ıibi (Balıkların hayatı) adlı 

filmi dahi fevkalade bir eserdir. 

8ahneleri, bunların sıra numarnlannı, ar • 
tistleri. hatta figüranların başlıcalarını bil-
mesi elzemdir. 

Filim çevrilmeğe başlar başlamaz ken· 
d' ine tevdi edilen bir kontör ve bir kro • 

İngiliz sinemacısı 
taı:zdn çalışmaktadtr. 

Con Grirson bao:ka " nomdro vasJtasile bir taraftan sahnelerin 
müddetlerini tesbit eder ve diğer taraftan 

Halkın nazarı dikkatini müstemlekder ise, çevrilen sahneleri düplikata olarak def· 
üzerine celbeylemek için (Jamayika adası 
kargosu) adında bir !ilim çevİmıİ§tİr. 

Bu filim hassatan (Seylan) ada:sJnın gü

,zclliklcrini gö.termek.tedir. 

tere geçirir. Bu deftere C(Script» ismi ve
rilmiştir. 

Script Cirf, filmin çevriliş safhalarını 

dakiki. kaçırmadan takip eyleyip, bunları 

Telefonun istimalini daha fazla yapmak ayni dakika., hatta saniyede defterine ge -

İç.İn Pet ile Pot adında bir filim yapmııtır. çirmek mecburiyetjndedir. 

Bunun gibi maden ocaklarıııda binbir Script Girlin nezdinde filmin dekupajı 

tehlike içinde çalışan amelelerin hayatları· bulunduğundan ve esasen bütün teferrüata 

ru; telgraf ve posta müvezziliğinin ne ka· vakıf olduğundan filimde görülecek nok • 
Eanları, kusurları defterin buna mahsus hn· dar yorucu bir iı olduğunu filimleri ile çok 
nesine kaydcyler. 

mükemmel bir eurette canlandırmıştır. 

Evvelemirde Con Grinon kendisine la· 
zım ıelen parayı kimseden tedarik ede • 

mem~ idi. 

Nihayet hükamet kendi•ine yardıma ka· 

Script Gir! o gün çevrilen filim hak • 
kında yazmış olduğu sahifeler, her aksam 

Şef montöre verilir. Mumaileyh, bunlan, 
sahne numaraları sırnsjfe hıfzeder. 

Bu ~aJiif eler, filimin çevrili inin hakiki 
rar verirmİf ve 0 gündenberi Jngiliz tarafını gö:oıtermektedir. Bunun için stiicl • 
hükumetinin müzafıaretj saye~inde dur ı k • }'onun en ına nem ves<ıİ ini teşkil eder. 
madan çalı§Jllaktadır. 9. T. J _ Bu eahif elerde ayni zamanda ı:ahne va • 

Senkronizmi tcı;bit eylemek üzere. h'
1 

bir resim bir !ada numarasına tekabül ,C 

mektedir. 

Numaralann kaydında Script Girlin el 

ufak bir dalgınlığı, filmin çevrilmi" olao ~ 
parçalannın İptalini mucip olma.ktadıt )l 

bu takdirde bu lruıımlann yeniden çe" ' 
rilmegİ İcap eder ... Bu da bir çok masrıf 
larm heclrolmasr demektir. 

Bir çok filim kumpanyalan Script crıl'' , 
lanna ayni zamanda sahne '•azü asistarı 

lığını da yaptırmaktadırlar. 

Script Girl; Şef montörün en kıyınt1 

yardımcısıdır. Çünkü, sahne vaziinden şoff 
ra çevrilecek filmin en ince tdenüats111 

vakıf olan yc::gane. rışahıs» odur. 

B. C' - - • G· ı zif · · 61
" ır .JCiıpt ır • va esını tnm man"'"" 

ifa eylediği takdirde prodüktöre pek rflff 

him ta<1arruflar temin ettirebilir. 

Her hangi bir sebepten dolayı, fıli~ 
negatifleri bir kazaya uğradığı takdir~ 
sigorta kumpanyalnn her ~eyden e,..;e 
Script Girlin defterine atfı nazar e:y }erlef 

Fakat. .. Bunca ehemmiyetli vazifdt' 
rine rağmen, Scri~t Girller stüdy ol. rcla ti 
az ücret alanlar meyanındadırlar .• 

T abiatile bunlar vnziyetlcrinden ço1' ~ 
ge-çenlerde toplanmı lar ve maaı.Jarı 

kayetçidirler. (Holivut) taki Script Giril' 
arttırılması hususuna teşebbüslerde bulıl 

1 mağa karar vermişlerdir. Ayni zarnııllJ, 
isimlerin de filimlc:rın başlangıçlarında ;ıJ 
redilınesini İstemektedirler. 

-- •• ' ••• 1 ......... '1 ... . 1 ...... 

r-
1 1 arihi tablo 
Müsabakamız 
Sona erdi. 

/ 

Tabloları toplayan okuyııculıJ: 
nmızın, miisaballaya giı·eh ·~1elr.~ 
için koyduğumuz müddet tfün 111

' 

hayete ermiştir. 
• t/ 

Gelen cevapları tasnif ve neli' 
yi bilahare ilan edeceğiz. / 

·~~~~~~~~---_..., 
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~8 Temmuı 

lilyan Ditz ile görüştüm 
lstanbula gelen sin~ma yı~dız_ı : 
"Erkeklerinizin gözlerıne ve kır~ık
lerine söylenecek söz yok!" dı,gor 

* • )f c·· 1 . . bd"d" . "Vakıa ben her sabah jimnastik yaparım 
uze artıstın te ı ı b. . . . . muhafan için değil, sözlerimi kötü 

amma bu vücudumun ıçımını b"] k · · ! 
kalıplara sokan gazetecilerle konuş:~ ıçın ••• " 

Yazan: Naci Sadullah 

Filmleri zevkle seyredilen meşhur U
fil kunıpan} asının parlattığı sevimli yıldız 
lııyan Ditz. iki gündür lstanbuldadır. 

Oturduğu oteli bulmak hiç de güç ol· 
hlad1• 

Karşı kar~ıya geldiğimiz zaman, ai· 
tınıdan CV'li e1 gözlerim açıldı. Çünkü Ul· 
Yan Dit.z. ölü bir yürekte bile kıyamet ko· 
~rabilecek kadar bol renkli, bol cazibe· 

ı, \ e bol manalı bir kızdı. 
Yirmi dört, } irmi beş :> aşlarında ya var 

h Yoktu. ince bir teni vardı.' 
in ma, i gözlerine, bembeyaz dişlerine, 

P~rlak san saçlarına, ve Estetik endam al
~Ünden bir santim taşmayan biçimli vil· 
CUdtına bakınca insan onun «Yiidızı> olu· 
tuna değil, güneş olmayışına ıapyordu. 

lilyan Oitz, fstanbulda çok beğenilen 
cıC·· ı·w· d" » Uneş şarkısııı, «saadet genç ıgın ır • 

l
\'c < Danub melodisi» filmlerinde ha§ rol-
e. 11 oynamış: 

- Ben, diyor, Almanyada, Oarmiştad· 
dalti güzd san'atlar mektebinde okuyor· 
durn. ilk defo orada bir müsamerede sah· 
ney k .. e çıktım: Oyundan sonra me tep mu· 
dü .. d .• 
.. runün odasına çağrıldım. Yanın a ırı 

Robl'ldi, 45 • 50 yaşlatında, fi.it bir zat var• 
dı. Bana: 

'

. - Size, dedi, gecede on mark verebi
ırj rn. 

Ben, onun cümluini tamamlamasına 
"•kit bırakrn?dnn, elime geçen kalemi ka· 
1•aına fırlattım. Ve müdüre dönerek: 

_ Ben, dedim. siz.i bir mektep müdü· 
'6 tanıyordum. Meğer siz, bir kadın deJla

Lynıı aınızt 
Bu cevabım ikisini de uzun uzun gül· 

diirdü. Meğer, yabancı zat, gecelik kadın 
''•:van ihtiyar ve zengin bir çap· 
•ırı değil, meffıur bir tiyatro 

:teHaörüymüş, ve sahnedeki muvaf· 

'-l:iycıimi takdir ettiği için beni tiyatrosu· 

tıa alnıak arzusundaymış. 
lilyan Ditz, dondurmasile ince dudak· 

larırıı . 1 k uı ·· . senn etere g uyor. 
'-d:- l~tc, tiyatroya intisabım, bu garip te· 

Ufle ba§lar. 

Ben tiyatroyu, içine ebedi mahkumlar 
~~lan bir hapishaneye benzetirim. Yanı· 
.: da ~fii.ini bir aıtınız mıydı, bir da· 

l:abı) değil kurtulamazsınız! 
Nitekim, kurtulamadım ben de. Ve 0 

'-hnc !enin, hu perde benim, dolaşıp du· 
1'ıyorurn. 

Bu san· at benim, maceradan hoşlanan 
ıır.ı~r b· k c •nıe de uyuyor. Ben macerayı ço 
~~· 1 ·~ Jı: rıaı. Fakat maalesef, tahayyii ettı~m 
•dar b·· ··k 1 b.l k ka· d uyu maceralara atı a ı ece 
lr Cc •• • w• • ur, cur ctkar degılim. 
ib· Lilyan Dit.z, bütün güzel difli kadınlar 

~lcı habire gülüyor, ve uzattığım sigarayı 
arak ilave ediyor: 

"• ~ Macera ol un ... Ht"yecan olsun diy.e 
ti .! ere kalkışmadım bilsenid Fakat gı· 
Vlıtıinı b"I .. .. lll en masum maceracıkları ı e yuzu· 
c gij •. b" k 

~ ~ume bulaştırdtm. Hatta ır ·ere 
lıaıı:ı.ıt l • 

oıle yaptım. 

lli/o;z,d Smit"Je ber:ıber fiJm çeviriyorduk. 
t~ Ccce işimiz olmadığı bir zamanda bir· 

tc . •• 
n;: gcznıcğc çıknuştık. Bir bahçenın o· 
~ndc d- -\! n Reçerkcn beni gene scytan urıtu. 
c Jo:( r· h p w ı_ b e 1 ırsız.lığa kııkırttım. armagım· 

hçcyj gö tf"rerek: 
...._ ş· d 

111andaJ· 1mdi, dedim, şu portakallar an, 
O: ınalardan aşmıak fona mı olur?. 

•11...._ A~ırrnağa ne hacet? dedi, çarşıdan 
tı.ı:. 

~n· 
._~en · ı_ · el d. O mı xın adamsın J c ıın. 

fllcrakı , biraz. da hiddetle sordu: _,., 
'"tden · a . 

.Jirn: t<n htiyük bir ciddiyetle cevap ver• 

•lıt~ı\.?i~kü m, ndalina}, çarşıdan herkes 
~ıld <ıtıfet onlara, herke .. tcn başka şe· 
b " ı>ah· l J.ıı ıp o maktır. Ve sen, herkesten 
... bir ;., w <l · ""l'll .... yapmaga cesaret e emıyor· 

' 
13

'
1 

lÖzler onun izzeti nefsine dokun· 
ltı: 

~e~a~fcmJı.i i tiyorsun, çalctlımr dedi. 
ılunıi2 de, birbirimize yardım ec:I•· 

Lilyan Ditz'fn « Son Posta • ya 
verdiği resim 

rek bahçenin yüksek duvarından aştık. E
limize ne kadar mandalina ve portakal 
geçtiyse mendillerimize, ceplerimize dol

durduk. 
Lllyan Ditz. yaramaz bir mektep ço· 

cuğu cdasile anlattıiı bu hlklyeyi katıla 
katıla tamamladı: 

- Fakat gelin göriin ki bütün bu gay

retler, heyecanlar hoşa gitti. Ve biz birer 

dilim portakal, birer dilim mandalina bile 
yiyemedilıt. Çünkü yakalanmak korkuaile 
telaş ederken portakalların mandalinalann 
en ycıiJlerini, yani en hamlarını toplamı· 

şızl 

Yıldızın ince kaşları birdenbire çatıl-

dı, ve: 
- Fak.at, dedi, ben, memleketinizden 

adeta dertli olarak dönüyorum. Çtinkü 
siz haremleri, çarşafları çoktan kaldırtmıı· 
sınız. Ve benim yıllardanberi beslediiirn 

emel onları görmekti. 

Bana kalırsa .U burada, ıeyyahlar için 
bir nümunelik harem yaptır1aruz çok iyi o· 

l B 
.. ,,._ harem t:-üranlı bir mü· ur. u nuınuneıa • ... . 

"b" 1 1 O zaman cörürsünüz ııı: ze gı ı oma ı. 
seyyah bolluğunu... . 

Maarnafih lstanbulda, bitip tükenmıye· 
cek kadar görülecek şey var. 

E~ a • l•"'ydım en ~zel eserimi ger pır o.... • 
hiç şüphe yok ki burada yazardım. . 

Hele erkeklerinizin güzelliğine hiç dı-

k k O .. ümcek ağı gibi kıvır kıvır, 
yece yo • or . . . · h 

'L: ik·I · ve zindan gıbı sımsıya upuzun JUrp erı. . . 
.• 1 . den buluyorlar bılmeın kı) 

~oz en nere . . 
Alman erkeklerinin gözlen, eksenyet· 

. b" dam başı gibi çırçıplaktır. 
le, ihtıyar ır a 1 

Halbuki burada uzun kirpikl~ erkek er 

tellerinden çok. Başıma ış açmak· 
saçımın d d 
tan korkmasam ve utnnmaeam, ur urup 

durdurup seyredeceğimi 

Gülüyorum: 
- Buna ne lüzum var) Ha bire aynaya 

bakın! 

Ve o gülerken soruyorum: 

- Cildinizi muhafaza için neler yapar· 

ıınız? .. 
Onun gülüşü yeniden kahkaha halını 

alıyor. Ve: 
- Şaııyorum bu suale diyor.. güzellik, 

k tatlı değil ki, frijiderde falan mu· 
yeıne • 1 n Vakıa ben, her ıabah 
haf aza o unsu ... .. . 
.. tik yaparım amma, vucudumun bı· 
Jımnas h f a etmek için değil, sözleri· 

. "ni mu a az 
çınıı k I 1 ra sokan gazetecil•-rle ko· 
mi kötü a ıp 8 

nusabilmek için. 

Güldüm: 
- Yani: nVay halimize!»··· b:- "dd" 

1 
vimli ve sahte ır CJ ı· 

O, kaş arını ıe 

yetle çatıyor, \'e: ·· kullanın. Aksi 
_ Kaleminizi ona go~~ . 

d
. d bacınıza ıelecegı peşın söylüyo· 

tak ır e '" d 1 k ·· t 
S

. bundan fazla oat u gos ere· 
rum. ı:ıe 

meml ~ • .. .. nıden kaçar 1anmayın. LJra, 
Hem ıozu 
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ispanya ihtilali nasıl başladı? 
Vaktile bir kurşun umumi harbe sebep olmuştu, bu 
sefer de bir tek kurşun İspanyayı ikiye böldü, birbi

rinin kanına susayan iki düşman cepheye! 
Gece saat üç • . . ı n--
Madrit mezarlığının bekçisi, son L.~ 

defa mezar taşlarının arasında dolaş • f:': 
tıktan sonra yattı ve uyudu. !:ıi; 

Bir projektör zifiri karanlık gece • 
nin içinde mezarlardan yalnız birisini 
aydınlatıyor. Bütün mezarlık, siyah, 
simsiyah bir Örtüye bürünmüş. 

Birdenbire mezarlık kapısının önün
de bir otomobil gıcırdayarak duruyor. 
Otomobilden on bir kişi aşağıya atlı • 
yorlar, ellerindeki tabancaların kah -
zasiyle bekçinin kapısını vuruY.orlar. 
Bekçi uyku sersemliği ile kalkıyor 

- lNe var, kim var orada} 
- Bir ceset! .• 
Kapıyı açıyor, elindeki fenerin za

yıf, sönük ziyasını ileri doğru uzatı ~ 
yor. Gelen kimselerin üniformalı ol -
duğunu görüyor ve hayretle: 

- Bu da ne} diyor. 
Zabitlerden bir tan~i ilerliyor: 
- Yolda bulduk, diyor, kafasında 

ela bakınız bir kurşun var .. 
Biri: 
- Muhakkak bir gece bekçisi ola

cak, diye söze karışıyor. 
Müstehzi ve soğuk bir ses: 
- Kimbilir, belki de siyasi bir sui

kasttir. 
Bekçi: 
- Bunun evrakı nerede} diye so-

ruyor. 
- Yok, cevabını veri~orlar, emni -

yeti umumiye ölünün kim olduğunu 
tesbit ederse biz de evrakı yollarız. Ve 
birdenbire sabırsızlanıyorlar. 

- Bu cesedi alınız, ölü bir ad~mın 
yeri mezarlıktır. 

Mezarcı titriyor: 
- Peki, emredersiniz, diyor. 
içlerinden birisi gülüyor. Ve bu ge-

ce ziyaretçileri, geldikleri gibi otomo
bile binip, hızla oradan uzaklaftp gidi
yorlar. 

Bekçi, ölü ile haşhaşa kalınca, onun 
kanlı kafasına bakıyor: 

- Bunun öyle söyledikleri sibi ge
ce bekçisine benzer tarafı yok, diyor. 
Ve sonra mütevekkilane ilave ediyor. 
Olan olmuş, herif ölmüş, bir alil da -
ha ... Kıyamet kopmaz ya ... 

Mezarcı yanlış düşünüyordu. Çünkü 
bu ölü ispanyada kıyameti koparacak-

tı .. 

Mezarlığa gelen zabitler. eski nazır
lardan ve kralcı fırkanın reisı Joai Cal
vo Sotelo'yu vurmuşlardı 

Bu cinayet alelfevr olmamıştır. U
zun ve eski kinlerin neticesidir. Bu • 
gün ispanyanın her tarafından yükse
len tüfek sesleri, karşı karşıya, uzun 
zamandır hazırlanan düşmanların fa. 
vliyete geçmesinden başka bir fey de· 
ğlidir. 
Soayalistler Castillonun intikamını 

almıtlar 
Kralcıların lideri Jose Calvo Sote

lo ölmeden bir gün evvel Madridin, 
emniyeti umumiye müdürlüğü odasın
da kızıl perdelerin süslediği kızıl o· 
dada genç mülazim Jose Castillo up
uzun öhi Y.atıyordu. 

Jose Castillo ~3 yaşında genç, güzel, 
yağız bir delikanlı idi. Çiçeklerin jtin
de yatıyordu. Göğsünde altı kurşun 

yarası vardı. 
Arkadaşları, sosyalist te.,kilAtı namı

na gelenler, yanına kadar ıokulu-..... ,,.. ....... ~··· ······-······ 
bir matbuatı tetkik bürosunun ıefi bile 
benden fazla gazete okuyamaz . 

Gazeteler her gün en az üç saatimi alır. 
Bilhassa siyasi hadiseleri, büyük bir alaka 
ile takip ederim. Ve siyasi hadisatı, kurt 

bir diplomat kadar anlarım. 
Ve gülerek ilave ediyor: 

- Çünkü bence aktörlükle diplomatlık 
arasında bir çok benzeyi~ler vardır. Ben 
salahiyet sahibi olsam, bütün diplomatları· 

mı birinci sınıf aktörlerden, ve rejisör ol· 
sam, bütün aktörlerimi birinci eınıf diplo· 

mat1ardaa eeçniın 1 

NMia..-•• 

Madritte öldllrnlen Kralcılann Lideri Calva Soteıo (resmin aıt kısmın.la · 
maktulün mezarlıkta bulunan cesedi görülmektedir) 

yorlar. Cesedin önünde hürmetle eği-t zerinde rüzgara kapılarak uçan kor~ 
liyorlardı. İçlerinde bulunan müla· lanın üstünde ~u ibare ya2Jlıydu · 
zim Moreno gözleri nemli arkadaşlara «Sosyalist arkadaşımıw.n 
döndii ve sert bir sesle: « Gönüllüler biı- adim ilewi» 

- Niçin ağlıyorsunuz) dedi. Bir kaç saat sonra Pontej09 ıu,Jaain.I 
Arkadaşları, hemen etrafında halka da iki zabit birbirleriyle gizli gizli k~ 

oldular: nuştular, sonra içlaindcn biri nöbe~J 
- Hakkınız var, Moreno, cevabını çiJere haber verdi: 

verdiler, ağlanacak zaman değil.. - Zabitleri aşağı çağırınız 1 
İçlerinden biri, kısık bir eda ile ilave Şimdi zabitler tek sıra halinde du• 

etti: ruyorlardı. Ortalık.ta bir dakikahlc ~ 
- Böyle giderse hepimizi öldüre - sükunet hasıl oldu. 

cekler, dedi. Şu arkadaşımıza bakın, ikinci zabit titreyen bir sesle: 
genç göğsünü altı kurşun birden del- - Genç arkada~ırnız Caıttmo"nun 
miş, hepimizin mahkfun edilerek. elle· intikamını alacak olan gönüllüleı, hir 
rinde ölmemizi mi bekleyeceğiz? adım ileri! dedi. 

isyan ve infiial büyüyordu. Gene sert bir ökçe sesi işitildi, on bir 
içeriye bir kadın girdi, kırmızı me- zabitin hepsi de ilerlediler. 

nekşelerden bir buket yapmıştı. Geldi, Kışlanın meydanı1tcla boş hir kam • 
öliinün baş ucuna bıraktı. Buketin ü- (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

!Hayatta Gördüklerimiz 
Oturduğum gazeteci sandalyeain

den ı 2» mC'tre ileriye fırladım. 

Korku denen fey fı.cleta canlanmt§ 
duruyordu. 

Elektnk tesirine tutulmuş gibi tit· 
Tcycn çırılçıplak bir viicut, yarı aralık 
kalmı§ ölü gözlerini andıran anlama.yan 
bomboş bakı,c:Jar. 

Boğnn bit öksürükle suçlu yerine 

geçti. 
Jandarma ba.,ında giilerck duruyor .. 
l ley" eti h:tkime) e döndüm: 

R<·is, merakla ona bakıyordu. Aza· 

lar eusmu• lar. 
Fakat genç müddt>iumumi incC' bir 

görüşle bir ancla bu acıklı manzaranın 

gülünç tarafını buldu. 

Çalarken iyi ve dinç olan bu, apar
tımanların İpek kombinezon hırsızı, me
ğer, karakolda ifade verirken ve hey' e· 
ti hakime önünde böyle titrer ve aptal· 
laşırmış. 

Çaldığı ipek çamaşırları satın alan 
kadınlardan ıd 5 » kişi ~ahit olarak din· 
lendi. 

Yok paha!\ına sevine sevine satın al
dıkları bu güzel §ezyeıin ellerinden geri 
alınmasından müteessir, ona hınçla ba. 
1nyoılardı. 

Şabadetkri bitince ıeia ıordu: 

-Ö)r le mi Murad ne derain bak böy· 

/pek çamaşır hır sızı 
le diyorlar?. 

O anlamayan Lombo~ bakı laı)a ba-
0 

kıyor. 

- Ne <liyor~un Murad? 
- Bir diyN:cğin yok cleKil mi Mu· 

rad?. 
Bütün bunlara gene bo§ bakışlar te• 

\ ap veriyordu. 
<ı 11 ı inci şahit suçlunun son çama• 

şır dolabını alıiıı.t ettıği kadının anneeL 
Gect hırsızı apartımanın lcoıldo• 

rund nasıl yak.ıladıklarını ani th. 

Reis: 

-Yakalanan adam, defli bu muydu), 

Kadın çekingen :bir mana ile ndı« 
göz kırptı, hu az.ılı çamaşır düşmanının 
kurtulacağı günd~n korltuyordu galiba. 

Vak'a esnasında onu ynklayan PO' 

!isler müddeiumuminin keşfcllıği url\ 

daha açık çözdüler. 
Ve ceza gördü. 
Jandarmanın önünde k. pıdan çıka1" 

ken, girdıği zaman oldui:;u ı;ilıi -Jla13:" 
mıyordu. 

Jandarma tekrar ı;üldü 
- Ne o, iyile•tin mi?. 

Bu defa, C!'lki manasız halmılaıJ d·e
ği ti. Şeytani bir ka} ılaızlıkl : 

- Ö} le de kozu kaybethk böyle de~ 
Ne diye ıiıre)e Jİhc.Je lı:enclimi yorac.
ğım. dedi. 

Muaue.:ı: FAiK 
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Küçük hanimın kcnimesi olan Ley· çen işleri an'lattı . Gülizar, ustaya sor· 
fa.Y.l teskin etmek için• bütün teyzeler du: 
l:>atına üşüftüler. Ona Ömerin pis ço· - Nerede oldu bu İfler .• 
hk olduğunu söylediler ve ikide bir Usta çok tabii cevap verdi f 
İlmerin üstüne yürüdüler.. - Göztepede, Seyfi Beyin köşkün· 

Ömer, oralı değildi. Y edi~i to1ia<lın de .• 

Amerikalılar Berline yeni dünya 
ve Olimpiyat rekorları getiriyorlar 

,.ı hala san yanağının üstündeydi. Oda karanlık:ti. Usta Gülizarin yü .. Amerikan takımı kat'i 
Dimdik duruyordu. Elinden t8fl bırak- zünü göremeCli. Uzunluğunda, kısalı .. Nevyork muhabirimiz yazıyor: 
~lf, sol eline de bir taf almıttı. luMla delll, fakat Çetidinde batkalık o- Amerika atletizmde, uzun hazırlıklar-
\ Güzel teyze, Ömereı lan b'ir sessizlik. Gülizarın se.l pürüz- dan sonra, Berline yedi tan• yeni dü~ 
ı ._ Haydi gel Leyi& Hanim in elini sür:, tertemiz duyuldu: ve olimpiyat rekoru sahibi olarak hareket 

Jp. Seni affet•in, dedi.. - Ben seni acar bir çocuk bilirdim, ediyor. 
Ömer affedilmenfa ne olduğunu Ömer, ne diye tafİ atmadm kafalarına.. Diğer sahalarda, bilhassa yüzmeda, 

yor ve Leyl&nın elini neden do- Ömer mahgup ıiztandı: 1932 olimpiytlarında Japonlara kapbr-
merikada baılıca mevkü tutan üai-

l>pmek l&zım geldllinl, anlamıyor· - Atacaktım ama.. Güzel ~t'yze ıazmiyle hareket ediyorlar. 

!"'· . ' liollarımdan tuttu... . ·. • Atletizmde, her eporda o1dulu gibi. 'A· 
~üzel te.y.e Ömeri blleğınden ya • - Ona da yapıfbraydın t-... 'k d b 1 L-.ı. -ı.u tutan um. ill..u ı --1" :.ıı-::.-. Ü ·ki Öm -y• ~en a a aı ıca 1111,..ca me ....... 

'il.~ı ve onu. -Y aya uvt5'"u s rü e .. er birdenbire cevap vermedi. Dü-
1
veraite sllhalarında uzun seçmelerden soa-

la batlacht fÖndü. Sonra meseleyi halletth ,., kabilJTetleriru i9pat eden .A.•Jar iki haf-
ı . -Haydi, diyorum aana ... HayC:li.. - Bir daha oraJ.& afdelim ~. baJi 

1

ta evvel eon nihai seçmeler igia Nevyorlr.ta 
1 

Ömer silldndl, mini~ini lr.afas_lle_ aü· nan) hepsini tatlar~.. 
1

toplandılar. 

e
e~zenitı J'U!'1Uf8]İ >:'1varlat.: kar • ~sina ıokuldu :· · • · , Nevyorkta alınan neticeler fevkallde 
~ırka'!' a~b. Genı ~dın ~eye u~- _ Baba, dedi, bir C!alia oraya gi .. ,m~mnuniyetbahı o1makla b.ıaber, eski 

linı şatii'di, Ömeıl bıraktı, ifte o aerken LU Salfht a. alalım •• Şerifi de ,aunya rekoru sahibi. «PopUl~ Al» lamı 
n Ömer!· • . • • • . alalım.. Olmaz mı "T. Kızin bebeğini 1ademi muvaffaki~etl ~-akımı~CI~ bekle· 

1 - Baöa, tialia.. Qiy1 1ialirarak uı • de alı 'A tlrlm Ol '\ nilmeyen bir netice ıoıtermıftir. 

kararlqb, takımda surette 10 . 
zencı tane var 

= oldulfı ere dolfU Clolu dizgin r yteye IJe .. . mu mır. Fakat sadece balla bakan Ameriba • 
.x. y.. Ömere, meseleyi nlnesın• anlatma· .

1 
. b" .. b f • 1 Amerikada yapılan olimpiyatlardan bir görtıntış 

ag& !tf1· · - L'ıL ·ı V G" idarecı en utun u maru pmpıyon arm . l f>_L_ - le fi n.-..1 ... c_L. • '..J malını tenoın ettı er •. e O ıeoe uli· 1 .. hi h t 6 ili dinlemeden yeni tekrar ıetirecelfnl ıöstermlt bir vaziyette- piyonluğu muhakkak gibi görUnmek 
~l . 0 

L"-. Y __ ,~ D1U19esınaa ar r:ayıflıyft vUouda birdenbire top- Yl ~ erını. ~ t' a ır 1 n • ·dir. Amerikan blDmında 1 O Arap vardıt• 
pmrr erını .-.VUftu:aaao zam.tn u.a l . ~ - L' LL 1 enne vermıı ır. • 
ft3 .. an~tf, Hlnmıf, nlv Dil' zama~ 1enç ol- Amerika ti tlmı takımını te,kil • tlOO Metre - 1500 metrede Amerika 
~-~Ne ofda Ömer)' maClıA-ı ~i genç ve thtir~~·. bir istekle ;den ıampiyo:l:n: bir çoğunu müsabab· ,birbirinden tefriki imklnm iki spor yıldı- Boks dünya 

Be t ;: · •. 1-• eo~c .. .., Ultaya soiutdu •• Nutlye ılli defa: . larda gördilm. Her birinin, henôe uyan· , zına maliktir. Çunninghau ve San Romanie 
- n aovaııyor cıur DaDD-t Oğl Ö · · b-L- ,__ · · b' ·-..ı ·kı · · Şı • l ""' .... Kim liovalıyor>'. - .umun, merım!n ~·J.a..AW" dırdıiı harikulade tesirlerden uzun uzua ,omuz omuza lb~•. en ~··_ta, aym z~- ampıyon ugu 

C. dl ı oaa, dedi.. ıbahsetmektense, kısaca son mU..baka1ana , manda ltalyan Luıcı Beecali nın 3. S 1.2 lik 
:-.. ÜZ llpe.. 14:. _ _ · )nl 8 ineticelerini bildirmek. maksada daha UJ• olimpiyat rekorunu da J.49.9 a indirmit-
Qa1bu~l ~ teyf~ vm~l'fn pef . ,sundur zannederim. Sırasile yazacaiım de- ,lerdir. Bu iki koıucunun Berlinde çekifltle· 

~Mlftl, yalnll: Uza\'.tin teılenfyor " .Ömer, ert~ gtin atelyedl_ Qijzte • receler, uzun cümlelerden (im manllı O• al, kınlmaz tahmin edilen dünya rekorunu 
,..,, pe(le olan ı,Ien, k8tldl ve ball~yi, y .. '1acak: değittlrmeleri ihtimalini doiurmuıtur. 
ı.- ~ Haylal, arıiz sehf •• Bu tarafa ge- dil' ilzümö. ıözlfikltl amcaya anlattıAı ' 100 Metre: lOO metrede :Amerikqı · 3000 Metre_ H. Manning 3000 met· 
liJıhn Heme bir Claha •• Kulaklarını ko- vakit, ihtiyar, gözlüklerini aminin üa- Jeeae Owe• meılım Metcalfe ve Frank rede, Sobollo 9, 14,6 olimpiyat rekorunu 
~m vallahl.. tüne kaldınp 90CUiua gözleri itine bal- Wykoff t.aılil etmektedir. 9.08.2 aibi büyük bir farkla deiittirmiftir. 

Ömer Dalipinin b&oalılari arasİhlı brak sordul' . Bunlann ilk ilmi Araptır. Metcalfe Amerikalıları yeni (Aı) larile sür'at ko-
lmuf, ~ teyz~ X• IAY.laya - Öyle. bir l>alipCI., öyle bir ~ötll· '1 t32 oljmpiyatlanndaki munffakiyetba- tulanndaki muvaffakiyetlerine, Finlandia· 
l çı~u. M oturmali, &yle eztbnleri ameli iı .. den 90nra. .Ur"at ~aTtnın pgilmez tam• lalan lair bayii korkutacak lmvvetli rakip-

. ita sortkrr ter miydin°)'. ıPlyonu olarak ıözilkmüıtü. Fakat ıon mi· lerle, uzun mesafelerde de mühim blr var-
,. - Ne yaptl!i Ömet, oyı kiz~irC:lin ()mer batini aa11am:- ,sabak'alann aördüifim flltminde Jeae lık il&ve etmit oluyorlar. 
lJJııtteleri )' - istemem.. ' Owens bGtün raldplerini, 100 metre ısl»l 5000 Metre _ Don Luk, bu meeaf e-
_T -()mer afltidali yuliariya babaslna - Haltetme, Cloiru s8Y.le.. GOzte .. ancak ıCSP. fark17la kazanılan bir yant- , de, Nurminin kınlmak tö)"I• durıun yak-
~ra.k: ~ki kötıl senin KuımpapCtakl e .. 1tan ziyade bir mukavemet kopıau far~- laıılacaiı bile talımin edilmeyen derecesi-

- Ben teyzeleri kizC!irmatlim baba. vinClen; bahçe, l:)u mendebur atelye .. la, ve cayet kolaylıkla geçmiftlr. ni, bir kaç hafta evvel eıaı. etmiıtir. Don 
t .-. Yalan 16yleme.. den iyidir ya .. Ne <!iye istemem Cliyor· Owenain rahatlıkla elde ettiği derece lash, Lanperimi ve Manrunc uzun mesa
r - Yalan ı6ylemiy6tum l:>alia .. Ben sun .. Koca koca odalarda yatmak sa· ,10,4 dür. Avrupanm en i7i kotucusu Jo- felrde yem rekorlar tesis edecek gibi ırörü

ll)zelere bir f8Y yapmatlim .. Bir k.ız l:>ahtan akpma liadar bahçeC:le oy~a .. nath'ın son derecelerine göra, tabii ıera- nüyorlar. 
~ orada .. leyi&.. Sana çizgi oynama· maJl salkım aalklm üzüm yemek: kötü itte 1 00 metrenin birincilik ve iklncilt· , Uzun Atlama - Owenı bu müsabaka· 
Jtnt öğreteyim. <ledim •• lıtemem, deCll. fey ~l be)'., lini Owena ve Me~~lf.e'nin alacaklan tim· nın da _kuvvetll bir namzedldir.. 7,8~ lik 
ft _ .... del Yuuu enayi C!ettlm Öm b• . b . d' l diden mUıhakkak gibıdır. derecesile Japon atlayıcılarile bır haylı çe• 
P.Oll ' " er üyült ir cıd ıyet • cevap ' • . . ki '- · Ow ı 00 200 k l ·ı -Biraz sonra baba oiul teyzelerin ya· - - , Metaalfe nın derecesı 10,S. Wykoff un şeceıdır. ene, .. • o.~u an e u 
....,..ı · 'd l '-' .. • t verüi: İs• 10 7 dir Wykoff 1928 denberi Am• zun atlama olmak uzere ~ musabakada pmaan geçıp gı er erKeu flşman ey • 1 ' · ' . .

11 
b . l N 1 . - yi şey.. rikayı temıil etmektedir. ,Amerıkayı temsı e. 1924 de ancak Pao 

.,.. sert ır seı e ur ustaya: E 1 ' N ·• · l b' .-1.f k' · ,,..., o"y ey•e. , . .. urmı ye nasıp o an ır muvar a ıyete ent-
- Bir dahasına çocu~unu getirme - ' 0 

' 200 Metre - Owena ın bu musabakayı . 1 . - istemem işte.. ı '- M lf . 1 . ı · t ·ı mıı o uyor. r:i.. YaptıiJ İfi küçük hanım, Seyfi da kazanaru etca eyı aaı ıpccıa ıs e · .. 

d 1.::. 1 ri 1.:: 1 - Niçin) oldug"' u bir mesafede eeçmeıi bh hayli hay- Oç Adım - Son musabakalarda R. 
y uyarsa ıuyamet e &oparır ar.. . , R 15 12 s ı ·k b' d ld 
lJ di d"f" - Orada babam yok, anam yok, ret uyandırmııtır. Owens yanfl kazanmak· , omero · · m. ı ır erece e • et· 

ata cevap verme ve tesa u una- . · · D'"' ,._. ·· b '-- d l · d . . . . ıen yoksun, ninem yok, Uz Salıh y:ok.. la beraber, ayni zamanda kınlması güç re• mıştır. ıger uu musa ııun erece en e 
pylp kudretine hır kere daha ıman et· . d l k · • . . . k Ow • · l 1 14 90 dan yukarıdır 
d; V b' ı: d h •.ı k' __ .ı .. f - E biz de ora a o sa .. korlardan hırını de ırmıştır. enı ın · · u. ı... e ır &ere a a sanaı ı teaa.a.u ' . · . ı·ı- ._ T 1 · 19 ... 2 1· · t 
' · • - Siz de olsanız iıterim .. Ama on· sanıye ı .. re .. oru 0 an ın :.1 ° ımpıya • Yüksek Atlama - D. Abritton ve C. 
fiet şeydır.~ • lar olma.sın.. ,larında tesis ettiği olimpiyat ve dünya re- Johnson 2.06 m. den beraberce aşarak ye-

(Arkua var)' ~orunu silip süpürmüıtür. ,ni bir dünya rekoru teaiı etmişlerdir. Eski 
O gece Ömer anasına başinCian ge-

-• •Z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dij~ko~~~rM~k~in~nnR. dünp ~~rtmeni d~~alam~auk t~ 
wonet duruyordu. Zabitler onun içine bizi takip etsin, dedi. 

1

Packard' dir. Metcalfe bu yarııta mevki ala- kım harici kalmııtır. 
Jifndiler, mavi üniformaların içinde iki Upk: . , . ,mamııtır. Sınlda Atlama - Bir hafta evvelki seç· 
-vll de gözüküyordu. Arkada da kü· - Kendisine haber vereyım ~yerek 400 Metre -Archie Williamı, 46,6 ile melerde 4,42 m. ilk hayretbahı bir dünya 
gGJi bir otomobili sivil bir adam kulla· yanlarından ayrıldı. . ·.) -400 metrerun buııün en iyi lr.ofUCUIU ola- ,rekoru tesis eden Vaoff nlıai müsabaka 
Jlfyordu. Beı dakika geçti ve fU cevap venldı;ı 'rak görülmektedir. ,larda ancak 4.26 ile 4.33 den aşan üç bi-
, C. ece yan-ai ••• iki otomobil birden -Sotelo çıkmıyacalr., daha sonra ıe· K llf . l A b d . b"yük rincinin arkasında kalmlfbr. Amerikan 

liniz. · k al 0lıkrnlıya 1 ra~ du eDr~eyı ·1t·u k idarecileri, Varoff un mükemmel derecesi-
ca'"-ket ettı', ikisi de Alcala caddesini l · b' y a yapma .. ta ır •0 er ı ı o-
11 

1
"" - Bek eyemeyız. ır 0 a . .. ' .. ni hiç kale almadan kıymetli atlayıcıyı, ni-

~Uttu ve oradan da aristokratik bir mu• lsteraeniz evi muhasara alhna alınız. ıucunun derecesı 47,3 dur. . b k d k k 
!" - , • • ... cb ' zamname ıca ı, ta ım an çı arma mec· 
lıit olan Salamangue mahallesine te - - Kendwnı zorla çıkarmaga me ur 800 Metre - En çok hayret uyandıran buriyetinde kalmıılardır. Bu karar değiı-
~eccüh etti. Bir kaç evin önünde dur· oluruz. netice 600 metre neticesi olmuıtur. 1.-49.8 mediği takdirde Varoff bir hafta evvelki 
~uktan sonra nihayet içlerinden bir Calvo Sotelo kapıda göründü. p; ıamalı ile dünya rekoru lılhibi Ben Eaıtman °nefis derecesiyle. emeline ulaıamamıı ola· 
Janesi: idi. Yorgun bir eda ile konuşuyordu : 1.51.1 lilr.' bir yanıta ancak albncı gelerek cak. 

- Calvo Sotelo burada oturuyor, -Tevkif müzekkereruz nerede) 'takım harici kalm11hr. Maamafih müsaba· 
jleC:li. - Biz doğrudan doğruya emniyeti U• ka birincisi Woodroff ıeçmelerde kolay· 

Kapıyı çaklıJar. Çıkan kapıcıya: mumiyeye bağlıyız bizde öyle teY yok, lıkla 1.-49.9 yapmııtır. Berlinde yeni bir 
_ Calvo Soteo kaçıncı katta, diye Sotelo mahvolduğunu anlamııtı, tele- 600 metre rekorunun tesisi imkan dahilin· 

Jordular ve sonra ikinci katta oturdu- fon etmek ietedi, menettiler. dedir. 

f Tabancaların tehdidi altında pardesil· 110 Manialı - Forest Towns 11 O met-
&..nu ogrenince, kendisini tevki e • 

Disk Abna - Disk atmada, bütün atı• 
cılar ırayet düıük dereceler yapmıılardır. 
Maamafih, müsabakayı kazanan Gordnn 
Dumu kolaylıkla 51. 70 atmakta
dır. Ayni dereceyi elde eden Phil Levy de 
gayet bozuk bir dereceyle takım harici kal-

""' ıünü giyeli. sararmııtı. zabitlerin arasında rede Saliq'in 1932 de tem ettisi 14.4 itik 
geldik, dediler. yürüdü gitti. olimpiyat rekorunu kırarak 14.3 lük bir mıştır. 

Kapıcı korktu, gelenlere bir göz at- O gün sabah da: dereceyle Berline hareket ediyor. Towns G61le Abna - En iyi derece 15,66 
ti. Sekiz tanesi muhafız kıt'alarındaki Calvo Sotelo öldürüldü dediler. bu 14.3 lük dereceyi iki müteakip günde metredir. Bu müıabakada Janeı Rayyold 
ıabitlerdendi. Aralarında büyük rüt • Şayia kulaktan kulağa dolafb. kralcı- ·iki defa elde ederek formunun yerinde ol-
J>eli bir zabit daha vardı, iki kif i de si• lar birbirlerine telefon ettiler, kıtlalarda duğunu ispat etmiftir. 
vildiler. bazı askerlerin yüzleri değiıti, ve günün 400 Manialı - Glen Harden de -400 

daha iyi derecesi olmasına rağmen, takım 

harici kalmııtır. 
Ciricl Abna - Derece 67,87 metredir. 
Yukarıdaki dereceler, Amerikanın o· Kapıcı kaçtı, bunlar da yukarı çık- birinde top ve tüfek sesleriyle ihtilll baı· manialıda, 1932 de kendi tesis ettiği S2 

ti. Sotelonun kapısını çaldılar. ladL Bir zamanlar tek bir kurıun yoktan 'ıaniyelik dereceyi S f ,4 e indirerek, Ame- limpiyatta mevküni göstermektedir. Bun· 
Çıkan adama, büyük rütbeli :zabit: Avrupayı kana boyanuıtı. timdi de tek bir rika a 1932 de bzandıiı pmpiyonluiu lara bakınca atletizmde Amerikanın tam• 
- Calvo Soteloyu tevkife geldik, kurfUll ispanyayı ikiye böldü. Y 

Şimeling Bradoock ile 
şacak mukavele imzal 

Berlin lJ (Huıusı) - Madiaon 
gaıden sahaa sahiplerinden Kolonel 
Patrieb Berline gelerek Şimelinc il• 
•ıklet pmpiyonluğunu tayin edecek 
bakanın tartlannı konupnuı ve muk• 
yi de imzalanuftır. Kolonel Kiel 
len f'l beyanatta bulunmuttur ı 

- Elyevm dünya ıampiyonu 

J3radoock ile seçenlerde Joe Louü'l 
Şimeling aruındaki maç eylul &71 

Nevyor'kta yapılacak~r. Şimelina a 
bidayetinde Amerikaya cidecekdr. 

Cim Londos 
Kavrian maçı 

9 ağustosta yapılacak. 
ağustosta da bu 
galibi Türklerle güreı 

Me§hur Yunan glirefÇİ9i Cim ı.oııd1 
Kavrian 9 aimtos pazar günü 
caklardır. Ayni Künde -40 tane ~ 
retçisi arasında da seçme müsabak~ 
pılacaktır. Bu müsabakada kazanan'
Londos Kavrian maçı salibi 16 
pazar günü karıılaıacaklardır. 

Teniı müsabakalanna da J 
baılanacaktır. Müsabakalann 
finaller yapılacaktır. 

Kraliçe Mari vapuru yi"' 
rekoru kıramadı 

Londra, 27 (Hususi) 
Mari adlı yolcu vapuru Atlaa 
nusunu geçme rekorunu kırnıaı
vaffak olmamıstır. Bir deniz ta 
sinin yol üzeri~de dutmesi reko1"' 
rılmasına mlni olmuftur . 

TAKViM 
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"== 28 Tenamus 
SON POSTA \ g 

L Hilcllg• ! Fakir bir delikanlının hikayesi] 
Kahramanhk, afk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI Yazan: Ragıp Şeykl 

Yazan : Kadlrcan Kaflı Profesör Konrad dalgın dalgın yüzümel§Ünmev b k 

S k 
b k k 

ge acet yo • tanıyamazsınız Çü'aJ 

on Po•ta'nın tarihi tesri ası Numara .• 29 a ara : kü b · h' · 
• J' enı ıç görmediruz. Çünkü ben b 

M . b" o· b t hd't d' b F k b h - Demek l-laydelbergden ayrıhyorsu· r ya geldi henüz 'k' - 1 . . ura• 
anaurun aklına birdenbire yenı ır ıyor, azan e ı e ıyor, azan a at u, aksız değildi. nu' öyle mi> dedi . . I • • gun odu. D;nley•n be· ~.ey gelmişti. Sultana v. akla"tı ve ya - da yalvarıyordu. ishak reisle birlikte kancıkra 0 •• ldu" • ı · · nı, sız stanbula mı gidjyorsunuz, •a , , çom yana.ak •e kenk k .. ik mmlda • - Evet 8 · .. 

! •esle f.unlıırı ııöyledi: JOakat onu dinliyen yoktu. rülen yüzlerce Türkün öcü alınmış o- nuak• mma... 

1 

- Bu idamı hemen ve sessizce yap- Uçüncü bir adam onun boynuna bir luyordu. - Başka ne yapabilirim hocam, dedim. . - Sözümü kesmeyin kuzum. Bakın ei· 
~_"nak gerektir. Marki dö Gomar be~ kement geçirdi. ileriye doğru çekti. Keneli çadınna doğru koştu, K., kudqimin hayau için tabUlllm !eda ".nlc ~e kada> müşfik konuouyoıum. Be • 

1 
engel olur. Şimdi Münzerin kollarile başı birer ta- - Atım?.. Çabuk atımı t" . r etmem lazım geliyor. nım kım olduğumu, ne oldugw u 
,... f k"l' .. d • h k Ik o· b ge ırın .• H b'l' k mu araot.ır• "•ne doğru aöylüyordu. ra a çe ı ınce gov eaı avaya a a • ıye ağırdı. cm 'oyo• mu•unu, ki. biz ,.,khla• ~·y~ca "n•z. Bel!'; ,;,. ;y; b;, kudq, bel-

L}Münzer, ishak reisle arkadaşlarının cak gibiydi. Seyis hemen alı getirmek için ko~ k" kudeole<imiri •evgililerimiz kadu ••· k, bır abla, belko de bi, ukadaı olablli • 
"llçtan geçmelerine sebep olmakla a· Bacakla""' rastgele sallıyor, çırpı • tu. ' ve<iz. rim. Benim doaıluğGmu ;,ter minıüa >. · ra-'- da d J"k" b 1 d w d b. - Daha bir sene, daha bir sene beklı' _ Sizi tanımıyorum ki... Nasıl diye " 

t'lilr n ve Telemsan sultanın an nıyor, a ın u un ugu yer en ır a - Mansur ~· d' v I ÇoJt 1 l d b.l ·ı · . "d . d yım ı saga so a emirler ve - yemez misiniz?. Bir sene ıonra doktora • yim ~ .. 
n ' spanyollara hizmet etmiş bu U - ım ı e 1 erı veya gerı gı emıyor u. riyordu ve muhafız askerlerden .. nızı alacaksınız. - Hayır. tanımak dostluğa kafi gel .. 
o llyordu. Bunun için Marki dö Gomar Cellôt onun başı ucunda, yalın kı· kişilik bir müfreze hemen hazırla!ı"~ - İmkan yok hocam. Biz fakir bir ai- mez. Bazan insan seslere de do&t ve Aşina 
d .... bol mükafat vermiş, eyni zaman- lıç bekliyordu. yordu. ley;,. Anncmôn ald•ğ• dul maaoilc bi, dük· olu<. 
• RÖzetmeğe başlamıştı. Mansur uzaklaşırken celladın geniş Bir kaç dakika sonra başta Mansur kan ve b;, han kimı, benim tnh,a mana· 1 laydi ku,um cevap ve<in, benim doa" 

h··- Git tc böyle yapılmasını Şeyh E- ~.ğızlı ağır ve keskin kılıcı kımıldadı. olduğu halde yüz arap atlıaı dolam _ f,mla k" kn<Je,;mön ili.çlanna .. ,.1 ki.fi luğumu ve uknda,bii•mı kabul ede< mioi· 
ul-Haınud'a söyle! Once yukarıya, sonra aşağıya doğru haçlı yolda b' t b l k l gelebilir? .. Artık hayata atılmam en niz?. M 1 k k dk M " oz u utu a dırıyor • 60 r ık b" ' aıa· 

L· ansur çadırdan çıktı ve bir iki da- birer para avis çiz i ten sonra ün- sert bir rüzga"rın 0.. .. d" be ' gı ıra 1 ır memur olmam laz.tm geli· E t Ed. Ç k ıuL nune uc:en yaz B 1 - ve • •• ıyorum.. o güzel sesi , 

q sonra do'"ndu'". zerin ensesine indi. b" bul t 'b" b"' .. Y yor. öy ece, belki de zeytin ekmek. yı''-'e · 

S 

ır u gı ı utun hızile Cczay' k !' . ,, • nız var .. Sırf bunun için ediyorum. Fakat 

ultan bu sırada Sekineyi naSJI ya- Sanki bir ustura bir kılı kesmişti. lunda uzaklaşıyord ır yo- ~e de ı?1ız~ ~eçcn paranın dörtte üçünü kız kuzum siz benim bu akşam Haydelbegden 

:: ~!: !;;!::;~;u~üşünüyor, he- ma~:u:;ı: bı:r~d:: ~:t:;,,~: =~v~: Bu sıruda Ceza;;, limanında bir "'H:':~m ·~~e~::ı::..:=t:~:· cep}c,;ne ao - ~~'.~ke tcdeceğimi de biliyouunu' bitta • 

O 
J 

Türk kadirgası da bütün yol hazırlık· karak göbeğini şişirdi, yüzüme baktı: T ı f d 
gideli sekiz on saat olmu..tu. sinden ayrı mıştr. 1 b' . . b S k e e on a çok kısa bir sükut oldu. Son· 

y· a lk k 'b k fı k d arını ıunnış ulunuyordu. - en uvveti bir adamsın Adnan, de- d h kk 
- Acaba Abdurrahmanla lbni Ha- Boynun an o u gı i an ! ır ı. d. B- 1 ,. em« en, ta a üm eden, ynlvuan, •l-"8 T J 1 d " b"' k JI Hızır Beyle bir kaç arkad k d' 1

' oy e panayır aktörleti gibi boyun bü- lıyan bir sesle: 
ne yaptılar} oz u yer er e once uyüce gö er, h l kl . aşı a ır· kereJı: facia rolü oynama . -ı- .. 

Diye Len"'1ı' kendı'ne •ordu. sonra kanlı çamurlar görülmeg.., e hac:- ganın azır 1 arıle meşgul olmuc:Jar · H . n, sem gu unç gos- - Siz Jstanbula gitmiyeceksiniz. dedi. A o o Y d Y - teııyor. aydı, Allah ıeliınet versin koca Güldüm: 

1 Mansurun heyecanı eksilmemişti. ladı. ı. Tü•küm. Meyu• olmak budalala,. maı,,,... - Siz galiba küçücük ve masum bir 
k~şsunuz. Niçin, hangi sebep]e gittiğimi bil
mıyorsunu2. 

•tedi1derini yaptırdıkça cesareti daha Onu tutanlar hemen bırakmışlardı. Kadirga kaptanı Hasan reis, kürek- tur. Sen mektep sıralarında olduğu eibi. 
Sok artıyordu. Pek candan görünmeğe Gövdesiz başla başsız gövde birbi- çileri, yelkencileri •. gardiyanlan, levent- hayatta da muvaffak olursun. dedi. 
Wıtarak: rinden bir adım aralıkla kımıldanıyor, leri ve topçu1arı bırer birer gözden ge- Eğilerek elini tuttum ve öptüm. Bu ihti· 
• - iz· • . h il titriyor, yerlerinden hoplamağa çalışı- çirmiş, hepsinin dilediğinden daha iyi yar, belki benden ziyade Şarkı aeven in • 

1 
ın verırsenız emen yasın ar· · · d 1 .:aaıııda "t 

1
. . B .. d ha yorlardı. ve yerlı yerın e o duklarını görmüstü sandı. EÜni öptürürken kısık bir sesle: 

. n gı me ıyız. u ışı e na ve· . .., . - · · tı11iz. O l t" w. .. h t Mansur bu korkunç ve ıgrenç görü· Bu kadırganın kıç kasarasından am- - Seni çok aııyacağun koca Türk.. Be-
,.... n ara ye ışecegıme sup e e - d b' . • ı . . k ha 'd d k d' . . k d' b v ı ""'Yorum. ' nüş karşısın a ır an tçın göz ennı a· ra gı en · aracı mer ıvenınden ini- ~· en •ne ag amaaını bild;n 1. Seni, oğ . 

Kar .. L) d b k l d" .. pıyarak yüzünü buruşturmaktan ken- lince oldukça geniş bir boşluk vardı. um gitmiş, bir daha gelmiyecekmiş 'b' 
.. ,,...,. arın ar ına a~ a arını uşu· . . d (Ak ) hmctle, içim ynnuak anyacağım H ·~.' 

'."P le onların ele geçmelerini önlemek dını alama ı. T .., var yolun açok ol•unl.. dedi. ·· ay 
1

' 

:ltordu. Kumandasındaki askerleri N v d Uzun ve loş koridordan aşağı büyük 
narın geçecekleri yollardan başka bir f • k A J t• mermer taşlığa kadar ıürüklenir gib' . lıırafa çevirmeyi şimdiden tasa.lamış· a ıa e a e ın en: dim. D•ıan çokıp ta Haydolbe<g;n, b: ,::;e: 

tı. 11/8/936 Salı gunu saat on beşte Ankarada Nafia Vek~ıetı" b~ ıehrinin neşeli gürültüsünü işitm~sey • 
Sultan mınldandı: D • il . d cu dım, koskoca delikanlı olduğum halde ağ· 
- Çok geç kaldık ••. Çok geç haber emıryo an ınıaat airesindeki münakasa komisyonu odasında Aydın Jıyacaktım. 

~ldık. Demiryolunun 67 + 200, 274 + 000, 390 + 450 ve 435 + 600 üncü Sokak başları kasketli, gri patdösülü ta· 

Kısık bir sesle: 
- Biliyorum, dedi. Her ıeyi biliyo < 

T~m. Arknda~laıınızdan duydum. Her fe" 
yı, amma bütün teferrüatına kadnr bili ,. 
yorum. Ve şimdi sizden ne istiyorum bJH ~ 
yor musunuz?. 1stanbula gitmiyeccksinli, 
burada kalacaksınız. Bir yıl daha burada 
okuyacaksınız, doktOl1lnızı alacaksınız. 

- Siz deli misiniz kuzum?. He h 
§eyİmi bildiğinizi söylüyorsunuz h m ;~ . • cm uv 
«gıtme l» diyorsunuz. 

- Biliyorum ve hunun jçin de sizden 
şunu rica ediyorum: Size ve ailenize ilet 
ay muayyen bir para göndereceğim, ha " 
y~r, bağırmayınız, itiraz etmeyiniz. Bunlart 
sıze borç olatak veriyorum. Sonra, ka " 
z~nr:ın~n başladığınız bir gün ben ken • 
dımı sızc tanıtacağım .. O zaman ödersiniz. 

- Olsun ... Bunoan ne çıkar? icap kilometrelerindeki taş ocaklarının her birinden on beşer bin metre lebeler)e doluydu. lkjde birde yolum üstüne 
tderse Sitti Sekineyi kurtarmak için mikap balastm ihzar, nakil ve vagonlara yüklenmesi ifleri kapalı zarf tanıdık arkadaşlar çıkıyor, hocamın bana 

~yirin içine. Hızır Beyin konağına usuliyle ayrı ayrı mlinakasaya çıkanlllllfbr. koyduiu ;,m,ı., 
~adar girerim. llyas onu her halde ora- ı. - Bunlardan 67 + 200, '174 + 000 ve a90 + 450 inci kilo - Koca Türk, 
}' metrelerden çıkarılacak balutıların muhammen bedellerı" 21750 lira gidiyormuşsun di -

r----------=-H-ay_ı_r,-dedim. Ben bir kadından pa· 
ra kabul edemem, 

- isterseniz et ., 
meyin. Biraz aon • 
ra size bir adam 
ihtiyar bir ada~ 
bir zarf içinde Jtu 

a götürecektir. Hızır Beye bol para d d k... y 
".eri1'8ck, yahut buradaki Türk esirle- olup muvakkat teminab 1631 lira 25 kuru~ur. ye uy u '·· 

8 

-
hu, 11rası mı?. Bir 

r111dcn bir veya bir kaçını geri yollar _ 2. - 435 + 600 üncü kilometredeki taş ocağından çıkarılacak ıcncn kaldı? yok-
•ak kızı bize verir. balashn muhammen bedeli 23250 lira ve muvakkat teminah 1743 lira aa İstanbulda gü ~ 

Yarınki nushamızda 

Deliye aşık 

- Arada IJyas o1masaydıf 75 kuruıur. zel bir nişanlı için Yazan: Faik Bercmen parayı getirirse. nG 
vapacaltsınız) So ~ 
kağa mı atacnkıı • 

~ - Bence (Iyao kızı değil, kız llyaoı 3. - Mukavele projeli ile bayındırlık işleri Genel prtnamesinden mi bu tahtı dev;,. 
h açtrrnıştır. llyasın bakııları, aözleri, mürekkep birltalıım münakasa evrakı 55 ve yalnız - 435 + 600 üncü dön>· diye bağm • 
ı,.;. h~de Sitıi Sekineye kar~ı bir gönül kilometreden çıkanlacak bıılastm münakasa evrakı 58 kuruş mu- yo.la<d .. 
t• •lılıgı olmadığını göste•iyordu. Hat· kabilide demiryollar inpat claireainden verilmektedir. Bil".'iyool .. d• ki, benim oevdij;;m, kız "" () . k • t nl 2490 kardeşımdi ve yalnız onun V.in tahtı de • 
bil nun kızı yolda bırakarak gitmesi 4. - Bu eksiltmeye gırme ıs eye er, numaralı kanun mu- vhiyo,dum. .. 

c beklenebilir... cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5/936 tarih * 
tı Sultan lbni Hamun gittikçe daha çok ve 3297 numaralı resmi ceridede ilin edilen talimatname mucibince . Pansiyona geldiğim zaman. ihtiyar pan· 

nız? Polise mi verecekainiz? Jcı.te · .. o za .. 
man sizin zeki Lir Türk. degıw·ı bud 1 b" T'· • a a ıı 

urk melezi olduğunuza inanacağım. 
Haydi dostum, orevuar.. Beni sormayi 

n~z •. beni aramayınız .. beni merak etme • 
yınız. Arnsıta size telefon eder, uhhatin~ 
soranm. Orevuarl • ırı "Yor, fakat kızgınlığını gizlemeye Nafia Vekaletinden almış olduklar1 müteahhitlik vesikası ve teklif oıyon., o<lnnın kapuıından baııuu uzatt,. 

M•ffak olabiliyordu. zarf1arıııı mezkür kanunun tarifah dairesind" hazırlıyarak 11/8/1936 - Sizi telefonla bir kadın aradı. y~ • .,,~nsura doğru yürüdü. günü ııaat on dörde kadar makbuz mukabilinde demiryollar inpat nm •••t sonm yeniden uıyacak. Beki * ~ın· d" tın I · ı· d menizi rica etti. eledi. e Bu güzel sesli kadın kimdi?. Bilmiyo ., 

ı onun omuzuna koydu: dairesine tev ı e e en azım ır. (28) N 
- ı; rnm. er eden telefon ediyordu ı Bilmiyo• 

\'e h aydi oğlum, yanına yüz atlı al _Bavullarımı birbiri üstüne kapı önüne rum. Nasıl bir kadındı" 6 .1• • eın • L M -d D r. 1 mtyorum. 
~etj . ~n yola çık ... Eğer kızımı gerı H b ı• d Dz İSeSİ üdürl .. v •• d yıg ım. uvarlara astığım resimlere uzun Genç kız mı, güzel mi, çirkin mi?. Hasta 
•ar .. bıfırsen sana dilediğin kadar aftın ey e Ja a • U gun en : u,un bakı.ktau •on'8 hepoin; oamlanndan m" · Hiç b;, teY bôlm;yornm. 
hir · Bu edepsiz kız benim namusumu Bu yd Deniz Lisesinin 9 ve 10 CU sınıflanna ııpğıdaki tartlan •.•ka•d•m, b;, ga,eıc ;ıc •a.a.ak küçük v•· Yalnız ..,; ha.ilmlôdo ;d;. Onu ,.k .. ~ 

"'ara} k k d' al kt lıze yerlc§tİrdim. Odanın boelunu, soguv k- arıyordum ı'çı' d t" Ü d 
c)

1

• '"ı ı etti. Onun cezasını en ı tacııyan okurlar maca ır ı ~ .. • m e ut yor u. ?)} Y luğu ve kasveti içinde Allah llilir ki b. .. Na 1 k b tııe e •ereceğim ve kendi elimle he • 1. _ Türkiye Cumhuriyeti tabaası olmak lüden ı.,ıu.,dım. • " 
0

• _' '.' _:•gın ;, .,ınotio '"'"""' du•• n onu . ı · ı· 1 k ç k . . gun. Lır golde, buğu buiu buharlar Yl···L .. 

td seçtığim adamın e ıne tes ım 2. _ Orta Okul mezunu o ma • o ıyı ve iyi derecede olanlar ı d .. eceO.ı'nı (İk 1 k l 1 T"' ki d 1 se ır e kıyıdaki .rc~il lll7aç ı.u··mel . ı...ı a h l an l ) a uza ıır nn 1ıe en almanca bir mck· . ., " . erının "il " 

t t.1ansu~ d. d'L ld G'tınek . . n terci o unurd. ma ehh ati. ar .a dınmaz tep prkıama kendimi Jı:aptırmıJ, ayamınln lnueyoı;rıdrı:ur.se. bu dişi ses te içime öyle aoku· 

11a~ırdı y 
1 

ım 1~ o u. 1 ıçı 3. - Vücudu zin e ve 81 3 yerm e olmak ( Dilde rekaketi" h f' f haf'f ... 

d 

a ı . ı tempo tutarak ba'""'ı sallıyor -

- 1
. anız son defa sor u : olanlar alınmaz) d 1 ,.~. Gün a•nrı tel f w b um. çımdc kırılmış bir şey vardı. Ölüme ,... e on etmege nşladı. 

kadar c::J' ederse CezaY.İrC, Hızır Beye ,f, _ Lise 9 sınıf için 15 - 11 yaşı arasında olmak ve 18 yaşına haaıdanan bi, insan gib; aözlc> . k 1. A•tık he< ay bfr mf içinde nndan 70 
...._ Ggı. eyim mi? basmamış bulunmak. ıını apı • ıra alıyorum. Bir hafta ıon i h ld - yor. yavaş yavaş mavi suların miııarelerı'n l b' ek.t ra stan u an 

ıt • • gc en ır m upt 
- O •· · Lise 10 sınıf 16 - 19 yaşı arasında olmak ve 20 yaşına ku•,unf kulıbelenn liçiade "k•pp kaim•• B a annem' 

han raya kadar gitmek icap ederse basmış bulunmak. bir şehri hulmağa çalışıyordum. - ana Haydelbegden yiiz lira ıeldi. 
•) · a Yalnız ikı' atlı t Çu"nlcu" bu bir d Bunu ıen mi gönderdin 0°"ıu11\ ·.· Ncr'"'d•n "Çı) ·k ye er. Yapılacak sıhhi muayene e ve müsabaka imtihanında ka- Birdenbire kapıdım Madaın Agcnhergı'n "' · " "" ı olur D ' w J • • ld . 5. buldun~. Y ok ııa artık t h 'li ı .. 
)o)L · ıger erını yarı yo an gerı l k ıesini duydum: . . . • 
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oırakıp Dır ._ ,..,.., N b zanmış oma · '"' • "drnl. Fakat bT. . "" 
- D: : . uy~rursunuz ~ . Okul gece yahlı ve meccanidir. Mektebe gı" rdikten sonra - Siı:i teld ondan istiyorlar r.. I' b · 

1 

ı)> or musun;· Bu ya, tııaı ıledıgın g>bi yap ... Haydı, dur· 6. D "
8

• '.n' na,.ı me•ut "ti. S.nly• :-~dl hu· .. yiyim, giyim, kitap okul tarafından paras12 temin olunur. b izim pansiyonun telefon odası, etıafı suııı. bır haaınnede .. Sevınc:inderı , •""abe·.._ 
M l k• U uzlu camlarla. kaplı k- .. "k . b • T~ 

ansur d f I Getirilmesi mecburi o an agı ar: h" d' • • uçucu • zarıf bir l" nı çok sevjyor lıı diye heı ııın c"-J-ı 
)( ışarı ır adı. ocrc ır. Ekseriya burad 1 k "4nıı l apınt .. d N"f 5 cüzdam d w b a saat erce kal • çııpara ağlıyor .. GörıH:n n• luıdu •n .. '"t.~ 

•iiçiik b" n on üne çıktığı zaman ora a 1 U u '"'".'• ;,;m haşan ve >İnınnk k.,lndn. • • 
h ır kalabalık go"rdii. 2.· - .Mektep ıaha.detnamesi veya sınıf geçme derecesini gösterir zengın mektep nrknd n 1 ·ı * au 1 - • 'ş an c u'un u'un ko· Benim meçhul h ' 

•lan n ar bir hallra halinde toplanmış tasCiknanıesı. nuıtugum oıu.du. uk h, .. b. '1cıma veya .ıtadının1• &r• 
rnuh f rk -· t ni in mahrem raporu • gon " •n• tup ,.,.,ornm. 9im• 

Onla a ız askerlerdi. 3, Asker ı ogre me n Şimdi de bu ıololon eden;n benim ,. • 
0 

da benhnle m•k<np!.,.,..,. 
bıud burı'n ortalarında Şeyh Ebül Ha - 4. Aşı kağıdı "k f t af nşın ve küçük Sorelim olduğunu saııdıın. ~~ndcn k~ndı!ı ıçin türk.çe bn ıdrn İl " 

tisı· ... d . lınuyordu. Onun ı'kı" adım ı'le- ıc. _ Alh adet vesı a O ogr 1• Fakat k J v tcdı Ona ·c·· · ı d . 
•• ".:1 ıeıı ·u agıma çarpjınca b'rd bi .. . <. onu • ıye hitap .. •rnn. Hem 

to?bJ .. ~-lıcse iki kuvv.et.li a.dam don .. ve 
6

•• _ Dilekce v.e buna mümasil diğer kağıtlar okul ta.rafından yüreğimde bir ~ey kırıldı. Giizcİ, .. ~k cı~. rle t ~ıkçe bir isim .. C:inül. .. o ıu- ,: ,. . h°"1ıuı '"" 'b' b ., guzc • g1d k" A 
.. •in k oraya gelırılmış olan Mun - verilecektır. •u •• ' crak ve t~;, b;, kad•n ,.,;, '>

0

' "·· "'" mektcpl•~""' "" 4ooı 
.. ll)81ı. ollarından iki tarafa çekerek K ıt ınuamelesi 1 Temmo2! da başlanarak 1 Ağustos 1936 tarihinde - Alooo, ııi.ı: misiniz?. dedi. ın cktııhun dan c;ıkıı, şimdi iki ,. ,.llıli git»I 

•• tut 1 ay d k v b . :ıevı~ıyoıu:.ı 
......._ 

0 

.m~! a~.dı. Münzer: . k ve bundan sonra müracaat e enlerin Ağıtları ahnmıyacakhr b Le onra enım cevap verm,.me meydan N.~ı:ırr:t · b' .. b ı_., ""'nı old . 1 AP- lar bıtece • """madan k .. .ak ve "" r b" ı ' " gun •n• •oo , .. ,~rnbunu 
i.. il . urmeyın .. ....ttı (53) s· b . • ' " •o " ı •ônd .. ,d;' 

. cnıın suçum yok... - ız cnı tanır mmm<1./. Hayaı, dü -J (L'·ır f • .. u ~n aay ayı sevı.muı.) 



10 Sayfa 

Gavur 

CiBALI ZiNDANLARI M11hm•dln 
Yeni 
Maceraları 

' . Son Posta nm zabıta romam. 25 
• Aliş, başını bir tarafa eğmiş.. par- - Bulamaz mısın, ÖY.le bir iki ru:ka-
maklarının arasındaki küçük türpüyü dat}. 
mütemadiyen demire sürtüyor.. ayni - Bulurum amma .•• 
zamanda derin derin düşünüyordu. - Amması ne oluyor) .. 

Gavur Mehmet te; kapının yanında, - Kırılacak kasa nerede~~ 
~rkasını duvara dayamış olarak duru- - Galatada .. Mumhanede. 
yor; gözlerini Alişin çehresinden ayır- - Şarapçı Yaninin kasası mı} .. 
mıyor, zihninden şunlar geçiyordu: - Hayır. 

-:- Şimdiye kadar, hiç tesadüf etme- - Ya kimin} .• 
aiğim bir sima ... Her halde, işe yeni - Papaviçin ... Hani şu zengin Hır-
başlamış olacak ... Kendine göre kur- vat bakkal yok mu? .. 
naz. Benden şüphelenmediği halde, Aliş, derhal işini bıraktı. Başını çevir
yine ihtiyat gösterdi. Niçin yakalandı- di; Gavur Mehmede baktı. Y.e sonra 
ğını doğru olarak söylemedi. Cürmünü, kaşlarını çatarak: 
hafif göstermek istedi ... Bundan da an- - Uskumru Emin r.. Galiba senın 
Jaşılıyor ki, Aliş ağa, kurnaz geçinen canın, tavada kızarmak istiyor. 
abdallardan biri. Yahut da, bu işlerde - Neden? .. 
henüz daha pek acemi ... Eğer burada.. - Sen Papaviçle oyun mu oynu-
ilk ifadesini tekrar etseydi, her halde yorsun. 
beni bir şüpheye sevkedecekti... Bu - Niçin canım? .. 
yalanı söylemesi gösteriyor ki; Aliş, - Onun malı, balık kılçığıdır. Kim-
cinayet meselesile tamamen alakndar- senin boğazından geçmez. 
dır .... Asıl hatası, derhal kaçmayı ka- - Yok be yahuuL 
bul etmesinde .. adi bir zembil hırsızı, - Eh, bunu bir tecrübe et ... Kasa-
hiç bir zaman bu kadar büyük bir teh- sını kırmaya hacet yok ... Bir gün alış
likeyi göze almaz.. ve kaçmaya çalış- veriş için dükkanına git .. orada, şöyle 
maz. Eğer aldanmıyorsam; ipin ucunu bir biçimine getir de, bir avuç fasulye 
tuttum, demektir. Aliş, beni istediğim al, cebine koy ..• 
yola götürecektir ... Ah Allahım ! .. Bir - Ne olud .. 
kere şu izin üzerine bassam .. artık on- - Ne olacağını o zaman görürsün. 
'dan sonrası kolay .. Eğer Lunanın başı- - Allah, Allah .. 
:na gelen şu felaketin sebeplerini öğrene -Allah, Allah; yaaa ... Geçen sene, 
nıezsem .. bunca seneler uğraşıp didin- bir iki sersem böyle bir işe girişmc·k is
Clikten sonra güçlükle bulabildiğim sa- tediler. Fakat, Ayvansaray zindanında 
adeti bana çok görenleri tepelemeden da Allahın emrini çektiler. 
ölürsem; vallahi gözlerim açık gider. - Ayvansaray zindanında mı? .. 

Gavur Mehmedin kalbindeki yaraya, - Evet. 
Janki insaf bir parmak şiddetle basıyor. - Ne demek o, Ayvansaray zin-
o ıztıraptan gözleri yaşarıy:or.du. danı?.. 

• • • - Eh .. onun orasını Allah bilir. 
-Alişl .• 
-Haaa .. 
- Nasıl.. kolayladı mı i .. 
- Eh .. çok bir şey kalmadı. 

Gavur Mehmet, kalbinde büyük bir 
sevinç hissetti. Fakat, Ali?i şüphelen· 
dirmemek için, daha fazla bir şey söy
lemek istemedi. Ve derhal sözü deği~. 

- Y oruldunsa, sana yardım ede- tirdi. 
yim. 

- Yok canım.. iki demir kesmekle 
adam yorulur mu?.. Eğer bu kadar 
feyden yorulursak sonra aç kalırız. 

-Alişt.. 
-Hiii 

- Vay canına .. ben bu herifi şöyle 
uzaktan görür de, bir şeye benzete· 
rnezdim. Dernek ki Papaviç, bayağı 
zorlu bir adam rnış, haaa ..• 

- Ne söylüyorsun, arkadaş ... E~er 
Papaviç istemezse, Galatada bir sinek 

- Bari, iyice kazanır mısın?.. bile kanadını kımıldatamaz... Herif, 
- Eh.. iş olursa kazanırım. her tarafa ağını germiş. Kendisi de geç-
- Bazı büyük işlere de girer misin) miş, o ağın ortasına yerleşmiş ... Hele 
- Eh .. işi bilir. haddin varsa, kımılda. Hemen, cup 
- Eğer bir iki arkadaş bulabilirsen, diye o ağın içine düşersin. 

iyi bir iş var. Seninle şu işi görelim. - Tuhaf şey. 
- Nasıl işmiş, o?., - Tuhaf olan, o değil.. senin gibi 
- Bir mağaza soyulacak .. bir kasa bir deniz hırsızının, bunları bilme:me-

liırılacak. si ... Kaç senedir bu işi yapıyorsun} .. 
- Soyguna gelirim. Amma kasa - Eh .. bir buçuk, iki sene var. 

kıramam. -Yatağın var mı) .. Çaldıklarını ne 
- Amma, bak .. demiri iyi kesiyor- yapıyorsun? .. 

sun. Bu işde, epeyce pişkinsin. - Azapkapıda bir yahudi vardır. 
- Demir kesmek ba~ka .. kasa kır· Ona verir sattırırım. 

mak başka. (Arkası var) 

- Yarın ak§am Karolin gazinosuna 
gel. .• Orada maskeli bir balo var ..• Beni 
gözlerimde kırmızı b~r maske, üzerimde 
kırmızı geniş bir manto ile bulacaksın .. » di

yordu. 
Gece renkli fenerler, ışıklar, ıakrak ses· 

ler arasınra Karolin gazinosuna girdim. 
Kalbim o kadar çok çarpıyor ki ... Yürür -
ken düşmemek için ikide birde masalara 
tutunuyorum. Renkli suların fışlmdığı ha· 
vuzun kenarına gelince, onu kızıl kırmızı 

geni~ mantosu, kızıl kırmızı maskesile ba
na bakar gördüm. Ayaklarım dolanarak 
ko~tum ve: 

- Gönül 1.. diye bağırdım. 
Bu isme alışkanlığım beni böyle garip 

bir hataya da düşürmüştü. E.lllcrine ıan -

lınca kısık bir sesle: 
- Ne çok heyecanlanıyorsunuz, dedi. 

Kollarınıı:ı veriniz, beraber yürüyelim! .. 
Allahım, ne kadar güzeldi. Dudakları 

nar çiçekleri gibi kırmlLI ve ıslaktı. Kızıl 
nıMkesi içinde gözlerinin yeşilliklerini gö· 

- Heyyyy, koca Türk!. Buraya bura -

yal .. diye haykırdı. 
Hızla döndüm: Profesöı Konrad .•• 
Etrafını alan beş altı kişi arasında aya • 

ğa kalkmış. ellerini kollarını, göbeğini sal· 

lıyarak beni çağırıyordu. 
«Gönül» ile beraber profesöre doğru 

yürüdük. İhtiyar hocam, elimi acıtırcasına 
•ıktı: 

- Maıallah, dedi. Böyle piliç gibi, aü
lün gibi, bir içim ıu, Venüs kadar dilber, 
selvi böylu aşifte He ne yapıyorsun sen ba

kalım?. 

Kıpkırmızı oldum. Kan beynime sıçra • 
dı. Profesörün bu terbiyesizliğine, küstah· 
lığına ve edebsizliğine kartı cevap vermeğe 
hazırlanırken, hocam elini masaya vurdu: 

- Ha, söyle bakayım}. Sen benim lu· 
zımı ·nereden tanıyorsun?. 

Birdenbire hızla «Gönül» e döndüm. 
Hayret!.. Maskesini çekmiı, tatlı, müşfik 

bir bakışla yüzüme bakıyor, glilüyordu .. 
Ben hayretten ınllanırkcn, Gönül kolu-

rüyordum. ma girdi: 
Kaç defa avucum içine aldığım elini ıı· - Haydi artık, gell. Ben senden acvil-

karak: mek istiyorum 1. dedi. 

- Seni se\''İyorum, sen5 seviy'orum !.. * 
dedim. Karımın drahomasından ayırarak ver -

Bir ar:ılık tarhlardan, havuz kenarla • diği borcu aşkımla ödemiye çalışıyorum. 
rından hufif hafif yiirüycrek ga.:ı:inonun Fakat o benim için müslüman olduğu hal
palyaçolıınnll doğru gidiyorduk. Kalın, 1 de, benim onun için hıristiyan olmama ra· 
cür, nc~eli l>ir ses: zı dcğill .• 

SON POSTA Temmuz 28 

İttihatçılar Devrinde 

·f/IUHALEFET Or 
Nasıl doğdu. Nasıl yaşadı, Nastl .. öldü'l 

Son Posta' nın siyasi tefrikası : 11 Yazan: Ziya ş.ldr 

Ahmet Rıza Bey, lüzumsuz ataklığını 
tehdide çalışırken, siyasi varlığı, 

cezasının acı acı çekmiş, muhaliflerini 
müessir bir şekilde darbelenmişti 

Abdullah Cevdet Beyin rivayetine/ etmek taahhüdü mukabilinde, Kıbrıs 
nazaran, kendisi Abdülharnide bu tel- ceziresini bizden aldı. Halbuki Mısırı 
grafı çekerken; sefaret başkatibi Asım istila etmek suretile, (2) hükumeti se
Bey (1) de sefire yol göstermiş, onu niyenin tamamiyeti mülkiyesine en 
teşci etmiş; Avusturya haricir.e neza. evvel taarruz eden; gene lngiltere ol· 
retine göndermişti. du) diye yazılmış olan bir yazıyı par-

Sefir Mahmut Nedim Bey, hüngür maklarına dola~ışlar.. Ahmet Rıza 
hüngür ağlıyarak, Avusturya • Maca· Beyi tarihe ve hadiseye vukufsuzluk, 
ristan hariciye nazırı Koııt Golohofes- ehliyetsizlik, liyakatsizlik, .. hatta bu 
kinin yanına gitmiş.. Başına gelen sebeplerden dolayı - ankasdin İngiltere 
vak'ayı anlatarak: ı hükumetinin husumetine kapı açarak 

- Şerefli mevkiimin haysiyetini memleketine ihanetle ithama başla • 
muhafaza etmek için, Abdullah Cev - · mışlardı 
det Beyin derhal hudutlardan dışarı çı- Daha sonra ( Şurayi Ümmet ) ga -
karılmasını istirham ederim. zetesinin son nüshalarında çıkan, (Po-

Demişti. lonya ormanında bir Rum ile muha • 
Ve .. gene rivayete nazaran, Ahdül. vere) yazısını ileri sürmüşler .. (İştel.. 

hamide şöylece bir telgraf çekmişti: Ahmet Rıza Bey, memleketimize ec • 
- Mehezimizden, aynen - nebi müdahalesini teşvik ediyor) diye 

(Sureti telgraf) tenkide girişmişlerdi. 
Atebei felek mertebei hazreti Ve daha·sonra .. (Ahmet Rıza Bey(. 

velinimeti azamiye Siz, gazetelerinize yazılacak yazıları -
Jon Türklerden dayak yedim. Tal • nızın müsveddelerini evvela alıp sefir 

tifimi isterim. Paditahım, çok yaşa. Münir Beye götürüyorsunuz .. Göste • 
Abdi memlukleri riyorsunuz .. Onunla mutabık kaldık -
Viyana sefiri kebiri tan sonra, neşrediyorsunuz... Dunun 

Mahmut Nedim manası, nedir? .. ) demişler; ve Ahmet 
Rıza Beyden cevap beklemişlerdi. 

Abdullah Cevdet Beyin celadetka • 
rane telgrafı karşısında pek çocukça ve 
amiyane bir lisan ile yazılmış olan bu 
telgraf, Abdülhamide gidedursun; Vi
} ana polis müdürü Abdullah Cevdet 
Beyi polis nezaretine celbelmiş.. Na
zikane ve yarı resmi bir lisan ile: 

- Bazı esbabı siyasiyeden dolayı; 
zatıalinizin Avusturya hudutları da • 
hilinde bulunması, rnahzuıdan salim 
olmıyacağı sefiriniz tarafından bildiri
liyor. Hariciye nezaretinden aldığım 

emre ittibaen, derhal Avusturya • Ma· 
caristan hudutları haricine çıkmanızı 

Ve en nihayet .. sözü döndürüp dolaş
tırıp, Ahmet Rıza Beyin {İstanbul 
matbuatı) nı tenkit etmesine getire -
rek: 

[Ey Ahmet Rıza Beyi.. Siz, (Pa • 
ı·is) ten kovulmak korkusile, şiddetli 
makaleleri (Meşveret) gazetesine koy
mıya razı olmuyordunuz ... Avrupa ~ 
nın kalbgahı hürriyetinde yaşıyan si ~ 
zin gibi bir zat böyle cibanet göste -
rirse; bir emirle beş yüz hin süngüyü 
tüfeklere taktıran bir hükümdarın (ya-

ni, Abdülhamit Hanın) hüküm ve t' 
biiyeti altında çürüyen fıkara ve cüh• 
ladan ne neşriyatı filiye bekliyebilir ' 
dik? .. ] 

[ (Paris) te oturup: • Ey abaUf. 
Padişah, şöyledir, böyledir ... diye yaf/ 
mak.. ve sonra onu da ahaliye değil 
kendimize okutmak (3) ile, böyle bil 
adama (yani, zalim ve müstebit Ab ' 
dülhamide) ne yapabiliriz} •. (Fill) ( 
vücuda getiren (kavil) dir ... Fransız' 
lar, hürriyet ve cumhuriyetlerini, ga' 
zetelerle kazanmadılar .. Amerikalıla( 
Amerikayı lafla yapmadılar .. itte tidl' 
di bizden ayrılan (Girit) liler de.ı. iflt' 
rini sözle görmüyorlar ... Henflz orta' 
da yumurta yok iken, gıtgıdaklarile ot' 
talığı velveleye veren tavuk prlatanlr 
ğı göstermiyorlar. Hal böyle ikeııı 
memleketteki inkılabı sizin gazeteniı 
mi, yapacak? .. Burada bir köfoye çeklı 
lerek gösterdiğiniz tafrafurufluklar ın~ 

biçare halkımıza hürriyeti aldıracak).] 
Diyorlar; ve sonra da: 
[Siz, tekmil memur olanlari gijliiııt 

bir tahkire uğrattıktan sonra·: 
- Abdülhamit, Avrupanm islAırı 

lara karşı olan bu'zu adavetini bili 
yor. Hatta, ıslahat namına teklif olıJ• 
nan şeyleri yapmaması i ve böyle ley· 
tüllaalde bırakması; isl&mlann hukll' 
kunu müdafaa arzusundan ileri ae101« 
bir tedbir imiş.] 

( 3) Paris, Cenova, Mısırda .... ede' 
bu gazete, mecmua ve sairenbı luıaW ort[ 
larda bulunan Jön Türklere mffnh•• ,Ilı' 
idi. Bunlardan pek azı OamaDh lmdat1'ı' 
nndan içeri girerdL Muhalifler, ba ~ • 

=~(2:)~B:e:r:lin==:m~ua:h:ed~e~si~n~de~n===a=o=nr=L======r=in=d=e==ço=k==h=ak=l=ıd=ır=.=======-~~~:'.:"rd 
ı-ica ederim. •= ___________ _, 

..-----------------....... ~--Diyor. 1 Kadıköy Yakıtlar DlrektörlUğU lllnlan 
Abdullah Cevdet Bey, bu nezaketi • 

suiistimal etmiyor. Ve derhal Viya - Kadıköyünde Ferit bey aokağında 19 sayılı ev 
nayı terkederek hudut haricine çıkı • Üsküdarda Rum Mebmetpata lcacliye caddesinde 94/1 aayıh dOJdrio. 
yor. Ve .. (ViY.ana sefaretinde vukua Üsküdarda Selimiye hamam sokağı 48/sayılı arsa 
gelen skandal) sahnesi de burada ka- Yukarıda mevki ve numaralan yazılı Vakıf yerler 31/5/936 bitimine kt' 

panıyor. d kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuttur. \1~ 
Muhterem karilerimizden bazıları; alhaleleri 518/ 936 Çarpnba günü saat 15 dedir. isteklilerin KachldiJ ~ 

arzettiğimiz şu hakiki hikayeyi, ihti - kıflar Müdürlüğüne müracaatları ( 4248) ~ 
mal ki sadedimizden hariç bulmuşlar-
dır. Bu karilerimizin cidden hakları 
vardır. Ancak şunu arzedelim ki; o kı· 
sım karilerimizin sabırlarını suiistimal 
cesaretinde bulunmaktan maksadımız, 
büsbütün boş ve manasız bir cür' etten 
ibaret değildir. O devrin haleti ruhiye
sini, zihniyetlerini, karakı erlerini, şah
siyetlerini ortaya koymak itibarile çok.. 
Hem de pek çok şayanı dikkattir. 

işte; Ahmet Rıza Beyin tahrif ede • 
rek, - en mühim muhaliflerinden olan • 
Abdullah Cevdet Bey aleyhinde bir si
lah gibi kullanmak istediği hadisenin 
hakikati, bundan ibaretti. Ve, görülü
yor ki; bu hadisenin cereyanında da 
Abdullah Cevdet Beyi küçük düşüre
cek hiç bir şey mevcut değildi. 

Ahmet Rıza Bey, bu lüzumsuz atak
lığının cezasını, gene acı acı çekmişti. 
O, muhaliflerini karınca iğnesile teh -
dide çalı,1rken; muhalifleri de derhal 
karşışına dikilmişler; - Kobra yılanla
rının zehirli dislerinden daha müessir . 
olan di7lerile • onun siyasi varlığını 
dişleyivermişlerdi. 

Evvela .. Dayak yiyen sefir Mahmut 
Nedim Bey ile Ahmet Rıza Bey ara -
sındaki münasebeti ortaya döküver • 
mis!erdi. Ve bunun için de Viyana • 
nı~ en büyük gazetelerinden birinde, 
(Şamarlanmış sefir) ba~lığı altında ya
zılmış olan biı yazıyı ileri sürmü~ler -
di. 

Sonra .. (Şurayi Ümmet) gazetesin
de çıkan: İngiltere, hükumeti sen iye • 
nin tamamiyeti mülkiyesini muhafaza 

( 1 ) Sabık Hariciye nazıı·larından, A

aun bey. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Kültür Bakanlığı yayınlarının genel satıcılığını üç yıl süre ~le ~tüne ~; 

mıt bulunan «Vakit» idareaile yap~tf olan mukavelenamenm hükmil 
Temmuz/ 936 günü ıona ermektedır. eli1' 

Bundan sonra Kültür Bakanlığı yaymlannın satıtı yalnız kitapçalu 

yapılacaktır. . . • b l _ı_ırıJ 
Bu yayınların sahtını üstüne almak ısllyen kıtapçıların ya u unaua_ .... 

· Direktörliiaüne bat~"" yerin Kültür Direktörlüğüne veya Devlet Basımevı -
rarak satış şartlarını öğrenmeleri ilan olunur. ( 41 ) 

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

- Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

.1 _ Yüksek Enstitü ihtiyacı olan mevcut nümunesine göre 50 ,pel 
battaniye açık eksiltmeye konulmuttur. ı...ı...- fi 

2. _ Eksiltme Yüksek Enatitü Rektörlük binaaında toplanan ıuuw 
ihale komisyonu tarafmdan yapılacaktır. • 

3. _ ihale günü 7 /8/936 tarihine raatlayan Cuma günü saat 16 da~ 
edilecektir. 

4 _ Muhammen bedel beheri (1650) kurut be~abile (825) liradır. s: - Muvakkat teminat (62) liradır. . . .. . • 0-ir' 
6. _ Parasız fa?lnamesini almak ve nümune.ını gormek ıateyenlef 

Müdürlüğüne müracaatları. (12) ______ _.,., 
--~~-~~~--~---~~~~-

Türk Maarif Cemiyeti 
_ .. 

Resmi ililn 
İşleri Bürosu 

Yeni Postahane kar,ısında Erzurum hanında 2 inci kattaki 
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren i~e başl1taıı.,tır. AIAk•· 

darların resmi ilAnlan bu adrese göndermeleri. Tel: ~1101. 
Resmi İlanlar Türk Limitet şirketiyle al6kası yoktur. (60_!,, 



KUMB RA DESTEKTİR 
IQ B " nın kum· aralarını almakla, 

T anJ\.ası · · olmaz 
yalnız p a bir· tırmış ' 

ayni z man a: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

1 Bankası asgari 25 lira m~vd~atı 
:ulunan bütün kumbara sahıplerıne 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükifat 
veri or MükAfatlarm 10,000 Lirası her sen~ 1 Nis~n 
ve 1 y T eŞ rin ievvel tarih 1 erinde kur, a çekile~ek ver ıl m~-~~edı r. 

Bu iki kesidenin her birinde 500~ hra, şu şe ı e 
• • tevzi edilmektedır: 

1000 Lira Bümc~e 
250 ikinciye 

70 k. . 100 yüzer Liradan 1000 
20 
175 

zşıge 50 ellişer " 1000 
" 10 onar " !! SO 

Ceman 207 kişiye 5000 

" 
" 
" 
" 
" 

ikişer bin lirallklar: 
1 ber birinde yalnız 

Diler beş keşiden 8 a lleşldeler 
l kişlJe iki bin Ura verlllyo;e'!...llZı Eylll 
ber sene Şubat, &aztran, 

18 
ilk glDlerl 

Ye Birinci KADUD ayıarm 

SON POSTA 

BADYO 
Bu Akşamki Program 

lSTANBUL 

18: Opera parçaları (plak), 19: Ha -
berler, 19, IS: Muhtelif plaklar, 20: Pi • 
yano konseri: Profesör Ferdi Ştatzer tara • 
fından, 20,30: Bayan .Livie Ficretti (sop
rano) ve stüdyo orkeatraları, 2 1, 30: Son 
haberler. 

Saat 22 den eonra Anaciofo ajancnın 
gazetelere mahsua havad.ia eeıvisi verile
cektir. 

PRAG 
20,0S: Salzbu111dan nalcih Moz.artin 

(DON JUAN) operaaı, 23, 15: Orlı:cstra, 
23,45: Ecnebi dillerle haberler. 

BUDAPEŞTE 
20: Enstürmantnl konser, 21: Strau~un 

<ıŞen dul kadını> opereti, 22: Yabancı di) • 
}erle neşriyat. 

VARŞOVA 
20.30: Küçük :radyo orkestrası, 21,30: 

Konuşmalar, 22,20: Oda musikisi, 23, 15: 

VİYANA 
19,50: Haberler, 20,05: Salzbuıgdan 

nakil Mozaıtın (DON JUAN) opeıuı 
(Brüno Valterin :idaresinde), 23,35: Ha -
herler, 23,45: Viyana musikisi, 1: Dans 
plakları. 

23 Temmuz Çartamba 
iSTANBUL 

18: Hafif musiki (plak), 19: Haberler, 
19.15: Muhtelif plaklar, 20: Viyolonsel 
ve piyano: Stüdxo sanatkarları tarafın • 

, dan, 20,30: Stüdyo orkestralan, 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile -

cektir. .............................................................. 

1 DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank ŞubesJ 

Merkeıi: lierliıı 

Türklg•deki ıabel•rl: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: lat. l'ütün Gümrüğü 

..,. IJer türli harıka i,I ~ 

Adana Asliye Hukuk HAkimliğinden: 
Adana Erkek Lisesi muallimlerinden 

Hnlis Kadrinin mUddeialeyha iş Ban
kası civarında 5 numaralı evde İbrahim 
kızı Mediha Zclibn aleyhine asliye 
hukuk mahkemesine açtığı boşanma 

davnsının icra kılınan muhnkemesincle 
ıntıcidehıleyhanın ikametgAlu meçhul 
oldnğtındrın duvetiye W\ncn tebliğ 
edildıği halde mahkemeye gelme
diğinden muhakemenin gıyaben icra
sına ve gıyap kararının ilanen teb
liğine ve muhakemenin 8,19/936 tarihine 
mnsndlf Salı gnnu saat dokuza tall
kine ve gıyap kararının bir nüshası
nın muhkeme divanhanesine asılına
suıa karnr verilmiş olduğundan yevmi 
mezkOrda itiraz edip bizzat mahke
meye gelmesi veya vekili kanuni gön
dermesi aksi takdirde muhakemeye 
gıyaben devam olunacağı ilıln olunur. 

(686] 

Yapılmaktadır. ,,. 
t . . U um Müdürlüğünden: 
lllnıyet lşlerı m 1 yaptuılacak elbiseler için 

1 b·t emur arına . d 
- 9d6 Senesinde za ı 8 m O tre kumaşın şartnamesm e 

an ı 2000 metre çoğu 13oo . ;e ı 5 gün müddetle kapalı zarf 
yapılan tadilat dolayısile yenı en 
usulile eksiltmeye konulmuştu~ men bedeli 500 kuruştur. 

2 - Kumaşın beher me~resinin mu ~~36 Cuma günü saat 15 ~e 
3 - Kumaş Jann ihalesı 31 /T e~muz Müdürlüğünde teşekkül 

Ankara'da Emniyet İşlerı aUmau~acaktır. . 
edecek komisyonu huzurund y p haınmen bedeli olan 

4 ki k maşların mu 500 li al k - Eksiltmeye girece er, u . b k hesabile 4 r 1 

65000 lira üzerinden % de yedı uçukbuzu ile ve 2490 aayıh 
muvakkat teminat m:ktu~u :~~:1::nde yazılı ~elgderle bir
kanunun 2. nci ve 3. uncu ~ e vaktinden hır saııt evvel 
likte teldif mektuplarını ıhal 
vermeleri. dd l şartname Emniyet İşleri 

S - Kumaşlann ihalesine aid mua e . nundan verilir. 
Umum Müdürlüğü Satınalma Komı~yo ınezkiir Komisyona 
Farla izahat almak isteyenlerın "1761,, "4044,. 
müracaatları. 

Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DökOlmesine mQnl olur. Kepekleri 
izale eder. NeşvUncmasını kolay-

1 
ıa~brarak bayat kabiliyetini nrttın;. Ultif rayihalı bir saç eksiridir. 

lnglllz Kanzuk Eczaneal 
Beyoğlu - lstnnbul. .• ' , 

Sayfa 11 

Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 Ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlanacakbr. Yıllık 
yab ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kar<fet çocuklara 
aynca tenzilat yapılır. Bu yıl fen kısmı da açılacakbr. Lisenin 
resmi liselere muadeleti Kültür Bakanlığınca tasdik cdilmiftir. 
Beher sınıfa 40 t.alebeden fazla alınJDJyacağından gerek eski tale
benin gerekae yeni kaydedilecek talebenin vaktinde Lise Direk
törlüğüne müracaatlan. (M) 

İstanbul Oniversitesi Arttırma, Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 

Muvakkat 
Eczanın ismi Miktarı Muhammen fiyab teminatı -GJycerine 900 kilo Kr. 110 kilosu 194.50 

Acide Phenique 300 ,, ,, 220 ,, 
Formol 750 ,, ,, 125 ,, 

Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsüne alınacak olan üç kaıem ecza 
10/8/936 Pcızartesi gilnü saat (15) de Üniversite Rektörlük binasında 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Talipler 2490 sayılı ihalat kanununa uygun vesaiklc zarflarını ihale 
günü saat (14) de Rektörlüğe vermiş olmaları lazımdır. 

Şartnamesi Pazartesi ve Perşembe günleri Rektörlükte görülebilir. 
(27) 

ı----~--mmmm ........ 1r211._ ..... m!I ..... ._ .. 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK p· A GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4. ncU Ke,ıde 11 Ağustos 936 dadır • 

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

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

Ticaret ve Zahire Borsası 
intihabatı 

intihap Heyetinden : 
27 Temmuz 936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 11 den 1 e 

kadar yapılacağı ilin edilen Ticaret ve Zahire Borsası heyeti idare 
sinin intihabatı görülen lüzum üzerine tehir edilerek 28/Temmuz/936 
tarihine müsadif Sah günü saat 1 l den bire kadar icrası mukarrer 
olduğundan hakkı intihabı haiz olanların Borsa İdare Heyeti salonuna 
gderek reylerini istimal etmeleri ilan olunur. 

Kolec ve Ticaret kısı larile ~:!!Em-. 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
EyllHDn 22 nci salı gUnU saat 13,30 da ıwılır. Sıhhatn, tedrisata ve 
ahll\ka pek iyi dikkat edilir. Kayıt \'e kabul için salı günleri saat 
!H2, cuıııurlesi günleri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. İs-

~-• teyenlere mektebin tarlfnamesi gönderilir. Telefon : 60474 

Nafıa Vekiletinden ~ 
4 Eyliil 936 Cuma günü saat 15,45 de Ankarada Nafia Vekaleti 

Malzeme eksiltme komisyonu odasında 4000 lira muhammen bedelli 

ıartnamede yazılı miktarda font boru, vana vantuz ve krepin kapalı 
zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnameai ve tefcrrüatı bedelsiz olarak Ankarada Bakan
lık Malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 300 liradır. isteklilerin teklif mektuplarını 4 

Eylw 936 Cuma günü saat 14,45 e kadar Ankarada Vekalet Malzeme: 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. «1765» u4086n 

-~ 

,--1-nh_i_s-ar-l-ar-U-. ·-M-ü-d-~-rl_ü_ğ_ü_n_d_en_:_-ı 

1 - idaremizin Kayseride yaptıracağı 33223 lira 28 kurut ke,if bedeli ida
re binası inşaatı kapalı zarf uaulile götürü olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Münakasa evrakı 1 lira 66 kurut mukabilinde inhisarlar inşnat Şu
besinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 10/Vlll/936 günü saat 15 de lstanbulda Kabatnşta inhi
sarlar Levazım Şubesindeki alım, satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 2491 lira 74 kuru,tur. 
5 - isteklilerin ihale gününden en az 3 gün evvel inhisarlar ln11aat 

Subesine gelerek diplomalı mühendis veya mimar olduklarına dair vesika
larını ibraz ile münakasaya girebilecekleri hakkında birer vesika almaları li· 
zımdır. 

6 - Tekliflere aid kapalı zarflara ihale günü en geç saat tam on döı'dt 
kadar ismi geçen komsiyon re~sliğine malı.bu~ mukahiliqde verilrn~ olmalı· 
dır. u4190» 
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SON POST~ 
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Yeni Pası nm z 
Hasan tıraş bıçağı 

Bütün dünyada emsaline hiçbir %aman 
tesadüf ediJemiyecek derecede büyük mu
vaffakiyet kazanan Hasan Tıra§ bıçakları 

yeni ve kat'iyyen paslanmaz nev'ini piyasa
dan musırren isteyiniz. Yeni Hasan Tıraş ma
kinelerile birlikte Hasan Tıraş bıçakları traş 
olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurula
mağa hacet yc.~ur. Ve bu traş bıçağı hiç bo
zulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru 
neş'e içinde yüz defa traş eder. Dünyanın 

hiçbir traş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve 
buna ancak Hasan Traş bıçağı muvaffak 
olmuştur, Markasına ve ismine dikkat. 1 
adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan Traş 
Sabunu - Hasan Traş Kremi - Hasan 
Traş Pudrası - Hasan Traş Kolonyası da 
çok zevk ve neşe veren yardımcı ve mü
kemmel vasıtalardır. 

HASAN DEPOSU: 
Is tan bul, Beyoğlu, Ankara 

BU TE.CRÜBEV E 
ıTAHAf1MUL EDEN 
YA~NIZ 

Sabah doku :dan akşam saat 
heşe !(adar mut, saf ve sevimli 
bir len. GUndllz tekrar pudra-
lıınmağa hacet yok. İşte; hı:ıva
landırılımş yeni Tokalon pud
rusının garanti muhassenatı 
bunlardır. Bu cazib havalandır
ma usultl, Parisli bir kimyage
rin keşfidırl Bu usul dairesinde 
havası toplandırılmış yegane 
ham pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on defa 
daha sııf ve daha hafiftir. Bu 
usul, Tokalon pudrasının istih
zannda kullanılmaktadır. İşte 
bunun içindir ki, Tokalon pud
rası, daha muntazam ve daha 

( mükemmel bir tarzda yapışır , 
cildi hemen hemen görünmez 
bir güzellik tııbak8Bile kaplar 

Temmuz 28 

ve ytıze tahii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve ynze 
bir makiyaj şeklini vermeden 
kalın ildi pudralardan tamamen 
başka bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze yapl.Ş'lk 
kaldığı cihetle buna u8 saatlik 
pudra• tabir ederler. Artık ne 
parlak burun, ne yağlı clld gO. 
rnnmiyecek, belki rnzgar, Yat· 
murun ve terlemenin icrayı t'O
sir edemiyeceği mat, saf ve se
vimli bir ten görünecektir. 

------------------------------------- Sinirli ve ciğerleri zayıf olanlar 
Bunalbcı sıcaklarda rahat nef e s a l mak ve al nlrlerl tealda 

et111ak için 

Losyonunu 
kullanımı . 

Ciğerleri ~izler. Çam ağacının botun şifai tesirlerini haizdir. Çam 
losyonile banyo yapınız, cllde güzellik verir. Kokuları izale eder. Asabi 

zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neşe uyandırır. 

• Şlfe&I 60 k uruftur. BUy Uk e c zanelerde bulunur. 

1111 

e 'tdı· 
niz. Eğer, aynadaki akisler, size btras 
yorgun ve biraz sOzOlnıUş geliyorsa, canı· 
nınızı sıkmak için sebep yok. 
VENÜS AClBADEM GECE KREMlLE aşa· 
ğıdan ynkarıya, seri hareketlerlerle y0z11· 
nüzn uttıışturarak, uykuya dalınız- 88bab
leyin kalkcığınız zanıun, aynada ternıase 
bir kadın yozn göreceksiniz. 
VENÜS KREMİNİN sihirkllr tesirini bilaıl
yenler varsa, kendilerini bugünden ltibl"~ 
ren bu yeni tecrUbeve davet ediyorm. 111 

i:>eposu : NUREDDİN EVLİYA ZADE. 
Kimyevi ecza, alAt ve Itriyat TicarettıaııesL 

İslanbut - Bahçekapı. 

Nefis 

OLiMPOS 
GAZOZLARINI 

tercih ediniz. 
Emaallnden temiz ve •aftır. Birinci nevi maddelerle 

imal edllmektedlr. 

1:1ı;·R,.,A~ır~FBil~J~DE~PAQMr~ • l="AiZi ·VtRTCiR DE R iti OJ E.if 
ADAPA ZAR~ Derisi kuru, çatlak ve cevtck olanlar bir tecrübeden sonra başka bir iliç ~~ 

krem kullanmalarına imk.&n k.alm~z. Çünkü DERMOJEN yalnız krem d~ e1' 

manasile cildin devasıdır. Her nevı egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar. ~ufı" 
ustura yaraları, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, soğuktan, güneıten cildi Ol 

faza eder, ve deriye yeni can verir. 40 kuruşa her eczanede bulunur. ~ ................................................... .................................................. .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- · ~ül.ı,~o.J ~ 

Haşarat öldürücü bir mayi aldığınız vakit! 

olmasında israr ediniz 
Fena ve teslrsız· haşa'rat 'tenekeler \çerisinde sa• 
öldürucü mavıler almakla tıldığını hatırınızda tutu, 
paranızı beyhude yere Is-. 'nuz. Bu tenekeler mUhOr~ 
raf etmeyiniz ve FLIT'rn IU olduğuRdan her tUrlO 
sahtelerinden sakınınız~ ·hlyleden fırldlrler. Hakiki 
Aldanmamak için yalnız FLiT kullanıldıkda t>UtUn 
bir fLIT olduğunu ve siyah haşaratı öldüreblll rsı nı z:• 
kuşaklı asker resimli sarı 

Dılikln-ı w yankJora FUT tızıı . koyunıız. Ha· 
şarol, toi.a tlfttos · edR',ıtmn derhal tililr'ler, 

U"'uml •eposı ı 1 CllESPlll, ftıutıul, Calall, Vorwodı Han 1. 

riiil"Jlm .... 

·----,./ 
,-~TiFOBiL 

l 
Dr. ihsan Sami 

Tifo ve pnr11bfo has tnlıklıır ıntı~~o 
tulmnınak için nğıztlan alınan ~ı· 
hııpltmdır. J liç rahatsızlık verın 
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