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OrdumUZun Trakyadaki Manevraları çok parlak 
ve muvaffakiyetli bir netice ile ·dün akşam bitti 
~areşal Fevzi "Neticeden çok memnunum,,, Milli Müdafaa Vekili 
"Milletimiz Ordumuzla ne kadar iftihar etse yeridir,, diyorlar 
rakya Manevraları 

Türk askerinin 
fedakarlığına yeni 

bir misal oldu 
..... « '* • ·· "IJti gündür ıiddetli yağan ya~• 
lllUrlar yüzünden bütün nehirler 
bltmıı, arazi sular albnda kalmıfb • 

.. liarekit bu vaziyette devam etti. 
kahraman askerlerimiz bellerine 
kadar ıu içinde, aillhlannı 

~ hava ya kaldırarak ilerlediler 
- -

Kırklareli 10 (Sureti mahıuaac:la Manevralardan intibalar: Bir otomobWn hasım tarafa gOrtlnmemek için yeştwklerle setri ve blr makineli Wek b01Uğt1ntın ilerleyip 
n arkacİa,ımızdan) - Trakyada • •• • • • • • • ·~..,,_.,~•• •• • • •• •••• •• • • • • • • • •• .__._,,___ ~ ••••• ••• ••••••• • ••• •• •• • • • • • •• • • •• •• • ••• 

:=·~~~kı:~~::ak::v..ı:ı.; Aslan Yaşarın Zaferi ltalga,lspanga ô.silerine 
ak,am eona erdi. ilk defa taarruza b •• •• d • d• d• b • J J . . • k 
v~ :..tir fu~=val=afı!'~;!; utun yur u sevın ır ı, ır aaagı eıe geçırme 

.. :E.~:=::~:~en Başvekil de telgraf · çekti için gardım ediyormuş 
Kı"".ızı '.-~ ııitti?, aenifle~ Ollmpigat direfbt• Bagralımız bugüıt çekllecek, l tngiliz gazeteleri "Bu adayı üssülhareke yaparak 

1~~ ~~n .. tiS:&8~-;- •••iti ilMM ~ ,,..,.,_,. ,_..,. lıılıı- lagittereninCelletilltiltk a.•ü ıa,aıettendifiirecell 
· lar ı ;;ün;e!

1 
bütün !ehirle~a,: '!ıuai. lıep 6" alızdan Jatllcl~l marıımızı aögligec_elcl•r ve bütün Akdenize bakim olacak ,, diyorlar 

, arazi sular altıntla kalmıştır. \ Akdenizde lngil· 
Buna rağmen kırmızı taraf kıt'aları tere ile ltalra ara .. 
erine kadar su içerisinde silahla • ıında baflayan ve 
havaya kaldırarak ric'at halinde bir takım gösterif • 
nan mavileri muannidane takip lere rağmen sürüp 
tlerdir. gittiği anlatılan 

! Aakerlerimizin fedakirbldari mücadele Londra 
Askerlerimiz burada pek büyük fe- gazetelerinin ıık 
lrlıldar göıtermitlerdir. . Taarruz- aık mevzuu bahıet• 
a devam eden kırmızlar, mavileri tikleri bir meaele • 
iç nehrine kadar püıkürtmütler .. dir. 

-1Jareler, tanklar, zirbh otomobiller 
L Bu muharebeye bilhassa, tayyare -
"9t, tanklar, zırhlı otomobiller genlf 
~Yasta katılmıtlardır. 

(Dnmm 3 iincii ..,facia) 

Atatürk Yalovayı 
teşrif ettiler 

Son günlerde 
Newı Chroniclein 
muharrir; Vemon 
Bardet'de bu mev • 
zu üzerinde dikka .. 
te değer bir yazı 

yazmıfhr. 

Vemon Bartletin 
anlatıtına göre 1-
talyanın Habetis • 
tanda yerletmeai , t.i lelrrimWe halunan Cumhur Re-

"tcrtiiri din relaluıtlerindeld 
~ Ue 6irlilıte Y alooayı tqril el· 
~dir. Atatiri'iin Yalooada 6ir 

İngiltere ile Mı.. .. Cebeltlttankta lnglllz zırhlı ve tayyareleri , 
nn arasında yapılan müzakereleri ko-1 ietila eclilmeai İngiltere ile Mımı t• 
laylattırmıftır. Çünkü Habefiıtaıun (Denma 3 indi..,,..._ 

"• ütirabat etmeleri mahte
lr. 

Ruatbatne mtldQrQ Fattn 
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ispanya ihtilali 

-,ı 
Resimli Makale 

Eskiler seyahati, bir ifkence sayarlar
dı. Bugün seyahat, bir ifkençe değil, bir 
ei!enccdir. Hem de eğlencelerin en güze
li, en istifadeli i, ve en rahabdrr. Hayvan 
sırtında, dar ve tehlikeli yollarda günlerce 

_ dolaşmak, yahut dalgalı denizlerde küçük 

D 
bir teknenin içinde aylarca çalkanıp dur-

ünya derin bir fikir kaynaşma
mak, hakikaten bir iJkence idi. Bu yüzden 

sı içindedir. Hangi doktrinin eskiler, mastar kalmadıkça, seyahate çak-

hangi mi11ete iyi tatbik edilebileceği, nuızlardı. Fakat bugün seyahat ve ıeraiti 
hangisinin hangisinden fü;tün olduğu, tamamiyle deği~:.i. Yolculuk karada, de
dünyanın ezeli davalarındandır. Her- nizde, havada azami kolaybk ve azami is
gün Avrupanın bir köşesinde patlıyan tirahat içinde yapıbyor. Karada, yayından 
ihtilal bombalarının korkunç gürültü _ fırlayan ok sür'atiyle hareket eden tren· 
leri hakim olmak istiyen yeni bir fikir Jer in~an. istedikleri yere götürüyor. He· 

k · · h k d b . le denizdeki muhtqem vapurlar insanlara 
uvvetmın ay mşın an aşka bır "d b" ha ' 8 _1 __ 

d w"]d" a eta ır cennet yab yqabyor. WUAr 

~ey egı ır. b" d w•ı b" h" d" D .. d I . ırer vapur egı , ırcr seyyar ıe ır ır ve 
.. unya ataş ardan. ba.şkd kendı ha - bir medeni ve modem tehirde aradığınız 
lmı muhafaza eden hır tıp yoktur. Her ha Jeyİ burada buluyorsunuz. 
fey daimi bir değişme içindedir. Eski Bugün koyduğumuz resim, bir vapurun 
devirleri bir tarafa bırakarak Fransa in- mini m.ini bir k<>Jesidir. Bu salona bir göz 
kılabmdan şimdiye kadar geçen yıllar atmak bu vapurda geçen hayabn ne kadar 

SON POSTA 

a Seyahat a 

içinde Avrupanın siması ne kadar de- zevkli bir teY olduğunu anlam.ağa ki.fıdir. llqmesi, aeyahati medeni bir ib~ haline' Bu medeni ihtiyacı biuetmemek 
ğişmiştir~ Fakat bu değişme işi millet- Seyahat fe'1litinin kolaylap:nası, güzel- gelimıiftir. derin, çok acı bir elrsjlrliktir. 

çok 

lerin sosyal bünyelerine uygun olarak 
inkişaf ediyor. Bazı memleketlerde 
kendiliğinden devamlı bir hamle için
de oluyor. Ve bazı yerlerde böyle 
müthiş gürültülerle oluyor. 

(söz ARASINDA) 
Bunun böyle olması milletlerin içti

mai mizaçlarından ileri geliyor Yakıcı 
cenub ikliminin mütemadi tesirleri al
tında kalan ıinirler bu memleketlerde 
çok hassas oluyor. ispanyanın son bir 
asırlık tarihi bu görüşümüzü teyit ede
cek en kuvvetli bir misaldir. Jspanya 
şimdi kendi tarihi mukadderatı içinde 
yürüyor. Geleceğin ne şekilde inkişaf 
edeceğini bugünden tayin etmek müm
kün değildir. 

Ecnebi memldcetlerde olan her tür
lü muharebe vasıtları artık ·kesilmiş -
tir. Gazete sütunlarına akseden ma
lumat ve resünler bazı ecnebi gazete ' 

Greta Garbo 
Şarl Boger'g• 
Aşık mı oldu? 

Greta Garbo Şnrl Boyer 
muhabirlerinin fırsat bulup dışarıya Bo A d A "k 
k b'Ll'kl · l d" Şarl yer vrupa a ve men a-
açıra ııoı crı fCY er ır. . 

Ortad al b. h k'kat · da bütün bayanlann hülyasına gımıe· a y mz ır a ı var ıse o . . 
d 'ht"J")" k"" ··k ·· '") · k d ğe başlamıştır. Bazı artıstlerın ve hat-a ı ı a ın uçu goru mıyece ere- •. . •w. • • 

_:1_ Af !L h"IJ · d l k ta Klerk Cabl m ışgal etbgı mevkilcn ceae, rıxa sa ı enn en at ıyara . 
hükUmet rnerktrzjni tehdit edecek ka- bile ellerınden alını~~· . 

d k ti. ı d B le Bilhassa Marlen Dıtrih ıle Allahm 
ar uvvc ı o ~ ur. u mem - . • . . . • . 

·----------------------~ 
HERGüN BiR FIKRA 

Kabahat onun değilmiş! 
Methur Manas Efendi, Y eniköy Ye 

Kanlıca belediye müdürlüklerinde bu • 
lunduğu zamana ait gülünç hatıralamu 
hikaye eder, dinliyenieri güldürürdü. 

Bir gün, Manas Efendi, daireden 
çılmıq, cadde ve sokakları te!tiı edi -
yormuı. (0 vakitler, belediye erkanı 

zahir fdıirle alakndar olurlarmq!) 
Derken bir "öte bapna gelmİf: Bak-

mıı ki oracıkta bir yığın süprüntü kız
gın &Ünqiu altında artabğı kokutup 
duruyor. 

Hemen tanzifat mıemurunu çağırtıp 

ona bu hali cöstermif ve: 
- Bu ne rezalet? Görmüyor moru

nuz? Burada en azı bir aybk çöp var! 
Diye ~a, memur: 

- Öyle he benim kabahatim yok! 
Ben daireye kapılanalı daha üç haftn 
bile olmadı! k tt k . 'ht'l .. 11 · k kt · 'k f Bahçesi ısımlı filmı çevirdikten sonra, e e ı ı ı a erın ara erıstı vas ı 

k .. · h" · d lmas d şöhreti afakı tutmu\' ve Greta Garbo Cevabını vermİ§. 
as erı ısyan ma ıyetm e o l ır. . . . . w• f'hnd p .. 

AsA il h t- ı- t eh. t mal"k ela kendisını çevırecegı ı e arto • •-------------* 
er, er uru e ıza a ı • '- . . S k / k · "'k el b" d" . ı· .. d ner olara~ seçmıştır. ' aç o e sıgonu 

mu cmm ır wp ın ıçm e ve za- G Ga ho' ·· ·· d ilk de-
bitleri lromandasında harekete gelen rcta L:1 r nun, e:i~~ edir Yapan gariı 
bir kuvvettir. fa aşık o uğu zann e ·te • Bir adam 

.Asilerin yanında bulunan general lspanyollaran hırsı 111lthl' oluyor __ 

il .b • Bu sütunlar -F ranko eski hükfunetler zamanında da İspanyolların birbirine karşı hırsı, ;:!:/' 
isyan etmiş ve hatta ebedi hapis ce - kini ötedcnberi meşhurdur. _!?/ da bir çok şeyle • 
zasına mahkUın ohnufttı. ~te lspan- Bundan 160 sene evvel de f span - ..... rin koleksiyo -
ya ihtilali böyle muntazam bir kudret ya bugünküne benzer bir ihtilal ge - nunu yapan ga -
tarafuıdan sevk ve idare ediliyor. Hü- çimışitir. Rafael Riego'nun riyaseti rip insanlardan 
kumet cephesine gelinme: Hülciimet altında ayaklanan radikaller, kral Fer- bahsetmiştik. Fa-
kendini müdafaa ve isı1eri mağliip ·ve dinanc:hn zulmüne isyan ederek bir - kat kadın saçı 
imha etmek içüı bütün enerjisiyle halk birlerine saldırmışlardır. koleksiyonu ya -
kuvvetlerine müracaat eylemiftir. O zaman da devletler ispanyanın ~ panlan, ne duy • 

Kadmh erkekli genç kuvvetlerin in- vaziyetini konuşmağa lüzum gör • ~ muş. ne de işit • 
kılabı müdafaaya kotınalan gerçekten miifler, sonunda Fransa kralı, fspan - miştik. 
manzaraya kuvvetli bir man2. ve ifa- ya kralına yardım vererek 100.000 ki- Bir Fransız gazetesi Jobn David 
de Yermektedir. Biz katili bir kar _ ti gönde~. Hamilton isminde bir adamın muha-
deş kavpmndan baJka bir FY olmı _ ispanya balı Fransız askerlerinin keme safhalarından bahsetmektedir. 

yan memleketin bu dahili kavga • yardımı sayesinde muvaffak olmnf, Bu ~~~ otobüste vapurda tram -
sının sükuna tebeddül etmesini ve a- ve hasımlarından intikam almı~tı. vayda onünde duran kadınların saçla-
kan kanların dinmesini temenni e- Fakat ispanya kralının intikamı o- nnı kesermi~, koleksiyonunda 7700 
deriz. kadar müthiş olmuştu ki FranstZ or - kadının ıaçı varm~ 

Londrada 

Bu sütunlarda garip garip yarışlar
dan bir kaç kere bahsettik. Bir defa • 
sında tavşanları koşturdukları, başka 
sefer kedileri elektrikli farelerin ar
kasından yarıştırdıklarını anlattık. 

İngilizler, şimdi de fareleri güzel 
peynirlerin arkasından koşturmakta
dırlar. Bunun için Londrada güzel bir 
salon yapmışlardır. 

Halk farelerin yarışına büyük ala -
ka göstermektedir. Bahsi müşterek de 
iki yüz İngiliz lirasına kadar yüksel • 
mektedir. 

Almanyaya giren ve girmeyen 
gazeteler 

Alman hükumeti bir çok ecnebi ga
zetelerinin memlekete girmesini men
etmektedir. Bunun için de, gelen sey
yahlar gümrük1erde muayeneye tabi 
oldukları zaman, memnu gazeteye sa
hip olup olmadıkları kendilerinden 
sorulur. 

Geçenlerde olimpiyada giren bir 
Fransız gazetecisinin yanında bir sü
rü mecmua ve gazete varmış. Memur 
memnu olan ve olmıyan gazeteleri 
muhtevi hı··, ,an listeyi açmış, tetkik 
etmiş, muharririn yanında bu listeye 
dahil olmıyan bir gazete varmış. 

- Birader, demiş, bu müsaade edi · 
lenlerin listesine dahil değil, belki ya
saktır. Beni mes·uı ederler. 

Gümrük memurunun müsadere et
tiği gazetenin iami bisiklet sporlan ga-
zetesi imiş. 

Muharrir WJ~la olmah 
Dost bir millet memle1~etinde geren ..ı..·-unun kumandanı kralm mükafat Son günlerde bir ana kızın nadir 

:ır u~ l d 1 k · ,_ d l Memleketimizde muharrirlik para 
ı:ak'alar karşısında bu tarzda düşün - ~larak vermek istdeği bütün unvan saç arım a a ma istemış, ~en i eri-

Ağustos 

•• •• z n 

Bir sokak levhası 
_J 

!. Talu 

Y erebatanda, Son Postanın k11.rşıst~• 

tesadüf eden eski (Zaptiye tevkıf• 
hanesi) ni yıkıyorlar. Hürriyetin ve insall 
haklarının, yıllarca çiğnenmesine hizmet 
'etmiı olan bu köhne müessesenin her tn'1 
~kıcılann kazması altında yerinden sökil• 
lüp yuvarlandıkça, içimde, öç ahnlarııı 
hazzını duyuyorum. 

Bu eski tevkifhanenin içini ben bil• 
pıem. Fakat istipdadın bu memlekette hii' 
küm sürdüğü sıralarda bir iki defa oraY" 
düşmek tehlikesini geçirmiştim. 

Neyse! Mesele o değil. Şjmdi hu bin• 
yıkılıyor. Onun, doktor Abdullah Cevdt' 
tin (lçtihad) evine nazır köşesinde, soka' 
ğın adını gösterir kırmızı bir levha vardı. 
Bilhassa göz koydum: 

- Bakalım, ne yapacaklar? diye bek• 

ledim. 
Yıkma ameliyesi o hizaya gelince, 6 

levhayı oradan kaldınp, karşı 1 araftıı1'İ 
duvarın köşesine çivilemek hiç kimsenil1 
aklına gelmedi. Onu söküp, çıkardılar; ,.ç 
ne yaptılar? Bilmiyorum. 

Bilmiyorum amma, bunu tahmin et' 
mek de benim için güç değildir. Zira ınt' 
mur ve bilhassa belediye zihniyetini aı 
çok bilirim. 

Şimdi bu levha, eğer yıkıcılar tarnfırı• 
dan kaldınlıp bir tarafa atılmı§ dt-ğil!C• 
mevkie teslim olunmuştur. Orada, bu yal 
•kavun • karpuz - Beyaz peynir - ekmekl. 
ziyafetlerine sofralık, önümüzdeki kış dat 
civar fırından mangala ateş almak için kil' 
reklik ettikten sonra, belediye levazım all' 

banna teslim edilecektir. Anbarda, bir ko' 
şeye atılıp, bir kaç ay sürünecek, üzerini' 
yazısı silinecek, emayı dökülecek, meydıı• 
na çıkan demirl pas tutacak. derken, ge• 
ne, onun gibi pisi pipine çürütülen dah• 
bazı eıya ile beraber (hurda) sıfo.tiyle ınii• 
nakasaya konulacak, elden çıkanlacaktıt• 

Ve, o sokak da artık bundan sonra i• 
eimsiz kalacak, böyle noksanları tamamla
mak, kusurları tamir etmek belediyeciliğiı1 
13nından olmadığı için, oraya yeni b=r le~• 
ha konmıyacaktır. 

Halbuki, belediyemizde tnkip ve nıü• 
temadi kontrol sistemi olsa, ufak işler d4 
büyükler kadar ihmal edilmese, o sokak• 
tan mutlnka bir memur geçer, bu hali s0' 
rür, aökülen levhayı öbür köşeye !;oydu' 
rurdu. • 

Fakat zaten bu sokaklara levha kof' 
mak işi bizde üstünkörü yapılmı§tır. Kiıııf 
sağda kö~ede, kimi ortada, kimi okunınıı:ı 
ve görünmez yerde, kimi, yol üzerindeki 
duvar dururken ağaca çakılı, kimi virııJ' 
bir türbenin parmaklığına asılıdır. 

Kanlıcada yol körfeze doğru kıvrılır• 
ken, bir sokak levhasına rastladım ki tic 
geride bir evin kaplamalnrınn mıhlannıır 
tır. Eğer bu gibi levhalar, o semtin yaball' 
cılarına geçtikleri veyahut ki aradıklıırı so
kağın adını kolayca bulmağa yardım ol: 
sun içinse maalesef belediyemiz bu 11rıye1' 
tamamiyle ihmal etmi~ ve etmektedir. 

Amma, diyeceksiniz ki bir sokak le"' 
hııaı, üzerinde bu kadar durmağa dJe' 
mi?. 

Bu sualinize: cıDeğmezlı> cevabını v-e' 
recek olursam, benim, belediyemizden pO 

farkım kalır} 

b b · d" k l ·L!_• • getirmiyen bir meslek olarak kabul e-
mek, anmhrsal ahlak ve hukuka en ve nişanlan reddctmi.ti} ne er erım ıye so u muş.z. uwıının 

' de l d b' '- dilmektedir. Fakat dünyanın öyle B ·ı· M .. ? uygun bir harekettir. Çünkü başka Vap·-un 8Yled1Jh bethta .......... saç arın an ırer tutam .&estikten l ıyo1' us unu. 
.... 111• ""'• ı_ _ _:r __ L___ Mahk yerleri vardır ki, orada muharrir dün- bıl 

memleketlerin iç işlerine karışmak ne sonra sırra .&auc:JD Uil3lllJŞtır. e - 1 - Şambor ptosu nerededir? Ve 
hakkımız ve ne de vazifemizdir. Aleksandr gemi&i.nin ıüvarisi, kap • me John David Hamilton'u bir sene yanın en müreffeh adamlarından biri ıatoda kim oturmuıtur? 

N. A. KOÇUKA tcın Hansen doluz bin tonluk gemisi - hapse mahkum et~tir. olarak giyinir. ı - Demirbaı denilen kral kimdir? 
ccUlus» te Snn Fransiskodan Seatleye giderken -· · ~ · ·-· ~ · • -- · ·- -----·- Amerikalı yazıcılardan Michael Ar- 3 _ Çincie kaç milyon insan yapr? 

------------ · • - Puget - Sund civaıında gemisinin yü- Seatleye kadar gelcbilmi~tir. len'den hükumet 1934 senesindeki ka- 4 _ Meşhur Polonyah piyanist Şopeı> 
Bb dakika, ••kadar aih'er? rümediği. dümeninin iyi işlemediğini, Bir de orada ne görsün. Gemi, he - rından 1.125.000 frank kazanç vergisi aslen hangi millete mensuptur~ 

Bu serlcvhayı okuyan kariler, bir makinderin bütün kuvvetleriyle. ça - linden, bir balina balığına bindirm~. istemiştir. 5 - D'Annunziyo kimdir? 
dakika bir dakika rur;r. bu da sual lışmalarına rağmen vapurun yol al - ve balığın içine gömülerek onu d.sı_J>e- Michael Ar1en bu parayı hükumete (Cevaplan Yarın) 
mi. cD}iecdı:lerdir. Fakat imdi anlata- madığ.ını görmüş ve hayretle, güçbelu raher sürüklemez mi? tıkır tıkır sayıvermiştir. * 
cağmuz &hayı oku:rfarsa mesele daha Dünkü Suallerin Cevaplan: 
iyi anlaf'llacaktn. r 1 - Domates kelimesi ispanyolca011" 

Binningbamda bir şd-.it gördüğü 1 i S T E R İ N A N i S T E R i N AN M A ! alınma bir kelimedir. 
cinayet had' · i an!atl)i ordu. O ara- 2 - Ehramlann en büyüğü 1 38 ınet~: 
da L!- _ı_•_..ı__ ı__t_ __ ~-- ...... L!- _ı,_ _ 3 - Mısır ebramlarının önünde NahP0

,, 
rn rctllL ilUCUl ·~ -..ı wr wı aamde eski idıiJI ınemmlanadan Ra~id Doğrusöz yazıyor: ~çen felaketi anl~mıftır. Halbuki sefınce l>a,ından •· 

kika devam etti, dedi yon ile kölemenlerin beyi Murat Bey 
Sivrice kaza!ı varidat kitibi Ihsan lll'Ui satı,ından aldığı sicimle lıağlanmış bir palcet içinde yüz adet bet liralık bank- B h b. N l k 1ştıf• 

V-- ıa-'-- a--'--b h-~ c-t_m· _ !'L 1 h "ld H l"d Er bctmİ§tİr. u ar ı apo yon azanın .• ı.ı 
~ıı• fiilin .VUA.il ";aı • ...._. ev no~tan aıaret o an parayı ta sı ar a ı dem bularak sa- J.ıı• 

500 lirayı Elôıize getirirken yolda düşürmÜ!, fevkalade mii- 4 - Klasik mitolojiye göre ateş 1 

den saatini çıkardı. hibini arııımktaymlf. f~amn sözlerini du:r.,. doymaz hemen PYomethcedir. 
- Bay ha.kim. saat tctuyonnn. bir ~ oluak nvallı ac!am tekrar trene binerek Elazizden çıkarıp parayı ona vermiş ve namuslu tahsildar 250 lirasını h y . . •Jo -5 - Odyssee meş ur unan şaın rı 

dak~L- a_L_~ tt•w • z t--"-~· 1 .Sivriceye dönmü ... tür. Sivricede tahısi&OK Halid Enlem'e' rul- kewclisine Ht'mela isteyaa lbsaııden Clll - •lmam..t.r. 1 2"' -" aa UUllllJil e ıgı: ama:nı DDrt. e: - :ı ..-- "7"' merin en güzel eserlerinden biridir. .. ş ti" 
sin, dedi. l ~ 1 I:. R r NAN Is T E R f N A N ~~ı A L ladan ibarettir. Bu eserde bilhassa Ub' ti 

Şahit, bir dakika oldu. dediği zaman (Odusseua) un maceralara naıan ~1" 
anca ~sekiz saniye geçmişti.l ~~~~--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cdb~mektedi~ 



SON POSTA 

Sofga su 
Altında kaldı 

A ı Y Z f · ı it l l Sofya, 10 (A.A.) - Diln pee s an aşarın a erı aya spanga ve bu sabah yağan ıiddetli yağ-

b ··ı·· d . d. d. Asilerine gardım murlar neticesinde ıehrin bazı Avrupada derin _bir tered-
u un yur U sevın ır ı, Ediyormuş =..ı.,~:: ::.. 8::! düt ve 1car.!ll:~ızhk hüküm 

B k• ı d t } f kt • (Bat tarafı ı inci aayfada)· lllUf ve muhtelif zararlar kayde- suruyor 
aşve ı e e gra çe 1 dit eden bir tehlike tqkil etmektedir. clilmiftir. ln.aaca zayiat yoktur. insanlar aibi milletlerin de realiteJİ 1ı .. 

(
•-- &--L 

1 
IDCI. • .. ...&-..ıı-) Bu tehlike, yalnız Mavi Nilin kay· Fı ,_, .. ba katıp hareketlerim ona söre ta.. 

-. _..... :ır•- .. ra T ı Hı...... ransaua kadınlara b loplanlnlftık. Fakat Yatar gelmediği /•mef /nöninibı Yaşa•• ndaqıb o
1 

n anad gö ünün a~iıtan- zim eylemeleri ir zarurettir. Avrupada a-
l;in dünya -mpiyonumuzu meraıim ... u unmuın an ileri gelmiyor. Fa- intihap· hakkı muml vaziyet hem çabuk. hem de __. 

-r-·· GöntlertliJıl telt:1ral kat bu ıöl, uzun bir zamandanberi in· wıerı·ımedı· bir surette deiiflnektedir. Dünün ..,.ı 
'9nuında alkıtlayaınadık. y af&? al .. 'IS a' ".! ·1 . belli ı.. ... · o r • ,, addolunan devletleri buaün kuvvetlenmit-
bn madalya mükafatını merasimden latanbuL IO (A.A.) - Baıbakan 81bır' tı.eidi~e~.ın en . ,_,lı hede erinden ParU, 10 ( H11111.1i) - Frama Jerdir. Ve çok kudretli olan baza milletler. 
._nra aldı. Yann ",30 da bu·· .. lamet lnönü kendi katesoriainde dün· ""' '* · '-- •-- tli ___. V b .. • lan b• u .. ı..--· Ayan mecliai, kadınlara intihap el ile tutulabilecek surette kuvvetten clO,. 
tGk atadda gürq birincilikleri 7a f&lllpıyonu oaaa .uyme . sürvn-· e uauıı, ıen ° tr • ~ııta-. mektedirler. 
L-.-L meraıımı yapılacak, bay· miz Y.,.ra fU tebrik telsrafını Gek· nın elinde dejil, Mııır hududunun haklanı yeren ve parllmentodan ''L) 1 1 n ııııa,-caa. • 1 d" b" __ 1_ I ı"""41!n kanun 1Ayı"ba11D1 reddet- Bütün bu değiıikü er, anıu uaa mu • 
"iımız birincilik direğine çe- llUf er ıra gar ıne au;er erini dizen muhteris bir -y- naaebetleri de ehemmiyetli bir turette be 
L?'I Bertin Olimpiyadında Yatarı devletin elindedir. Bununla beraber a• miftir. Uyibanın reddine Hbep. aİ!ecektir. Bu merasimde burada bu· Se ...:ı 1 ni d b-.!L ed rııtırma.ktadır. Meseli orta Avrupanın ft• 
L v.uer e ae can an te n-. e- ııl mesele, Akdenizc:ledir. Akdeniz, kadınlann rnk mubafazakAr ... .Nnan bütün Türk kolonisi ile Galata- rim. I rr ziyetine bir göz atarsanız sörüraünüz ld 

1 1 h b 1 __ _ • 1_ .. _.. artık bir ngiliz denizi olmaktan ziya• yılmalan, ve irtica UDIUl'larma Milletler Cemiyetinin uzun zaman iluml 
laray izcileri top u bir ha de azır u· U111111 lllDml de bı"r İtalyan denızı· "dır" • alet olmalan ihtimalidir. dini L_ ba ak '- d ettiii Almanya, timdi. aözü çok · enir 
IUDacaklar, yr &eti eıi meraıi .. · d .. d"" ··1··.. .. .. al b"l • • N 1 l R So Ha • . .. nın or uncu ugunu a ı Dllftır. u· ta yanın odoı ve Leros'u deniz ve bir mevcudiyet haline selmiıtir. n • 
-.nıde çalınacak olan mıllı mar9ımızı · ı....,._ • id' .. · . • 1 Ord T ky d ki L - be abe .. I w• rı ~ınc ır. hava uılerme çevırmesı, talyaya umuzun ra a a bet macerası ise. balyaya karp beslen• 
fleP r r soy eyecegız. c·· ·ı . . b d h t la k"' A'-d • d 1 d -'- L.· tah -1 L6--ı •-'-

y ----1 ı ___ .ı. 7 U?efÇI erımız, Ura a UIUI O • Şar ı & enizc:le yan bir kuvvet ver• manevralan parlak bir uyp ar a esaau uır avvu naa e.........-
apr ._... ~ rak ·ki .. ba daha Jdar • • 1 ..:1 v_L__ hki ed tir. Bütün bu ahval. anıulusal siyaset lleo 

Y . d" 1__.ı .. G k ı muaa yapaca ve a- mıttır. n 15utere ~ ta m e .. • ·ı d" ... ı........ b• • 
af&? flm ıye &aaar yaptıgı re o 18 . . k • • netice 1 e un Gft9C'm ıtti mine setirdiii deiifikliklerle beraber pels 

111 R ··--L-k la d d"" d"" .. yın ınde Berlinden doğruca ana va- rek bu uvvete mukabele etmek ılti· 
omen mu1NUH1 a r an or unu d" ki d" (D-- tuah 1 inci sayfada) çok aıkıntılara da yol açmıtbr. Bir çok mil-

ı._ t.. •. t F" ,!!_ tana onece er ır. yor. ~ 1 1 d"" k d ·k- ...n.---.zatımıf, son yap ıgı guref e ınum• fttt-l....n ita! el k al et er için une a ar apap ar sö.--
iİyalı 4 dak"ka ..ti\ • ed tu la UUD&U mGuheblar Sonra yanın bet ay evv r Grup vakti kırmızılann bütün mo- yürünecek vol, bugün, aiali bir bal a'-·- • 

ya 1 '*" aanıy e f Be li 15 (S · h · .. Z ·1 • b" ahed k " 1&&&19 , .
1 

• . r n, uretı uıuııyede gon .. ogo ı e yenı ır mu e yapara törlü vaııtalan topçu ıüvari ve tav• ur. Bir çok defalar bu sütunlarda mn • 
enı mıttır. d rd•w• • k d d Am ti .. k l 1 al • , • .1 

Bu gürefin galibi lıveçli şampiyon- e~m~ 8 ';;' a .. at~ız an) l~k b" ~~ Ad ~vu.ku~ . _ontro O at~ ma11 yare hücumu pek heyecanlı ve muaz. zuu bahsettiğim İngiliz politikaauıda sörlo 
la .. ek . y wl"' l sa aaa e yuz ı ometre ı 111&• rıyatı enızıne ve rta vrupa .. zam olmuf, kat'i zafer saat 18 de eJ.. len tereddütlerin bir sebebi de, itte bu e • 
lau K~~e~ F"tıİ ... d~şar mag.up 0 unca let yarıtı yapıldı. Bu yarı,a 29 miDe. nın deniz yoluna hakim olmasını te • de edilmittir. aaah değiıildiktir. Şimdiye kadar kıt•a'tl 
ta. frqıb .. 1~. an .1.ya 1ta1!'~ıy~~u ya~ tin 100 koşucusu iştirak etmitti. min etmiştir. Kuldareli ve F.dirnede Avrupada mütezat .kuvvetler arasında ml-
IAı • atar . utun guref ~rın e ır mag· Türkiyeyi TalAt ,Orhan, Kirkor t 8 ay evveL balya, M. Lavalden Bah· Zaferi müteaki Komutanlar Kırk- vazenet tesisi suretile ve araya nifak eo • 
IUl>ıyet, bır sayı hesabıyle galebe ka- temıil ediyordu. y 81'lf çok bü ük b. riahmerdeki Doumeprah adaunı almıfb. . . P. .• karak gününü gün eden İngiltere için aarila 
tandığı içn 4 fena puvan almıttı. Hal- heyecanla takip edildi. y ır Bu ada Bahriabmerin meclhaline hlkim ol· :~lıne ge~i9ler~ı~. Yarın (Bugun) bir hatb hareket ihtiyar etmek zamanı p1. 
L.ıki lıveç pmpiyonunu de yenen Talat 2 saat 33 dakika 6 aani ed duiu iç.in İtalya bakımından . l~lterenin meye gı 1 ece tır.. • mittir. Bu vadide Fransa ile olan an·annt 
P"uılindiyalının kötü puvanı daha faz. ld K" k b" "ki t • y . e Süveyt kanalı üzerindeki vazıyetine teka- Büyük ıeçit rellDI siyasetin devamı zaruretini ileri sirenler 
1a ld .. d "k" • y b' . • onuncu 0 u. ır or 111 e zmcı • bül edecektir Büyük geçit resmi ağustosun 12 in- bulund,.ı;... Dibi talihlerinin yıldızı her ... 

o ugun an o ı ıncı, qar ırıncı · k ldıw · 1· d 1 • -- •• Wdu ". ~n 81 ıç n yantın sonun a ge e .. • Bundan batka balyanın elinde Siçilya ci çarf81Dba aabalu Haıköyde yapıla• mankinden daha parlak görünen Alman • 

B
• l y r· 

1 
... d" alı bıldı. Talltm 100 atlet arasında aldıgı ile Tanua aruındaki yan yolda duran Pan- cektır Reemigeçitte gazeteciler de bu· ya ve İtalya ile mukadderabnı baiJam• 

u ıuret e aşarın ın an ıy ya t" 1 .. d w . • - · • • .. . w ne ıce memnun o maga eger. tellaria aduı vardır. Bu ada, daha ıyi bir lunacaklardır. lüzumu iizennde urar gösterenler çoldar. 
~i1:m.es•. dunya. f81D~ıyo~lugumuz Bu yar191n birinciliğini Franıız coirafl vaziyette bulunduiu için Maltadan Marepl Çelmwk llM'""llD Mevcut sıkıntı, ipham, kararlarda tereci-
~ ıyı bır avanta) tqkıl ettı. sporcusu aldı. Bu auretle olimpiyat bi· çok deierli bir müstahkem mevkidir. Faaıluız devam eden ve büyik bir dUt ve Avrupanın yapıcı kuvvetleri ara • 

Yapr ne clyor? ıiklet müsabakalan da nihayetlen • Akdenizin sarp luamı kalıyor. Harita· muvaffakıyetle neticelenen manevra- unda eaaah bir tesanüdün teeaUa edem• 
~ Yatar muvaffakiyetinden sonra kendi- miş oldu. ya bir saz atalına ltalyamn Demokrui ve- lardan 10nra askerlerimiz iıtirahate meainden, harp eonunda da, harp baka7&-
'le s&rlltUiüm zaman dedi ki: Yelken mfiubeblari ya Komüniatlerden iatikrah etmekten da- '-il . l rd" aı meseleleri tam bir surette hal ve taa~• 

,__n ____ - f h L ühim" • b 1 •· ·· d '- çe& mıt e ır • ed -'- h"" .. · li b" --:L: • '-·~ maçı kazandıktan sonra e· Yelken müsabakalanna bugün de a ço"' m se ep er yuzun en upanya M h kk da "h • l er~ uanu nıyet ır te9ı&a.& meuı 70..-
• ka 

. k 
1 

.. il . d •W• 1 lı anevra a ın ı tısaı annı ıor· . ilin k . . d d x.--L, 
eraıyon er nırmz birinciliie sıtme te o• devam edildi. 16 milletin girdiii antr as enne yar ım ettıgı an aıı r. w Mar-•Al F . Ç.akmak· na ıır e ıatenmemeaın en o•~ta • 

"-iumu el~ a.- a..m.. IMit8a ld.kta 18 pa.anla ıt inci lduk. 25 On p aw ~ ctiktat6rl pneral duillm • ~ evzı • dır. Bu menfi yolda ae derw mu ecliJe. 
'-netimle mücadeleye batladun. Arkam· ili t' • f ak tt•ii r ? I Primo da Rivera ltai7a Baleu adalann· «- Neticeden çok memnunum.» cek oluna. bu sıkıntı ekailmiTec:ek .Wlllm 
illa biitün Türk milletinin bulunduğunu ve ~ .e ~31f ır ~ 2o? 1~~ıyat yo e • da çok kıymetli bir Ü8aÜllıareke vadetmit· cevabını vermiftir. artacakbr. 
hıifemin çok zor olduğunu biliyordum. e ıae puvan a ıncıyız. ti. Fakat ispanya c:ümhuriyeti 1930 da MiDt Müdafaa Vekilinin -,u.b Methur Franaaz darbı meseli macibiaceı 

Sevsi}i bayıaiımızı birincilik direğine Almanya federasyonu olimpi}'at • bu anlapnayı iJsa etti. Milli Müdafaa Vekili general Kl- Biz riiqlr ektik. Karplık olarak fırtma 
İllttirmek ve mar11mızı yüz bin kifiye din· larda mağlQp olan takımlar arasında General Frankonun muvaffak olması zım Özalp, manevra ıonunda, muha- topluyoruz. Şekvayi kimden kime edelim. 
let..aek için çallflp muvaffak olduğumdan Almanya dahilinde muhtelif maçlar ile Minorka aduı ile Futa Cebelüttankın rebe sahasında marqal Fevzi Çakma• Selim a... 
lek memnun ve bahtiyanm. tertip etti. methur kayuını tl temelinden Anacak ğı ve komutanlan tebrik ettikten aon• c L 
..::; milletimüı alilwoa nüoneııarblda . Bizim futbol takımı 19 ağultoota ıı.ülharekel.,. mallk olabilir. ra otomobil ile AlpuDuya lıueket et- im ODdOS ile 

iir ederim.• Böytel fdırinde iki sene evvel Galata- Yakınlarda toplanacak olan bet dev• . t. . k• k ) k 
Gnlm • Romende albnclyız sarayı yenen takımla bir maç yapacak Jet konferansı Demokruilerle diktatörlük· mıt ır.d k 1 1 b l "d k- iM 8lŞI aşaca 

Cr L R .. 1 . d 1 b la d.. • . )erin bir kere daha anlapnalan için eon bir Ora an e ıpres e stan u a gı ece 
L_ e&o • omen gure9 erın umumi ora an ıtan u onece1ttır. fı kil edecek. tir. General Özalp hareketinden ev .. .. • 

~14811ifinde laveç birinci, Finlandiya Bugün yapılan futbol dömifinalin· rsaBt tet .. d L.: tir.f. ff k" t vel bana •u beyanatta bulunmu .. ur· Turk pehlıvanlan arasında . .. .. .. I . ... . . d u yuz en 11;on eranaan muva a ıye • T T"' • k• • •h • aı· 
iaı ~· ~lmany~ uçunc~, • Es~_on~a de talya Norveçı hikım bır oyun an aizliie uiraınaına sebep olacak fazla söz _ Maneora pi 6iiyii 6ir ma- kura ze ılmesı ı tim ı var 

duncu, Macanıtan befıncı, Turkı • sonra kazandı. H-_ D:-a• söylememek icap ediyor. oallalıiyetl. yapdmqtır. Kıt'alon-
h elbncıdır. Çoban Mehmet sikleti· vmcr ~ Fakat vapılan itlerden birinin de oiı..Ji a....l!....::L .__._ili._.. ..::_. :...1-- Cim Londosla karıılaıtmlacak olaa 

,,_ ·- mas uu,,._ llllU' ,,_ •-.,.,,..,.....- T·· L hl" h ·· b" ed"l b"•-:. d kalmadıiım söylemek kifayet eder. • • • • __ ._ .__.ı ur" pe ıvanı enuz tes ıt ı e 11&1&19 .. 

Be -'-!'el • et d.11.--•! Jır. Jlilletımıs ordamruuı ne 1a111ar iildir. 
JDCllllll vazıy IUCllJOr iJ.a.!L ·.ı· 

Londra. 10 (Huauai) _ l11>anya me- nnar efae yerıuır. Bu husustaki açık sorsumuza mektupe 
aeleai yüzünden huıl olan beynelmilel ger- Havanın pi gayrimiUait olma- la revap veren okuyuculanmız içinde. Cim 
sinlik biraz hafiflemit ve vaziyet Rliha nna rağmen fapnlf olan nehirfer. Londosla, Dinarlı Mehmedin ~e T ekiP 
doiru dönmüttür. Fransa hükWııeti lapan· den geçerei intimm oe insihaf al· dailı Hüaeyinin karıılapnasını iateyenlu 
yaya askeri malzeme vermemeie karar tında mi miilıemmel laicamlar ~ ekseriyeti tetkil etmektedir. 

· b l T 1 d k t ~- Bu dört pehlivan araaında bir aeçmıe Türk ..:L• kuvvetli 1 Seyahat zorluklan vennıı u unuyor. ayyare er e cas er dm•-* 
,._ • , • ..,ı . malzeme» tabirine dahildir. lta)ya iae he• P ~ır. müsabakası yapmak karan da wya dU,.. 
___.ı,et de Yunus Nadi olimpiyat· Açdr 5as'de Bürhan Cahit Morkaya, nu .. z k t'i b . ti" Jlaneora had• ümit H intisar cek gibi görünmektedir. " .. .. h"" . . a ceva ını vermemıt r. •-· 

lııı....1. ~qann kazandıııı büyük zaferi mev· toplu btr halde dünkü ve bugunku urnyeti Yalnız Kont Ciano bugün Fransa sefi· edilcliii telıilJ• neticelenmifti.r. Çünkü, Cim Londosun yenilmea eau 
~ ederek "Türk sibi kuvvetli» sözü- anlattıktan sonra seyahat zorluklanna te- rine İtalyanın eaaa itibarile ademi müdaba· Jf iltehir iM memnan olorlllc JönB- pye aayıldıia için. pehlivanlannuzm. 1Ma 
...._,tahlil ediyor. Güreıten sonra süvarile- mu ediyor. Bul(iin bir ihtiyaç olan aeyaha· leyi kabul ettiiini bildirmiıtir. Moakova müsabakalarda birbirleriıü yormalann~ 
~ de zafer temin ettiii takdirde tarihi tin turizmle himayesi yapılırken seyyah ka- hlikOmeti de demi müdahaleJi kabul etti• yoram. hatta sakatlamalarından korkulmaktadır. 
ı._. -.a.Jerimize kavutacaimuzı. Türk peh· çıracak. ürkütecek eqellerin de icat edil· iini bildinni a bulunu or Bari b 1 k Atinadaki maçı gören Müllyimin eir-
Jt.-. ~ ile Türk biniciliiinin yer )'iizünü diiini söylüyor ve fıkraauu töyle bitiriyor: o·ı t f ft ı y L t m vapuru a ma lediiine göre, Dinarlı. Cim Londoa ,.... 
• ..,..... . . ı er ara an IJ>anyaya 11;ar11 pro ea- hl" k . • d• 

ea tutacaiuu anlatıyor. c Politika itleri aibi bu seyahat ıılerı de tolar eksik 1 kt d te 1 8SI g&Çlr 1 mediiiıü iddia etmekte haklıdır. Ve Cila 
\'unaa Nadi '""Or itı"nin devlet elile ida- eUm bir muamma haline seldi. Belki ikisi ı. • b" 

0 
mhlama .a alır: ı. d Londos mutlaka yenilebilecek v~ 

h....! ·r 1U1 ır zır ının fUD ı panya a seya· Karabiga seferini yapan cBartın• vapu-
~e taraftar olduiunu anlatarak diyor iti: beraber çlziilecek.» hat eden ve lnsiliz yüzbap (Savil) e ait Bu itibarla. buaün için plip olan ibde 

drk L k lbtiWde bdın 1 1 ru evvelki sece T ekirdaiından kalktıktan mal Cim Londoala Dinarlının tutupn .... 
ta.... •• _- ço11; uvvetlidir. Onu muntazam o an yatı bombardunan etmesi nailterede sonra müthit bir sildona tutulmut. batmak 

~~tla kendine bakmaia sevkedersek . p.,....ı Safa l11>anyo) ihtil&lcileri arasın· fena bir tesir bırakmıtbr. Bombardunan hlik · · dır. te . eai seçinnıttir. Di 1 
aibi kuvvetli düsturunu pek az za• da senç ve süze) kadının bomba savurdu· yüzünden yüzba11 Savirin kendisi maktul narı: 

.... _. .. •• .. :ı k 11 d.. l fıL Vapurda bulunanlann anlattıklanna sa- - Ben, diyor, Atinada, Cun" Lond--'a 
--.acl• hlkim kılmıt oluruz.» sunu ve sun... u an ısını an atan 11;ra· dütmüt. kansı yaralanmııbr. lngiltere se• U9I 

T'-.-J!L-~-- den sında, sülen bir lspanyol ihtililci kadının. Jareti, hldiaeyi iailerin bükOmeti nezdinde re, dalaalann arasında çalkanan gemi bir deiil, seksen bin seyirci ile ıürettim. • 
~ yalnız o pliifü ile kartı tarafın erkeklerini fiddetle protesto etmit ve tazminat iate- aralık birdenbire sağa yatmıı ve yolcular Cim Londos. Dinarb ile karplapnak. 

ta ,.._'da Ahmet Emin Yalman tecrüb~ mahvetmea kafi geldiii halde elinde aün· mek hakkını hıfzetmiftir. arasında büyük bir panik baılamııtır. Fakat tan kaçınmakta aarar ettiii takdirde. diia-
lltll den b 1 x.. ı d y N d" "b' l(ii)ü bir tüfek tuttuiunu anlatıyor .. Peyami Diier taraftan İtalya da tebaaanın gör· kaptanın soğukkanlılığı ~esinde vapurun leri aruında kw'a çekilmesi de mutaaav-
..___ aı ı •• atın a unus a ı gı ı b d l Ik d ...._ ..:· verdir. 
,~ Ilı u J'azısın a spanyo a ınınm-. ve a•1• .düğü muameleyi ispanya hükGmeti nez· idaresi ve sükunu temin olunmuıtur. 
....... . e_nua temu ediyor. Türk bayram. 1 k ki . . k f . il h o· 1 c· L d 1 t ... L ~ L. •· ze irpi ennı artı tara a çevır111 ... · e er dinde protesto ve üç ltalyan tebaasının ınar ı un on os a utuıtup ta&• 

uırıncilik di w · kil · ·· Siklon esnasında batmak tehlikesini se· d" d · ·· d K Al M L---'-~ regıne çe men munase· ıeyin helledileceğini, pyet bir taraft yalnız 1 öldürülmesinin tevlit edeceği vahim neti· ır e, aynı gun e, ara i. a.-... 
8 •rtık olimpiyat dönüıünden sonta kadınlar, diğer taraf da yalnız erkalerden celere işaret etmiftir. çiren vapur bundan sonra yoluna devam ve Mülayim pehlivan, kendisine serbett 

il. ~rculuiunun yeni bir temel üzerin· ibaret olsaydı çarpıımalann 20 datika sür- lngiltere hükumeti tebaasının himayesi etmiı ve dün sabah tehrimize gelmiftir. gilreıte de meydan okuyan Tekirdailı Ha., 
.._ luruını .. ı lazım geldiğini söylüyor ve miyeceiini. lapanyollaran eksilecelderine ar• için tedbir almakta devam etmektedir. seyin pehlivanla güreşeceklerdir. 
~ ki: tacaklannı söylüyor. Hariciye Nazın Mister Eden tatilini yan Askeri terfi listesi • a k L d Fransamn müdafaa plAn:an 
--.. undan aonra kuvvetlerimizi derliye· Tokyoda örfi idare kaldırlfdı bırakara on raya gelmit bulunuyor. Ankara 10 - Milli Müdafaa Bakanbiı 

toplıyarak 
0 

suretle çalı,malıyız ki Papada Protesto etti askeri terfi listesinin hazırlığını ikmal etmiı- çahndl 
-., Tokyo il (A.A.) - Örfi idare kat'i Vatikantehri 11 (A.A.) Kiliaelere ve tir. Bakanlık bu liste ile terfi edeceklerin 

or meydanında memleket namına k ld l l" fr l surette a ın mıt ve po ıs mü ezelerinin rahiplere ka!IJ 7apalan hareketlerden dola• tayin edilecekleri yerleri de teabit etmek• •skeri müdafaa pllnlan, dün secc. PaP.. 
•ttıiımız zaman kazanmamız deiilae eokaklarda dolaımaaana Dibayet verilmit·jYI papalık. Macaricl hiikOmeti nezdinde tid- tedir. Haber alındkiına seire ba aeneki terfi, ten bqka bir yere seinderildiii eeaada ça-

'*•••imamız mu"'9khJı -.... .S-.. -•* •••• tule lrıl oUll••• ..._.ile ct6ft'adraiaı ı....ı 'tlılıliııılll•lilllr~, ....... ıs. 
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Ticaret odası 
memurları .. 

bmsat vekaleti emrine 
alınacaklar 

iktisat Vek&leti Ticaret Odasi me· 
murlarının hüsnühal varakalannı ve 
aicillerini istemiştir. Ticaret Odası lktı
eat Yekaletine bağlı olmakla beraber 
oda memurları vekalet memurları de
iild:irler. Maaşlarını oda bütçesinden 
almaktadırlar • 

Bundan sonra oda memurlarının 
lktıaat Vekaleti emrine girecekleri ve 
maaşlarını da vekalet bütçesinde ala· 
caldarı söylenmektedir. 

Maamafih bu 'imdilik bir tahmin· 
den ibarettir. 

Memurlar lktısat Vekaleti emrine 
alındıktan sonra Ticaret Odasında e
aaslı bir ıslahat yapılması da mevzuu

bahiatir. 

Fotoğraf sergisi ve tiyatro 
festivali 

Taksim meydanında olan şirket 
binasında hazırlanan fotoğraf sergisi· 
nin açılma töreni bugün saat 16,:) da 

yapılacaktır. 
Tiyatro Festi vali de bu akşam baş • 

layacaktır. Hava yağmurlu olduğu 
takdirde fativale Fransa tiyatroaunda 

devam edilecektir. 

Halclc.ımız gok mıı? 

Bir mahalle bir•••• toz içinde 
kalmıya mahkG111 edlle111 em 

S on Poeta matbaasınm tam karıı • 
aında eaki bir bina vardır ki, yıl • 

larca evvel zaptiye nezareti, ıon za· 
rnanlarda da bir poli8 merkezi ola· 
rak kullanılmıı n nihayet içinde 
l>annılamıyacak bale geldıği için 
boıaltılml.§tır. 

Bu binanın enkazını Evkaf idaresi ge• 
çenlerde sattı, aabn alanın binayı 

yıkması ve en.kazını alıp götürmesi 
için verilen mühlet eğer yanılmıyor
sak sekiz ay, yahut ta bir senedir. 

Ve ıimdi en aıağı yedi sekiz yüz met· 
re murabbaı sahayı iıgal eden bu 
binanın üzerinde aylardanberi bir 
tek amele çalı§makta, koca duvar • 
ları cılız bir kazma ile devirerek taş· 
lannı bir kenara k.oyınıya uğraş • 
maktadır. 

Binayı yıkıp enkazını ta~maısı için ve -
rilcn mühletin genifÜği dolayısile 

§İmdilik bir, ileride iki üç amele 
belki bu iti başarabilir, belki böyle 
yapılmuı müteahhidin kinnadır da. 

Fakat biz dütünüyoruz ki, içinde bir 
kaç tane mektep bulunan bütün bir 
mahalleyi toz toprak içinde bırak • 
mak, pencerelerini kapalı tutrnıya 

mahkum etmek hiç kimsenin hakb 
olmadıktan baıka binanın yıkılmıuı 
jçin konulan mühletin genişliği iha
leyi yapan dairenin lehine de değil
dir. 

Zira enkazı eatın almıı olan müteahhit 
yıkma müddetinin ceniıliği dolayı
eile biraz fazla para vermi~ olabilir. 

iki Siirtli bir kadını yaraladılar Fakat bu bina yıkıldıktan .onra ar-
sası ıatılacaklır, aatılmaıının gecik-

Süleymaniyede Sarı Beyazıt çıkma• mcsi dolayııile kaybedilecek faiz te· 
zında oturan Süheyla isminde bir ka • min edilen üç bet kuruşun her halde 
dın Siirtli Haydar ve Yusuf isminde üstünde olacaktır, diyoruz. 

iki adamın taarruzuna uğramış. bu iki Hakkımız yok mıı? 
kİfİ Süheyllyı ağır surette yaralamış· --------------....; 

lardır. Süheyll ifade veremiyecek bir Ekmek ~,·atları 
vaziyette haataneye kaldırılmış, kaçan J ı 

Haydarla Yusufun aranmasına başlan· Ucuz/adı 
mıştır. 

Sarnıçta bulunan 
ceset 

Çocuğu bir ana kızİn öldü
rüp sarnıca attıkları 

anlaşıldı 

OICUYUCU 
~EKTUPLARI 

Ada vapuru zamanından iki dakika evvel hareket etti! 
Büyilkadada oturan okuyuculannı11 blze dakika vardı, hatıl hareket zamanında mu"" 

pel'§embe sabahı 9,10 poataaıru yapan Ya - tat olan zll de çalmmamıftı, birdenbire .., .. 
purun Büyilkada laltelesln1 mutattan 1kl da- purun palamarlarını çöulilrerek harekett 
ldka evvel terkettıtını söylediler. Saatlerin- koyuldutunu gördük. Şlmdl idareye milra .. 
de yanılmış olablleceklert 1ht1malinden balı- caat edeceğiz, hAdlseyl lütfen sız de yazal 
settlk. HMlseyl ıateıenln aaatlle teablt et - mısınız? 

Evvelki günkü nüshamızda Çarşıka- tikleri cevabını Terdller. Anlattık!arı tudur: Biz de bu okuyucularımızın söylediklerlnf 
pıda Asmakandil sokağındaki bir e • - İskele saatinde hareket zamanına lk1 a111en yazıyoruz. 
vin sarnıcında boynuna taş bağlana
rak ahlmış bir çocuk cesedi bulundu· 
ğunu yazmıştık ., 

Yapılan tahkikat neticesinde bu 
çocuğun Annika isminde bir kadına 
ait olduğu anlaşılmıştır. 

Annika püskülsüz Ali isminde bi • 
rinden gebe kalmış, annesi Zarohi bu
na kızmış ve kızının çayına haberi ol
madan damlattığı bir ilaçla bu çocuğu 
düşürmüştür. Çocuk düşünce cesedi 
saklayacak yer bulamamışlar ve boy • 
nuna taş bağlayarak sarnıca atmışlar· 
dır. Zarohi ve Annika adliyeye teslim 
edilmişlerdir. , 

Boğazlardan geçeni İspanya ihtilalinin 
transit gemiler için piyasamızdaki 

yeni hükümler tesirleri 
15 ağustos tarihinden itibaren Bo

ğazlarda, Montrö mukaveleaine 
da.yanan yeni rejimin tatbikine başla· 
nacaktır. Bu münasebetle Hudut ve Sa
hiller Sıhhat Umum Müdürlüğü gemi· 
lerin tabi olduğu yeni kayıtlara aau 
şu tebliği neşretmektedir: 

ispanya ihtilali yüzünden, fspanyof 
parası olan pezata düşmeğe başlamı~· 
tır. 

Bu ayın sekizindenberi pezata kıy .. 
metinden yüzde sekiz kaybetmiştir _ 

Bu cihet bir çok Avrupa piyasaları• 
na tesir etmit ,bilhassa ispanya ile it. 

d4/8/1936 gününü 1518/1936 gtbıilne yapan ihracat tacirlerini haklı bir tel .. 

Türk - Yugoslav ticaret bağlıyan gece yansı mat H den IODra Bo- düşürmüştür. Bu düşüşten ispanyaya 
ğazlardan transit geçmek üzere Büyükdere mal gönderen Türk ihracatçıları da 

muahedesi ve Çanakkale sab11 sıbhiye merkezleri önüne .. t . lm 1 dı 
T 

.. k y l . k l gelecek ticaret gemilerine aşağıda JUlldılı mu eessır 0 uş ar r. 
ur • ugos av tıcaret mu ave e· J ·· ·· · · J · 20 t d . "ha 3 .. d şekilde muamele yapılacaktır: spanyaya once gonderılmış rna 

sı emmuz an ıtı ren , ay mu • bed ı· l k C h · M k 
d 1 1 lise e ı o ara um uııyet er ez 
ete uzatı mıştır. ı - Boğazlara translt ıeçmelt re ge- Ba k d 800 b. T·· k 1· 

Tayyare haftaaı 
29 ağustosta başlayacak olan Tay • 

yare Haftası için proğramlar hazırlan
maktadır. Haftanın her gününde Ha
va. Kurumunun her şubesi kendi mu. 
hitinde muhtelif eğlenceler ve balolar 
tertip edecektir. 

Alınan tayyarelere ad konma mera
siminin 30 ağustosta yapılması tekar· 
rür etmişken bazı sebepler dolayısiyle 
bunun birinci teşrine tehiri münasip 
görülmüştür. 

len _ bayrak tartı olmaksızın _ bütün uca- n asın a ın ur ırası var • 
ret gemileri her ıtı Boğazdaki s:ıbll sıbblye dır. 
kurumları önünde durarak sıhhi tontrolla-
nnı yaptımıaıta mecburdurlar. 

(Hava fenalığı Te m&kine sakatlıiı g1b1 

bir sebep altında bu merkezler önünde du -
rup bu kontrolu yaptırmıyan ticaret gemi
leri ,bundan önce olduiu gibi merkezlerden 
cıGeçiniz• işaretini aldıktan sonra yollarına 
devam ederek İstanbul limanında cGalat.a 
sahil sıhhiye merkezi tarafından .. bu kont
rolu yaptıracaklardır. 

Mallar Pezata üzerinden muamele 
gördüğü için İspanyol parası düştük • 
çe Merkez Bankasındaki bu bir ~a .. 
yon liraya yakın para da hergün mik• 
tar itibariyle azalmaktadır. Tacirler 
Türk ofise, bankalara ve nihayet lktı• 
sat Vekaletine müracaat etmek mec • 
buriyetinde kalmışlardır. 

Tehlikelj sahiller 
1 1 Belediye narh komisyonu francela . . . 

Halk partisi top antı arı fiatlarını 16,5 den 16 kuruşa, birinci Be·l·edıy: şubele~ı ~enız kenarları~ • 

sıhhi kontrol yaptırmak U7.ere sahil sıh

hiye merkezi önünde durma.yan transit ge
mileri süvarileri usulü veçhlle ve rüsumu 
sıhhiye kanunu mucibince cezai::ı.ndınlır. 

2 - Boğazlan ve Marmarayı t.ranaıı ge
çen ticaret gemilertnln sıhhiye resmi olarak 
- tonilatosu kn.ç olursa olsun - bütün ticaret 
gemilerinden beher safi ton başına (0,075 

altın frnnk yan! 7.5 altın frank santlml he
sabiyle) bu günkü karşılığı olan 3 Türk ku
ruşu olınacak ve bu resim o gemiye vize al
dığı ve resmini verdiği günden itibaren altı 
ay içinde gittiği yoldan, gene transit olarak 

Banka direktörleri de dün sabaH 
kendi aralarında bir toplantı yapara1' 
bu hususta görüşmüşlerdir. tacirler bu1 

lunacak hal çaresini sabırsızlıkla bek• 
lemektedirler. 

Cümhuriyet Halk partisi genyön ve ekmeği 11,5 den 11 kuruş 10 paraya da .yuzmege. elverışlı olmay~n tehlı • 
ilyön kurulları dün saat 16,5 da Cüm· ve ikinci ekmeği de 1 O kuruş 30 para· kelı yerler~ ışaretler koymaga başla : 
huriyet Halk Partisi lstanbul rnerke • dan on buçuk kuruşa indirmiştir. mıştır. ~ır .~~ftaya ~ad~r İstanb~l cı· 
zinde toplanmıştır. Genyön kurul top· Önümüzdeki haftalarda daha ziya· varındakı butun tehlıkel: yerler ışa • 

lantısına İçi,leri Bakanı ve Halk Parti de tenzilAt yapılacağı umulmaktadır. retlenmi~ olacaktır. 
genel sekreteri Şükrü Kaya, ilyön ku· 

rul toplantısına cıa vali. belediye reisi Maliye Vekilinin tetkikleri 
ve Halk Parti ~kanı Muhiddin Üs • Maliye Vekili, dün defterdarlığa gi· 
tündağ riyaset etmiştir .. T.oplan~ı geç derek defterdarla görüşmüş ve bazı 
1akte kadar devam etmıştır. meseleler etrafında izahat almıştır. 

Köy mekteplerinde köy çocukların· dönmek hakkını bahşedecektir. 

na okutulacak olan yeni alfabelerin (Bu altı aylık müddet ay hesabiyle ve 
azami beş kuruşa satılması kararlaş· gece saat 24 de biter.) 

Köy alfabeleri 

Şam sergisi tmlmıştır. Yeni alfabenin Devlet 3 _ Tro.nsit geçen ve resmlnı ildncl fık-
Cim Londos ile Kuvarianinin matbaasında basılmasına başlanmış • rada yazııaığı veçhlle veren bır geminin aıu 

Şam sergisi bu ayın on beşinde ka· kazandıkları para tır . ay içinde yapacağı dönüş seferinde yeniden 
pımacaktır. Sergide teşhir edilen Türk . . . resim vermemesi için, evvelce glrl§l esna -
maltanndan bilhassa aıaminyom, ıas- Şehrımızde .. hır ~evanş ~açı yapan Zam görecek muallimler sındn vermiş oıduğu resme aıı makbuzu, 
.k .b. dd I k wb t profesyonel gureşçılerden Cım Londos Bu sene lOOO kadar ı"lk mektep mu· dönüş esnasında durmağa ve sıhhi :ıı:ontro-

ti.. ve .. ca .. m il 1 ma e er ço rag e ile Kuvariani bu maçlar neticesinde 
t 11• • •• kt" V k .. l t ·· lunu yaptımıağa mecbur olduğu sahil mhhi-

ıormuş ur. k d ki T·· k k a ımı zam gorece ır. e a e e gon· 
Se . k . ı·v. b dd l · f" azan ı arı paravı ur parasını o· ye merkezine göstermesi prLt.ır omıser ıgı u ma e erm ı· " der"ılmek u··zere bunların listeleri hazır· · rgı . . . F "k ) . .1 ruma kanunu mucibince dısarı çıkara· 

atlarını ıstemıştır. abrı a ar ıstenı en k . . d d" l ' lanmıştır. Geçen sene 300 muallim Dönüş seferinde makbuz göstermeyen ge-
fi 1 .. d . l d" mama vazıyetın e ır er. d b b 'k iki el bir tranat• resmi verm...J;e mec at arı gon ermış er ır. B 'k" .. . k d ki zam gör üğüne göre u sene u mı • miler n ~ '"ti -

Azlık mektepleri muallimliği 
u ı ı gureşçı azan ı arı para tar 700 fazlalaştırılmıştır. burdurlar ve bu lk1nc1 reslmle gene blr dö-

mukabilinde Türk malı alıp götürmek· ,...---------------, nüt hakkını kazanırlar. 

Yabancı ve azlık okullarında 60 
kadar münhal muallimlik vardır. Bu 
açıklara bu sene mekteplerini bitiren 
Muallim Mektebi mezunlarından ba· 
zılan tayin edilecektir. 

te serbesttirler. 
----- 1' r••b f • Dönüş seferlerinde transit resminin ev -

Medreselerde oturan talebelerin 'Y o e çı veıce ödenmış olduğu ancak bu makbuzu gös 

b·ır mUracaatl Eczaneler terllmeslle isbat edllebUeceğ~nden kaybol -
duğu hakkında hiçbir mazeret ve ilı:incl b1r 

Bunların bir kısmı da "Anadoluya 
gönderileceğinden münhaller dolma • 
dığı takdirde lise mezunlariyle veka • 
leten idare edilecektir. 

T ahıillerine daha iyi devam ede
bilmeleri için Üniversite talebelerine 
vekalet verilmiyecek, hayata atılmış 
olan lise mezunları tercih edilecektir. 

Anadoludan gelmif olan taşralı ve 
fakir talebelerin ikametine tahsis e· 
dilen medreselerde talebe ve talebe • 
Jikle alakası olmıyan bazı şahıslar da 
oturmaktadır. Bu şahıslar bu medre • 
selerde hem talebenin sükun ile ders 
çalışmalarına mani olacak, hem de ta• 
)ebeliğe yaraşmıyacak hareketler ve 
gürültüler yapmaku,.. bundan ·başka 
medresenin umumi kapısı da bunların 

Zabıtayı şaşırtmak isterken.. airip çıkmaları için gündüzleri ve ge· 

D .. n Be azıt karakoluna Hakkı is- celeri sabaha kadar açık bulunmakta· 

min;e biri :ıürac.aat ederek cami civa- dır. Talebe~er gün.d~zler~ mekte~lere 
d b. d · d w b" ve üniversıteye gıttıklerı, gecelen de 

rın a ır ana a, yenı ogmuş ır ço-
k d. ·· d .. w •• •• •• 1 · t. bir araya toplanarak ders çalıştıkları cu cese ı gor ugunu soy emış ır. 
Zabıta derhal harekete geçmiş ve için bu yüzden eşyalarının kaybolma· 

bu çocuğun Fatihte oturan Naciye is· sı ihtimali vardır. 
minde birine ait olduğunu, çocuğu da Talebeler müşterek bir istida vere· 
arsaya karakola müracaat eden Hak • rek bu halin önüne geçilmesi, bu ya • 
kının bıraktığını tesbit etmiştir. • bancılarm medreselere w sokul~aması 

lkiai de adliyeye teslim edilmişler· ı için Fatih kayı:rtakamlıgına muracaat 
diı. " · etmişlerdir. 

Bu geceki nöbetçi ttzaneler pnlardll': nüsha. verilmesi makkındakl istekler kabul 

fıtanba1 cihetindeki1er: edilmiyecektir · 
Akıarayda: (Etem Pertev). Alemdar· 4 _Boğazlan transit geçen ticaret gemı-
da: (Ali Rıza). Bakırköyünde: (Mer· ıerinin - mübrem lhtlya.çlarıru ı.emin için -

kez). Beyazıtta: ( Belkis). Eminönün- İstanbul limanında duracakl:ı.n azami 48 

de: (A. Minasyan). Fenerde: (Emil· saaUlk müddet transit sı!a.t.larıııı bozmtya -
yadi). Karagümrükte: (Suat). Küçük- cnıtsa da, her ne aebep ve sureLle olursa ol -
pazarda: (Hasan Hulusi). Samatya sun, bu gemiler gerek İstanbul limanında Te 
Kocamuıtafapa~ada: (Rıdvan). Şeh • jıcrek Boğazlan çıttıttan sonra -veya Bo -

remininde: ( A. Hamdi). Şehzad eba • 

1 
tazlara girmezden evvel bir l'iirlı: limanın -

ıında: (Üniversite). da. dunıp ihtilat. ederse tran.ıiltllk aafauarı 

Beyoiha cihetindekiler: 1 bo~ulacağmdan ve d\aer Ucnret gemileri gl-

1 
bi 500 No. lu rüsumu sıhhiye kan~nu muı:iGalatacla: (Hüseyin Hüsnü). Hasköy-
blnce resim vennelerl llınn gcl~cctlndcn, de: (Niısim Aseo). Kaıımpapda: 
evvelce eksik alınmlf olan reslm farklarını 

(Müeyyet). Merkez nahiyede: (Della öderler ve resim vermeksizin transıı. olarak 
Suda). Şişlide: (Nargileciyan). Tak • 

dönüş haklarım kaybederler. 
simde: (Limonciyan). 5 _ Gemilerin, Boğazlardan tmnslt geç-
Oıküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: mcleri hakkında, 4imdiye ka<'ar çıkarılmış 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: olan ve bu genel tahrirat ah'Y.:ımına aykırı 
(Tanaı). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri- kalan talimatname ve tcbllğatm ı ı ıab'lıstoV 
fat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar ls • 1936 sonu olnn gece yarısından \tlbaren blr 

L...k_e_ıe_b_a.;.oı_n_da_:....;,(_M_e_rk_e_z_)_. ------ değeri kalmamıştır. 

Açık Teşekkür 
Ailemin doğumdan sonra ma· 

ruz kaldığı gayritabii bir vaziyet 
karşısında başvurduğum doktor· 
ların cümlesi vazifede olduklann• 
dan nihayet Eskişehirde Arifiye 
mahallesinde Hamam caddesinde. 
ebe Fethiye Şükrüye gittim. Ken· 
disinden yardım istedim. Bu ka· 
dıncağız lazımgelen bütün gayre· 
tini sarfederek ailemi karşılaştığı 
muhakkak ölüm tehlikesinde» 
kurtarmıştır. Bu bilgili insanı 
yurddaşlanma tavsiyeyi bir mem· 
leket borcu bilirim. 

Eskişebirde Devlet Demiryol· 
lan fabrikasında tesviyeci 

A. Alcal 

Bu akşam 21,45 de 
Taksim bahçesinde 

Herk Opereti 
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• 
MEMLEKET HABERLER/ 

Osmanelinde tütüncülük 
Fiatların maliyet fiabndan da aşağı olması yüzünden 
inkişaf edemiyor, bilakis gerileyor, kozacılığın 

inkişafı lüzumlu görülüyor 

12 çocuklu biraile 
İzmit (Hususi) - lzmitin Döngel 

köyünde bir ana ve bir babadan doğ
muş 12 çocuklu bir aile vardır. Bun· 
)ar on dört iken ikisi ölmü~, 12 tanesi 
kalmıştır. Çocukların babası fakirdir. 
Merhametli cümhuriyet hükumetinden 

Osmaneli (Hususi) - Osmaneli ı tedir. Memlekette doktor yoktur ve yardım istirham etmektedir. 
Bilecik vilayetine bağlı Anadolu şi • çok ihtiyaç vardır. Bir doktorun tayi- Çocuklar sıhhatlı fakat babaları fakir 
ltıendifer güzergahında bir kaza mer· nini candan bekJemektedirler. olduğu için fakat sefil bir haldedir]er. 
~ezidir. Kasaba pek küçük oJmasına •••••••• •• ................... •••••••••••••••• • ••••••••••• •••••• 

tağmen çok güzeldir. Sakarya nehri. Çanakkalede du··şman 0··ıu··ıer1·ne saygı 
ilin kenarında kurulmuş olup 33 par· 
Ça köyü vardır. Köylü kamilen bağcı· 
hk, bahçecilik ve ziraatle iştigal eder • 
ler, başlıca zeri yatı buğday, arpa, tü -
tün , pancar ve afyondur. Bunlardan 
Pancax mahsulü çok iyi neticeler ver· 
iniş ise de Sakarya nehrinden suyu 
!Yükselterek sulama tesisatı yapıla • 
lnadığından bu senelerde bu mahsul .. 

den pek istifade edilememektedir. Eğer 
Sakaryadan fenni tesisatla iska imkanı 
teınin edi]irse pancar mahsulünden iyi 
tandıman alınacaktır. 

Tütün mahsulü azalmaktadır. Bu -
lıun sebebi de mahsulün köylüY.Ü tat· 

ltıin edecek bir fiat bulamaması, bul· 
dtığu fiatın da masrafına tekabül et • 

ltıeınesidir. Vaktile kozacılık buranın 
~n eski ve en başta gelen bir işi imiş. 

Fakat şimdi o kadar ileri değildir. is
tiklal harbi sıralarında bütün bağlar 
\>e bahçeler harap olduğundan yeniden 
Yeti tirilmektedir. Buraya biraz da 

Röçrnen yerleştirilmiştir. Kaymakam 
Ragıp halkın ve köylünün yükselmesi 

için durmadan çalışmaktadır. Bütün 
köy kızlarının saçlarını asri bir şekilde 
kestirmiş, temizlik hakkında her köyde 
konferanslar tertip etmiştir. Köy ka • 

nununa tevfikan köyden köye yollar 
yaptırılmaktadır. Burada bir kaç ipek 

fabrikası da vardır. Kozacılığın i~ki • 
tafı memleketin yüzünü güldürecek -

SeddOlbabirde Fransız mezarlığına çelenk konurken 

Çanakkale (Hususi) - Seddülbahirin 
Morto mevkiindeki Fransız harp mezarlı· 
ğı ile, Çanakkalenin Hamidiye mevkiinin 
arka tarafındaki Alman ve Avusturya harp 

Milli adetlerimiz: 
Gelin orağı 

Kırkağaç (Hususi) - Çiftlikköyü halkı 
çok çalıııkandır. Daha ziyade odunculuk 
ve kömürcülükle uğraşırlar. Bu yıl buğday
lar yağmurdan zarar görmüştür. Şimdi bü· 
tün köy burçak tarlalarında çalışmakla 
me;guldür. Bu köyde «Gelin orağrn denilen 
bir adet vardır. 

mezarlıklarına, General Hüseyin Hüsnü 
Kılkış Başkanlığında a.ııkeri ve mülki te§· 
kiliı.tımızdan muhtelif hey' etler tarafından 
törenle çelenkler konulmuştur. 

Kırkağaçta tütün 
ve üzüm mahsulü 
Kırkağaç (Hususi) - Uzun müddet • 

ten'beri devam eden yağmurlar kesilmiş, 

§imdi şiddetli bir sıcak başlamıştır. Hava· 
lar bilhassa tütünlere çok yaramış, sergi· 
lerdeki tütünler altın gibi parlak bir renk 
almıya başlamışlardır. Eksperler Kırkağaç 
tütünlerinin bu sene fevltalade bir nefa • 
sette olduğunu söylemektedirler. 

* Kırkağaç ticaret ve aanayi odası fU mek· 
tubu göndermittir: 

Bağcılarımızın çok değerli çalışmaları 

.Sayfa 5 

Sinop • 
cezaevı 

Burası kaderin sevki ile görgüsüz ve bilgisiz kalmış 
vatandaşlar için bir ıslahane haline getirilmiştir 

Sinop cezaerinde olmJap yazma öire nen mahkUm1ar Te cezaevi heyeti 

Sinop cezaevinin ıslah edildiğinden, yan mahkumlara san·at öğreten birer 
burada Halkevinin açtığı kursların bü- mektep vasfını da taşımaktadırlar. 
tün mahkumlara okuyup yazma öğret· Si · b h ı·ı l k,. l 

• w • d b h . 'k 5. . nop cezaevı u a ı e ma t um ar 
tıgın en a setmıştı . ınop cezaevm• 
de açılan imalathane ve atölyeler sa- için azap ve ıstırapla ömür geçirilen bir 
yesinde mahkumlar cezaevinde boşu hapisane olmaktan çıkmış, sevki kader· 
boşuna oturmaktan kurtulmuşlar, ka· le bilgisiz ve görgüsüz kalmış vatan· 

zanan bir hale ielmişlerdir. Atö"'-eler daşlara faydalı bir ıslahane haline 2el· 
ayni zamanda iş ve meslek sahibi olmı- miştir. 

Sağlık Baka,, .. ı Çoruma gitti 

tir. Yalnız belediyenin irva ve isk~ işin
de gücü yetmediğinden bu işin hüku
ltıet yardımile yapılmasında büyük 
faydalar temin edileceği ümit edilmek· 

ilkbaharda köy delikanlıları ya burçak 
yahut buğday tarlasında nişanlanırlar .. 
Oğlan tarafı dilber köy kızlarına kendi tar· 
lalannı biçtirmek için merasim yaparlar. 
Kız tarafı ıbu mera.sime kalabalık bir halde 
iştirak eder. Bütün davetliler tarlaya gelir· 
ler nipnlı kızın hediyeleri bir ağacın dalla
rına asılır .. Bu ağaç adeta bir gelin evine 
döner. Burada oilan tarafı kuzular kurban 
eder, yemekleri kız tarafı pişirir. 

sayesinde bağlara anz olan Burnoı Puroı Sağlık Bakanı Yozptta kendisini karpbyanJu arumda 

Kartal 
Kaymakamlığı 

Kartal (Hususi) - Kartal kayma· 
~ını {) ay gibi kısa bir zamanda burada 
d t ~ok yenilikler yapmış, çarşı için • 
~kı eski ve pis dükkanları yıktırıp ye

tine yeni ve temiz dükkanlar yaptır .. 
llıış, bunları yeknesak bir renge bo • 
ratınıştır. Bütün Kartal köyleri tele· 
~la birbirine bağlanmış, Pendik, 
~ ııtancı ve Kartaldaki mezbahalarla 

sap dükkanları asri bir şekle sokul· 
ttıuştur. 
Soğanlık köyünün yolu maalesef 

ttirilen silindir makinesi kırılıp yolda 
~· ldığı için yapılamamış, buna muka· 

ıl Yakacıkla Kartal arasında işliyen 
atobiis ve otomobil işleri düzeltilmiş, 
'tl'tüsefer tanzim edilmiştir. 
d·· l<aynıakamın lzmir emniyet mü • 
d Utlüğüne tayini haberi Kartallıları a
~ta nıüteeasir etmiştir. Çünkü bütün 
)\ artallılar kaymakam Salahaddin 
~<>rkudun kendilerine gösterdiği ala
ş·t' unutmamakta ve yeni gelecek 
~ ı e kaymakamının Salahaddin Kor • 
ttıUdun eserlerini tamamlıyacağını um· 

~ırlar. 

hastalı~ı ~ail olmuo üzümlerimiz tabii bir y ozgat. (Hususi) _ Sağlık ve y ozgatta yeni yapılan hastanenin 
halde ınkışaf etmektedir. S l y d Bak R fik S d 

Son yağan yağmurun tütünlere zarar de- oysa . ar ım anı e ~y a~ açılış törenini yapmıf, vali tarafından 
ğil bilakis faydası dokunmuş ve tütüncüler Fakılı ıstasyonunda trenden ınmıf, söylenen nutka güzel bir nutukla mu
memnun kalmıştır. Bu sene Kırkağaç mın· göçmen işlerini ve onların iıkanlarına kabelede bulunmuftur. Vekil yeni 
takasında çok nefis tütün yetişmekte ve dair muameleleri gözden geçirdikten yapılan hastanede yaptığı tetkiklerden 
alıcıların ıimdiden iştihası artmak.tadır. sonra Boğazliyana, oradan da Hamam pek memnun kalını,, buradan Çoruma 

Davullar, zurnalarla orak biçilmesine 
baolanır, otuz, kırk kişi birden çalgının a• 
hengine uyarak intizamlı ve o kadar sür'atli 
bir şekilde orak kullanırlar ki bu çelik vü
cutlu insanların maharetine şaşmamak el· 
den gelmez. Bu biçiş bir makine sür· atini 
de ceçer .. insan bu makineleşmiş insanlar, 

Yağmur çok az yağdığından harmanlara kasabasına gitmiftİr. gitmittir. 
da hiç bir zararı dokunmamıştır. 

Çanakkalede maç 
davul, zurna aesleri, köy türkülerinin bay- Çanakkale (Hususi) - Hamidiye harp 
ğın nağmeleri arasında kendinden geçti - ,gemisi spor takımıyla Türkgücü futbol ta· 
W• • b. d kımı arasında Çimenlik sahasında heye-
gını ısse er. · 

Bu adetin eski Türkler ve Etilerden gel- canlı bir maç yapılmıt. 2 • 2 beraberlikle 
~eticelenmiştir. diği söyleniyor. Bu merasim sayesinde hem 

unutulmaz bir gün yaşanmış, hem de tar· 
ladaki ekin biçilmiı olur .. 

Urfada sıcakhk 41 derece 
Urfa (Hususi) - Urfada sıcaklar 

çok tiddetlidir. Hararet gölkede 41 de
receyi buhnuştur. Halk göl kenarları· 
na koşmaktadır. 

Halkevinin bütün kolları faaliyete 
geçmİftir. (Ar) kolu bando, caz ve 

Donanma ve lzmirliler 
lzmir (Hususi) - İzmir üç günden

beri adeta bayram yapmaktadır. yalnız 
İzmir halk'ı değil, civar kaza ve vilayet· 
lerden de donanmamızı görmek için f z. 
mire gelenler var. Halk gece yarılarina 
kadar kordonda dolaıımakta, donanma· 
mızı seve seve, doya doya seyretmekte
dir. 

halk türkülerile muntazaman çalış • Ayvacıkta yeni çimento madeni 
maktadır. Köycülük kolu köylülerle Çanakkale (Hususi) - Ayvacık ilçesi· 
temastadır. Müthiş sıcaklara rağmen nin Babadere köyü yakınında zengin bir ıu 
spor kolu mütemadi spor temaslarile $imentoıu madeni bulunmuştur. 25 yıllık 
meşguldur. imtiyazı alınarak faaliyete başlanmıştır. 

Kemalpaşa yolunda bir kaza 

Pazar Ola Hasan 8. Diyor Klı 

lzmir (Hususi} - Kemalpaşa yo· 
lunda müessif bir otomobil kazası ol· 
muştur. Alaşehirden üç ton yükle İz. 
mire gelmekte olan Manisalı Kerimin 
idaresindeki {Kula 4) numaralı kam· 
yon, Belkahve civarında Doyç mar • 
kalı, içinde on sekiz yolcu bulunan bir 
kamyona rastlamıştır. 

değe uçmuştur. Sukut o kadar kuvvet· 
li olmuştur ki yepyeni olan kamyon 
parçalanmıştır. Büyük bir tesadüf ese
ri olarak yolcular muhakkak olan bir 
ölümden kurtulmuşlardır. 

. 

• Sındırgıda bir kadının gözünü 
çıkardılar 

Sındırgı {Hususi) Eşmed,.re 

... Evvelisi rün, Kur·ı ... Bir otobüs çarpıt· 
tuluata bir tramvayla.. mıf.. bu esnada tram-

1197. 

ılı..._ Hiç, böyle ıey de 

-.,~rnıst~ Hasan 
. . . Yolculardan birine 

ait bir aynayı P8:.f'Çala· 

IDlf. 

Hasan Bey - Tram· 
vay, kendi kepaze halini 
görüp İçerlemiıtir de, bu 
iti ondan yapmlflll' l 

1ki kamyon adeta bir ölüm yarışı -
na çıkmışlar gibi, lzmir yolu üzerinde 
müteaddit defalar birbirini geçmişler 
ve tehlikeler geçirmişlerdir. Tam Kok· 
luca öniinde Doyç kamyonuna yetiş -
rnek istiyen {Kula 4) kamyonu, önü
ne çıkan arabaya çarpmamak için di -
i'eksiyonu kırdığı sırada yandaki hen· 

köyünden Halil kızı Zelihanın sığır -

l.ırı Armutlu köyünden Halil oğlu Is • 

mailin tarlasına girmiş, Halil oğlu is

mail buna kızmış, kc dınla kavga el • 

miş ve bir gözünü çıkarmıştır. 
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A 

TIBBI BAHİSLER Halkın fikri 
notları: 

Türkün manevi hududu 
Peştenin ötesindedir ! 

•• 
Omrü tabiiyi uzatmak 
meselesi halledildi mi? 

Dünya şampiyonu olan 
Türk güreşçisi 

Doktor Risler beygirlerin 

. Ameliyattan 
evvel ve sonra 

!!im 8lunle. ğalebe çalabilecek mi} öü 

lne5eleye dair kat'i bir cevap veımeğe tim
dilik hnk&n olmamakla beraber ömrü ta· 
bilyi yüz eeneden fazlaya çıkarmak me • 
ıelesi hemen tamamen halledilmiş gibi • 

~fü. 
Son zamanlarda ilmi makalelerinden zi. 

7ade 24 yaşında genç bir kadına aşık ol • 
maaile flihret kazanan Voronoff bu me • 
ıc1e ile çok yakından alakadar olmakta· 
dJY. Voronoffun ifadesine nazaran Fran· 
tada her sene 150 den fazla uırdide öl • 
mektedir. 

Ga:r.etclerde lbrahim Goyan isminde 
mU.lilman bir Sırbın 108 yaımda ol • 
~uğu halde 30 yaşında bir kadınla evlen • 
eliğini hepimiz okuduk. Henıy Johnton iı • 
minde bir lngiliz canbazınm da 96 ya~ına 
kadar mesleğinden ayrılmadıiı meşhur • 

clur. . . 
Gene Fransada Bouy isminde bir dok • 

tor 102 ya~ına kadar kabinesini hasta la • 
nna açık tutmuştur. 

Papa on üçüncü Leon·un 130 yaşına ka
dar gençliğinden hiç bir şey kaybetmemj~ 
o1~uğunu söyleyip dururlar. 

Uzun, fakat ölü bir halde 
yaşamaktansa .• 

Uzun ömürlüleri böyle saydıkça, bizim 
ae bazı ıartlan ikmal ettiğimiz takdiıde 

100 ya§ını geçmemckliğimiz iç.in hiç bir 
ıebep yoktur. Meşhur alim Metchinkoff 
bunu tabii ve hatta zaruri bulmaktadır. Fa. 
kat buna rağmen, ölmemek ve yaşamak 
istediğine nğmen vücudumuz bizden hı • 
kar ve bizi yüzüstü bırakır. Kimil'inde da· 
marlar aeıtleşir, kimi.sinde kalb işlemez. 

hazan vücut baştan aşağı kadar mikrop • 
ta~ın zehir~rine bulanır. Yahut mevzii bir 
ıa'katlık ömre nihayet verdirir: Ul.ser ve 
kanser gibi ... 

Bazı kimsdu demektedirler ki: 
uPeki uzun yaşıyalım. Fakat bütün vü

cut, uzuvlar, teker teker, inhilal edip ih • 
tiyaı}adıkça bu yaşamanın ne zevki kain. 
Krrk yaşında saçlarımız dökü!dükten, 50 
ıinde çarpıntılar fmz olduktan, 60 mda diş
lerimiz ağzımızda kalmadıktan sonra bu 
hayatı ne yapalım 1 

Mevzii ve kısmen ölmektense, birden· 
bire gidivermek elbette daha mÜr<'ccah -
tır. » 

1ıte burada da bu mülahazalara karşı fen 
b*riyetin imdndına koşmak istidadım 

aösteriyor. 
Uboratuvarlnnn tecrübeleri bize ümit 

'Yermektedir. 

Artık ihtiyarhi;,'ln ne olduğunu 

kanile buruşuk yüzlere , 
sarkık vücutlara 
taravet aşılıyor, 
ihtiyar kadınlan 

genclestirivor 

Y ....-ın kendi aikletinde dünya tam Pİ· 
yonu olmasını halkımız bakın nuıl kar· 

tdadı: 

Romanya ıaz tirketinde Enver 
Erıoy: 

Türkler Ya§arlt • 
iftihar edebilir. O 
nun ismini her za. 
man haklı bir ift). 

harla içimizde ta:ı. I ~ 
yacağız. t\ 

lngiliz muharriri yanılıyor, kendi toprağından çıkınca 
komşu milletin kalabalığı arasında erimeyen fert 

yalnız İngiliz değildir ! 
Bir İngiliz muharririnin kenru mHleti le- muştu. Bir aralık yolcuların üç beşi arasın• 

hine gururla dolu bir müşahedesini hatır • dan pest sesle bir şarkı yükseldi, def' 
lıyorum. Bu müşahedeyi anlatan cümlesi ken bütün halka sirayet etti. Bu §arkı o ka• 

dar gaşyedici bir şeydi ki adını öğrenİP 
mümkünse plağını almak hevesine dü~tiik• 

aynen oudur: 

Diğerleri için r. • 1 
teeasirim. Ben hep• I 

! ıinin kazanmasını 1 

,

1 istiyordum. Daha • 
doğrusu bekliyor• 

- İngilizler müstesna olmak üzeıe her 
hangi millete mensup olursa olsun bir ıey• 
yah memleketinin hududundan bir metre 
ayrıldı mı benliğini derhal kaybeder. Kom· 
ou milletil). kalabalığı arasında kaybolup 

ııider. 

Açılıp kapanır bir sandalyede ve ayak• 
ta duran bir kafilenin arasında sıkışmıştılıı 
ayağa kalkarak yanımda duran ilk zate bi' 
tap ettiın. Maalesef bu da dil bilmiyordıJi 
Yanındakjlere sordu. Onların arasında o• 
dil bilir yoktu. Bu arada Fransızcn, insi' 
lizce bilmediklerini sormuştuk. Bu mün•' 
sebetle Türk olduğumu:ı anla~ıldı ve bif' 
denbire etrafımızda bir halka te§ekkül el' 
miş oluverdi. 

.vletchinoff, Brown SequarCI, Mctalniltoff 
gibi adamlar gayet vazih olarak anlatmak

tadırlar, 

Bu tıp adamlarına nazaıan vücuau ıim· 
dilik ba§tan a1aiıya kadar gençleıtirmcğe 
• 
imkan yoktur. Fakat bir çok uzviyetleri, 
}tan nakli, aşı, T oxinleri vücuttan çıkarmak 
gibi usullerilc insanların gençleştirilmesi ka· 
bildir. 

Genç beygir kanından fıtkıran gençlik 
Yüzdeki buıuouklukları bedii cerrahi ile 

tamamile izale etmenin mümkün olduiunu 
bu sütunlarda bir kaç kere yazdık. Fakat 
Risler isminde bir profesör, bu uıulU de 

değiştirmiıı ve vücudu, deriyi enjek'ılyon· 

larla aençleştirmek usulünü bulmuıtur. 
Usulün ne olduiunu anlatmadan evv•l, 

annelerimizin tatbik ettikleri bir gençlik a
şısından bahsedelim: 

Eskiden, yüzlerinin buruşmasını lıte • 
miyen ihtiyar kadınlar, geceleri yatarken 
yanaklarına kanlı et parçaları yapııtınr • 
lardı. 

İşte bu tecrübeden mülhem olan Risler, 
havuçla beslenen genç beygirlerin kanını 
almış, mikropsuz bir muhitte kanı durdur· 
mu§, ııerom, yani kanın suyu kırmızılığın
dan ayınnca o seromun üzerinde çalıımıı 
ve elde ettiği maddeyi ampullere koymuş• 

tur. ~ 

Bu ampuller vücudun buruşuk yerlerine 
zerkedildiği takdirde oralarını gençle§tİr • 
mektedir. 

Uzviyet öbnez 
Şimdi de . biraz Metalnikoff ile Carrelin 

tecrübelerinden bahsedelim: 
Bunların iddialarına nazaran uzviyet öl

mez, bu prensip ortaya atıldıktan ıonra 

gençleımek meselesi basitleımiıtiı. Ma • 
lümdur ki vücudumuz, bütün diğer \ızvi • 
yetler gibi hüceyrelerden mürekkeptir. Hü· 
ceyreler kendileri için yaşarlar ve müıta • 
kildirler. Kafaeı, bıçakla vurulmuı bir ada· 
mın hüceyrelerinin ölümden sonra saatlerce 
yaşadıkları görülm~tür. Hüceyreler kan 
deveranı durduğu ve be.slenemediii için Ö· 

lürler. i~te bu hüceyrelere başka vaeıtalar• 
la hayat temin edebilirsek mesele halledil· 
miş olacaktır. 

\V c.issmonn diyor ki: 

- Ölüm hayatın nihayeti demek de • 
ğildir. Ölüm beşeriyet için çok faydalıdır. 
İnsanlar ölmese tekfı.mül olmaz .. Ölümden 
korkmamak lazımdır. Fakat uzun yaşa -
mnk ..• Evet bu dünyanın basit zevkleri 
için bu faiyetlere katlanmağa değer mi} 

Sun'i kalb imal edilebilir ıni? 
Canel cok meshur bir adamdır. Son za-

dum. 

Bilhaaıa Çoban t.. 

Bununla beraber (50) küsur 
ıporcuları içinde dördüncülüğü 
ıı ıene bir feydir. 

hükumetin 
kazanma· 

• • • 
Mobilyacı Muıtala Su Uçurum: 

l'fürkün kuvveti
ni ecnebi dünyası

na bir daha tanıttı· 

lı için Türk milleti 
fÜphesiz ki Y aşarı 
en derin ıevinçlerle 
tebcil ediyor. Ve 
büyük bir bahtiyar· 

lık duyuyor. 

Biz zaferi öteki 

a p orcularımızdan 

bekliyorduk. Bu 
kadar büyük bir 

aon alınabileceiini de tahmin etmiyorduk. 
Gelen ıevinç giden ümitlerin üzüntsünü 

unutturdu. 

••• 
Naroımaniyede Ahmet Güvenç: 

Y aıarın kazanma . 
ıı bütün J"ürk ıenç· 
liiinin kazanması 

demektir. Filvaki 
cllierleri de kazan• 
ıaydı daha iyi olur· 

du. Bunu istemekte 
haksız da değiliz 

Mademki Türkleı 

güre§le eskidenbe· 
ri meıguldürler, 

hiç olmazııa yan 
yarıya kazanmalıy· 

dılar. 

• * * 
Hultulı 

Kırelli: 
F akülteıinde taleb• 

Biz eüreşçileri-
mizden daha iyi bir 
netice bekliyorduk. 
Fakat niaebeten kö· 
tü olan bu neticeyi 
.acemiliklerine at·· 
fetmcği ve ıelecek 
olimpiyatlar .ıçın 

Türklüğün ve Tüık 
güreşçilerinin yüzü· 
!JÜ güldürecek bir 
netice elde etmele
rini candan dileriz. 

* İngiliz muharririnin bu hükmü yanhı ıa• 
yılmıyabilir, yalnız Türk hesabına küçük 
bir kaydi ihtirazi koymak lazımdır, sanı • 
rım. Zira Türk Edirneyi aşar a§maz biti· 
ıik milletin kalabalığı arasında kaybolmaz, 
büsbütün yabancı bir muhitte garip kal • 
maz. Ta Avrupanın ortasına varıncıya ka· 
dar hüviyetine tamamen ıahiptir. 

Bu hpsusiyeti temin eden amillerin ba
tında dil meselesiru görüyoıum, Bir defa 
Bulgar komşumuzun Edirneye bitişik mın· 
takaları tamamen ırkdaşlarımızla meskun· 
dur. Fakat bu mıntakaları geçip te Sofyaya 
doğru ilerlediniz mi gene Türklere olmasa 
bile türkçe bilen Bulııarlara tesadüf eder• 

ıiniz. 

Sofya istasyonunda arabacı beni kendi 
dilimle çağırdı, lokantanın garsonu yemek 
Menüsünü türkçeye çevirerek söyledi. Hu· 
dut istasyonunun zabiti aynen: 

- Güle güle, dedi. 
Bu dil i.şinalığını Romanyanın bir bü

yük kısmı ile Yugoslavyanın ~a bir çok 
mıntakalarında buldum. 

Dil hududu orada bitiyor, fakat bittik
ten sonra da insan birdenbire yabancılaı • 
mıyor, kendisini baıka türlü, ve kim bilir 
belki biraz daha sıcak bir alaka ile çevreli 
lüasediyor. 

* Balkanlardan Avrupanın göbeğine ka· 
dar Türkün gördüğü muamele hep eayğı 

ile yapılan bir hüsnü kabuldür, fakat 

bu hüsnü kabulde renk ve ııömlek faıkı 

daima sezilir. 
Bjr yeıde çekinilen, kuvvetine haset e· 

rulen, yürürken düşme.si isterulen bir kom· 
ıu, ötede dostluğuna güvenilir bir mütte· 
fik, daha uzakta vücudu geç keıf edilmiı 
bir knrdeı gibi ııörülürsünüz. Ve ilave e
deyim: Bütün bu memleketlerde de para• 
mızın kenruninkilere nazaran kuvveti do
layısile biraz da ~engin gibi telakki edilir
a.iniz. 

llk iki intiba mektepten, an' an eden vo 
ıazeteden kalble hiaııe intikal ctmiıtir. Za· 
mania, menfaatle değişebilir b.elki. Fakat 
üçüncüsü bana daha köklü ııibi göründü. 

* Bir pazar günüydü. Akpma Cioğru 

Peıtenin rıhtımında dolaşırken küçük bir 
iskeleye yana§mış bir vapur gÖr· 
dük ve hükmettik ki Peıtenin 
kenar mahallelerine kadaı gidip gelecek
tir. Gidip dolaşmak istedik. Fakat ıon da· 
kikada içimizden biri ıüphelendi: 

- Ya bu vapur Peştenin kenar mahal
lesine gidip gelecek yerde biri Köetence• Yaşara gelince: Bu aıılanın ulaıtığı za

feri ııörmekle ne derece biiyük bir sevinç ye kadar ııötürürse~ 
ıu"zum Gişedeki memurdan bilet alan halka duyduğumuzu bilmem ıöylemeğe 

kadar hiç kimse Fransızca, Almanca, veya var mı) 
Yaıan bugün bütün kalbimizle tebrik lngilizce bilmiyoıdu. Anlaımak kabil ol-

edeıken öıekileıinin de ondan örnek al- madı. 
Gişe memuruna işaretle gidip gelme rnalarını dileriz. 

• • • 
NuroımaRiyede Halk apartımam 

Antranih M olger: 
Y aıara her şey 

layıktır, Onun kıy· 

meli bugünkü za· 
ferinden daha yük. 
ıektir. İnanın, ga. 
}jp geldiği için ıöy. 

!emiyorum. Vakti 
le bir klüpte bulun· 
muıtuk. Nasıl ça 
lııtıiını, ne derece 
de olduğunu bili,, 

rim. Arkadaılaril4 

olan bu ayrılığını . 
daima, hatta alelade maçlarda bile göster· 
miştir. 

neticelenmiştir. 

manlarda yanına bir de kıymetli muavin 
alarak ıöhretini bir kat daha etrafa du • 
yurmuıtur. Bu kıymetli muavin tayyareci 

bilet istediğimizi anlattık ve bir avuç Ma· 
car parası uzattık. İçinden otuz kırk lı:uruı· 
luk bir ıey aldı ve tahmin ettik ki bu ka· 
dar az para ile Köstenceye gidip geline· 
mez, gidip ıellnebilıe dahi bu ucuzluk eı· 
yasız gidip gelmenin rahatsızlığını unuttu• 
rabilir. 

Tahminimiz doğru çıktı, Peıtenin dı· 
ıında bir köye gidip geldik, fakat benim 
aaıl anlatmak iııtediğim n~kta şu: 

Vapur bilhassa dönüıte hıncahınç dol· 

Lindbergrur. 
Lindberg He Carrel sun'i kalb imali içın 

çalıgmaktadırlar. 

İşte, Carrel genç bir hayvanın vücudun· 
dan bazı paıçalar alarak 38 derecei hara • 
rette muhafaza etmiş ve o parçaların mü • 
teaddit seneler yaşadığını görmüştür. 

Canel yaptığı kültürler hakkında, ıu 

ıözleri sarf etmiştir: '' Vesaitimiz.i biraz da· 
ha tekemmül ettirirsek bu et parçalarının 
ilanihaye ölm;yeceklerini tesbit edebiliriz. 

Ben üç ıenc evvel ölen bir civcivin kal· 

Şarkının adım öğrenemedik ve erte~ 
gün gramofoncuda hatırımızda kalan bel' 
teyi mırıldanarak bulmaya da muvaffak O' 

.lamadık amma ıunu gördük ki, vapurch 
etnfımızı alan halka bizi candan dost bf 
liyordu: 

- Türk, Macar, diyor ve iki parmait' 
nı gösteriyordu. Türkçe Macarca bir çJ 
kelimelerin müşterek olduğunu anlatma'4 
çalışıyordu. 

Haber gazetesi sahibi Rasim Us'ııO 
Peştede bir Macar dostu vardı ki arkac:I•' 
şım Peşteye ayak basar baıımaz bir kart 
yollanıı§tı, ertesi gün otelin salonunda bjıl 
bir Macar kızının ziyaretini haber verdi' 
ler. Şayanı hayret olarak iyice Türkç4 
biliyordu: 

- Ağabeğim Pcştede değil, fakat ati' 
nem sizi ve arkadaşlarınızı çay masasını.O 
etrafında görmekle çok mes'ut olacak, dl• 
yordu, ısrar ediyordu. I 

Akşam üzeri gittik. Beyaz saçlı, hürJJle 
telkin eden bir bayan ve üç kızı bizi kar 
ııladılar, Peşteye hakim bir tepeciğin üte' 

rinden bakan bu evde geçirdiğimiz iki ••'' 
ti unutmak kabil olmıyacak, 

Yaılı hanım Macarcadan başka dil bil' 
miyordu. Bir müddet memleketimizde kal' 
mış ve Türkçeyi pek iyi öğrenmiş olan oi' 
lu ise dilimizi kız kardeşlerine epeyce ar 
retmişti. Pek iyi anlaşabiliyorduk, menM 
ketimizle candan allikadar oluyorlaıd~ 
hakkında malumat istiyorlardı: 

- Atatürk sayesinde daha da iyi ol•' 

cak, diyorlardı. ')• 
Bir aralık bize gramofon çaldılar. tJi 

li Macar dansları oynadılar. 
Bu arada ihtiyar anne Türk dansJarill 

Macar dansları arasında benzerlik olup.~; 
madığını anlamak için bizden milJi 'f ofJ 

oyunları oynamak.lığımızı rica etti. . _..ı 
O dakikada derhal giderilmcai lW. 

bir eksikliğimizi düşündük, ve hatırlacJJ* 
ki bir aralık Muhiddin Üstündağ bir ıııf 
ıamere münasebetiyle bir kaç aile kı:ıııı' 
milli Türk dansları öğrettirmiıti ve ~ 
danslar biraz üzerinde çalı§lldığı takdird• 
bütün gençHğe tamim edilmeğe değer kıf 
mette ıeylerdi. 

* Yeni tanıştığım bir Macnr1a konu=1' 

yMd~: J 
- Siyaset his tanımaz, diyordu, Mıı' 

hükumeti Türk hükumetine dost olnı11>"' 
bilir, sizin de bizimkine büsbütün zıc1 ~ 
eiyaııet istikametinde yüriimekte olrnll 
pek mümkündür, fakat §Unu unutnıa~ıı~ 
Macarı ferd ve millet olarak keneli~ ,,, 
daima yakın ve daima kardeş bu!acP .. 
nız. 

Kandan gelen bu kaıdeşlik hissıni ıeıı' 
miye etmeHyizl 

Türkün Edirneyi~eçer geçmez lof11~ 
milletlerin kalabalığı arasında eriyip I' t' 
mediğini söylemiıtim. Bunda Jürkün 1 

tık kendisini göstermeye ve: i' 
- Türküm, demekten gurur duyrrı' ~ 

baılamış olmasının da mühim bir iiınil " 
duğunu kaydetmeliyim. 

Ekrem Upkl~ 
1 

bini çıkarıp sakladım ve 20 sene yıışıı' 
tım.n t 

Bütün laboratuvarlarda ölümün öıııİ~ 
ııeçmclk, hiç değilse ömrü uzatmak için b 
yük mesai sarfedilmektedir. ~ 

Fakat hayat şartları da diğer tarııfı~. 
insanı tahrip etmek için ne llizımsa yııP fi' 
maktadır. Fakat bu mücadele, kime ,-ıı 
yacaktır. ,. 

Kadınlara .. Çünkü onlar, letafet ~e ;~ 
rafetlerini idame ettirmek fırsat ve ııt> 
nını bulacaklaıdır. 

• 

• 
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• 
ispanya ihtilalinden kanlı 

ve korkunç sahneler 
ihtilali çıkartıp 

besleyen milyoner ~,..z~~-.-: . 
.------ • • ıt- ~W~D*IZ 

l..,aaymun tttttm Kralı Cum- i ., 
huriyetçil• İf hqına aelince 
clalavere çevİrmİf, yakalanarak 
laapae atılmq, biWıare aerbeat 
bırakdllllf, isyandan birkaç ıGn 

evvel ortadan bybolmuftu 

lıpanyada ibtilll patlak verince Ju· 

tll Marcb adlı bir l.,.a1ol milyonerinin 

... ibtilili çıkarttıiı yazıldı. Ve bu adamın 
len-etinden ve entrikalarından 'bahaolun· 

... Londra pzetelerinden biri bu adam· 

.... balueden bir yamada fU eözleri eöy· 
llıor: 

Meıhar 6ir lnwilu reaamının l• panya ihtilaWti favir efmelr iare 
yaplıfı raimler: 

&.nelon'da )'aimakertiie tefeWtiia ed_..., 
tevkif edi1İ7or. 

•Avru~a bir b,..klık baıladı mı. 

tı.er te:rden &nce mil,.onerleri arayıMz. 
tGaıku her kanpkhiın arkaıında muhak· 

~ bir milyoner, yak.. kürklü, ve bütün 

A"nlpa telefonlarını ıeceli ründüzlij me,. c eden bir adam vardır. Bu adam, ce• 
den bir lipra çıkardıkça on, on beJ el 

~aaıru ,.kmak için uzanır. Bu adam

f-r, lervet "Ye bdretleriae raiınen, bahti· C' Lir n ..mbi olmaktan. rahat bJr uy-
llJuıııauta mahramdmlar! tf•pal ~e 

Maroll 

ı.t ıee. ha ünetleri •Jlklar 41uterlar " 
.... .,. bir tlrl6 nail olamazlar. .. ~ 
"t lapan1a •tiWimn arkamnda olduiu J 

• 

Jeaen Jau Macb da dar kafalı, karı• 
~illa T• Majorka acl•••ın :yerlial olan BQkt\mete sadık olan askerler tarafından 1 
._ adaınchr. Müthit Wr h d Eak" mitralyöz ateşiyle bozulan toplar, aaner 
•- .. .. . ...pçı ır. 1 tarafından hayvan sırbnda gOtQrtUDyor 

Barseıondakl sadık askerler bir 

otomobilin Ozerinelfaret koyuyor 
~tor Primo do Rivera bu l.panyol mil• 

haerile övünUr, ve onma ortaya atbiı he- .t• ---., - ... ~ 
llleaelelerile megul ohndu: 

Primo di Riveranm maliye nazın olıın 
~o Sotelo Faıtalü tütün inhiaannı cJu· 
... March» a vermiıti. 
lfı Sotelo Japanyadaki baliyetçilerin lideri 

"- Bu adaman katli üzerine, general Fran• 
F'aıta a)'Ü)andı. Fu. Juan March'ın 
~ zamana ıöre üt pzeteai vardı. Ye 

layede h• ite kaflfl1'clı. 

'- lapanyada Cumhuri)'etin avdeti üzeri• 

''1.rcb'ın itleri bozuldu ve elindeki tü· 

'-l&, İııhiaan müudere olundu. March, aah

~tlaam olunmUft ve bu yjizden 

'-Fakat 19.3.3 de Azana' nan aukutu üze. 

~ Marcb, tekrar İapaD71l)'a avdet etti ve 
ridde JePDlaia batladı. 

ile: ltendili Mı aktam. otomobili ile dola• 
• •e ikide birde: 

..._ KaboDero hala -ı mı) 
l'aı.ut: • 

.._;- Azananm vücuda ı.&1& kaldınlmacb 

DiJe aorardı. 
''1.rcJ. 7eni hük6metin İf batına gel- 1 

~ . den önce kaçıp sitti ve çok geçme· 
ll)ran koptu. 

Sayfa 7 
.::.. = 

Berlin olimpiyadlarında 
dördüncü gün nasıl geçti? 
Amerikalılann galebesinden bıkmış olan Almanlar, 

rekor kıranlan ıslıkla karıılıyorlardı 

.FJlancdJUDl bfr fOk dODya rekorJa.. 
Ollmplyadlarda aeytrci uker ff nna ublp met)mr kOfUCUSU Nunnl 

kadınlar oUmptyadlarda hem19brllerinin 
m1lsabakalanm seyrediyor 

Berlin, (Sureti maheueada sön-ıhlar bu hücumlar kartısında sükunet• 
derdijimiz arkaclatımız yazıyor) - le hareke tettiler ve intikamlarını re-
Olimpiyat müaabakalannm dördüncü kor kırmak suretiyle aldılar. Medov 
aününde ıtadyomda ıene yüz bin ki· 4.35 atlamak ıureti)"le yeni bir rekor 
ti var, ıiyircilerin miktarını teebit e- kırdı. 
den organizasyon komite1inin kontrol Amerikalının bu muvaffakıyetini 
bürosu bu rakamı her aün muntaza • ıslıkla kartılayan Almanların hiç bek· 
man nqrediyor. lenmiyen bu hareketleri yabancı spor• 
UJA'.~J'{lKIVS yapılan diak atma ve ıı • cular arumda çok fena tesir yaptı 
nida atlama seçmelerinde 70 bin ıe • Ömer BE!>iM 
yirci vardı. * 
dı Bedn bunları aörünce hüzüı_ı du~a- Şili • TGrkiye buketbol mü .. bakHi 

m ersem yalan olur. Atletizm mu· Be ı· (5 · 
ba'--1 da yüz b. . L!_ r ın, uretı mahıuaada gönder· 

aa .ıua arın m, yebnlf Wll ra- d..... · k d L--Ian .. .. .. . . b lr.a ıgımız ar a atımız yazıyor): -
1UUJ1 nı ıozonune ıetırınce, u • Be 1. 1. . .. .. 
1 bahx.. • 'd b" · · b I - .. r ın o ımpıyatlarının altıncı gunun• a 15.n yırmı e mnı u an muıa • d . 
bakalarımızın zavalJılığım göz önüne eyMız. r k . d d ·ık d f .. 
getiriyorum. • eme etın ıtın a ı e a muaa-

1924 1928 1
. · la dan baka yapmakta olan Türk basketbol 

, o ımpıyat rın son· k ş·l· k . 1 ... 6 
1936 lim · _.ı __ da d . _uL_ ta ımı ı ı ta ımıy e yaptıgı maçı 1 ra o pıyauw a aynı ilHl&8 ._ __ on • • 

ve ehemmi ü" -=-..J.!•L B --~-L· b 1ayıya ... .,ı"" ayı ile kaybettı. ye avauU&. Ul'llClll&I U M.. bak l d l 
bu··yu··k h L ti · .. rd .. L b . . usa a ar an evve antrenman • 

are&e en ıo ua:çe u ıfı na· lar k" .... · • · 
1 pab.lec w • • • dü .. .. it •. ını tet ık ettıgımız Amerika ve Ce-

ndü ~ 1 egımızı tunur en ye ıee nubi Amerikalılann bu sahada bizim 
fUyorum. · d. L-d ed. · · k'ld 
Ol

. • at 1 .. h. tım ıye .ıua ar görm ığımız şe ı e 
ımpıy oyun arının en mu ım dıld •w• • 

..:; 1 • d b" · b .. kü .. baL oyna arını, onları aeyrettıgımız za-

.... n erın en ırı ugun muaa &a- b h da da · b. ·· ·d d .. 
ları i 

man, u aa a yenı ır umı c Uf-
a geçt. • A ld w l * menın manasız o ugunu an amıt • 

tık. 
Müsabakaların açıldığı ıündenberi Müsabaka.ya dört yüz aeyircinin ö-

piıtten içeri girmeyen Amerikalı zen· nünde batlandı. Takım, Riza Şakalak, 
ci Owens yüz metre ve uzun atlama Hali!p, Naili, Sadri, Şeref, Penso ile 
birincilijinden 80nra 200 metrede de çıkmıttır. 
yeni bir olimpiyat rekoru yaparak ilk de---_. ş·ı· · 15 
20 7 · il d" b" · · i ld vn:oe ı ınm • sayısına mu• 

, sanıye e unya ınncıs o u. '--L·J Tü k k 5 t ş·ı· t . .. . . 1U1Dı r ta ımı aayı yap ı, ı ı a-
Diak atma musabakaıı da yenı bır kımı ,ayanı dikkat bir sür0atle oynü• 

oli~piyat rekoriy)e neticelen mittir. A· yordu. ' 
merıkalılar Almanların mcthur dünya Top atışlan, yerden pas verişleri, 
rekordmeni Şn<!deri mağlup ederek bi- oyuncularımızı çok defa mütkül vazi. 
rinciliği ve ikinciliği aldılar. Yunan • yete aokuyordu . 
lıların Balkan f8mpiyonu olan Sillaı Şili aleyhinde verilen 12 serbest a• 
ancak altıncı olabildi. tıfın hiç birinde isabet olmadı, sonla • 

Jf. ra doğru, takımda kesiklik ve yorgun• 

11 o metre maniah koşu teçmeleri luk batladı. 
de battan son•~ da b .. ··L d ı • Şilinin hakim oyuniyle biten maç .., a r uyu& erece er 30 16 "'l"b" . . le 
le geçti. Yunanlı me,hur Mandikaa da· bu . suretle. • • mag u ıyetımız 
ha birinci seçmede müsabaka harici netıcelendı. 

~~~~~~~~~~~~~ 

kaldı. Bu mesafede üç Amerikalı ile 
bir lngiliz çok aüzel dereceler elde et· 
tiler. 

1500 metre kotuau dört aeri üzeri· 
ne yapıldı. Bu dört aerinin bi#inciıi 
3,54 dakikada bir rekor teaiı etti . 

Sabahleyin batlayan unlda yükaek 
atlama müaabakuı pce aekiz kırk be-
te kadar ıürdü. 40 atlet arasından ae
çilen bet müaabak araımda yapıla!) 

nihai müsabaka çok heyecanlı ol
du. irtifa 4.20 olduğu zaman Amerİ· 
kalılann galebesinden artık bıkmıt o
•• .n seyirciler, çılgınca bir yaygara ve 
hiç görülmemit bir şekilde ıslık sesle· 
riyle atadı çınlatmağa başladılar. 

Amerikalı sırığı eline aldıkça ıılık 
batlıyor, atlet çitadan atlaymcaya ka
dar bu gürültü• kesilmiyordu. 

Filistinde vaziyet 
yine vahimleşti 

Arap liderleri tahrikittan 
vazgeçmiyorlar 

Kudlia 10 (A.A.) - Fdiatinin 
her tarafında vaziyet ciddi olmak· 
ta berdevamdır. 

Arap liderleri yahudi muha
cereti durdurulmadan evvel tah· 
riklttan vazgeçmek istememek· 

tedirler. 
Yüktek Arap mecliainin yann 

çok miibim kararlar alacağı ha
ber verilmektedir. 

9- Ceçenlerde biri, Marcb'a yaklaımıı ~e 
-._li ıormuttu: 

V Siaara llhbat için ~ mi. fena mı) 
• IU cnabı alauttı: 

...... Bumem. Fakat ilmi aenain ettil 

1 

j 
Müsabakaların açıldığı gündenberi 

mütemadiyen yarıt kazanan ve bu gİ· 
ditle daha '-aanacak olan Amerika • 

Hayfada vaziyet vabimler 
miştir. Umumi hizmetlerde bir 
grev ilin edilmeainden korkul
maktachr. 



8 Sayfa 

Yazan : Orhan Selim --------------------------: 

KAN KONUŞMAZ! 
------ Son Postanın Edebi Tefrikası: 63 
Nuri usta kolsuz Ahmed.in mem -

nuniyetsizliğinden hemen istifade et -
mek istedi: 

- Haklısın Ahmet, dedi .. Rezalet ... 
Amma Ferit Paşanın Lord Gürzonun 
polisine kızacağına Ferit Paşalarla 
Gürzonları başımıza bela eden rejime 
kız . . . 

Rejim yani ... 
Ve Nuri usta rejimin ne demek ol • 

duğunu kolsuz Ahmede anlatmağa 

uğraştı. 

Kolsuz Ahmet ikide bir Nuri ustanın 
sözünü keserek, tek kolunu havada 
sallayıp ona hak veriyordu. Öyle bir 
an geldi ,kolsuz Ahmet öyle coştu, 
öyle bağırmağa başladı ki, Stoyan: 

- Yavaş, dedi.. Yavaş konuş biraz. 
Kolsuz Ahmetle Stoyan il kdefa göz 

göze geldiler. Bakıştılar ... Ve bir saat 
sonra üç gün içinde buluşmak üzere 
Nuri usta kolsuz Ahmedi evin kapısın
dan ~ umetlerken Ahmet: 

- Bu gavurdan hoşlanmadım, dedi. 
Ne diye böyle herifleri içinize alırsınız? 

Usta dona kldı: 
- Nnsıl içimize?. Anlamadım .. 
Ahmet: 

- Ya ni, dedi, şey .. Evine böyle he
rifleri ne diye sokarsın? .. Ters anlama 
belki iyi adrundır. Hem iyi adm olduğu 
belli. Ama işte ne de olsa gavur .. Ga
' 'llrdan hayır gelir mi insana~ .. 

• Gülizar halecan içindeydi. Ömrün-
de ilk defa bu gece Nuriden başka iki 
erkekle beraber yemek yiyecek. 

Ustanın anası bu işe kolay kolay 
razı olmamıştı. 

Oğlu ona: 
- Bu gece Saitle ::>cayan yemeğe 

gelecekler .. Sen de, Gülizar da bizimle 
beraber yemek yiyeceksiniz; dediği 

vakit ustanın yüzüne ters ters bak • 
rnış: 

Bu da nesi? demişti. Hadi ben 
anaları sayılırım, başımı örter çıka • 
rım yanlarına .. Ama genç karını ... 

Usta hemen cevabı yapıştırmıştı: 
- Gülizar da onların kardeşi sa -

yılır ana .. 

- Herkes karısını kardeşi sayılır 
diye erkeklerin arasına kapıp koyuve
riyor mu? 

Nuri gülmüştü: ,,. 

- Her vakit herkese uyulmaz ana .. 
Ana cevap vermemiş. Mutfağa gi· 

derken homurdanmıştı yalnız: 
- Sen bilirsin .. Karı senin .. Söz ge· 

lirse sana gelir .. 

Sofrada Ömer, Stoyanın yanına o· 
turd1:1. Gülizar ustayla Saidin arasın
daydı. Ustanın anası Ömerin yanın
da. 

Said konuşmadan, ilci yanına bak
maksızın yemek yiyor. Kadınla erkek 
arasında tam müsavat prensibini ak • 
liyle kabul ettiği halde bu bir yabancı 
kadınla, bir arkadaş karısiyle ilk yan 
yana oturuşu olduğu ıçın sı • 
kılıyor. Düşünüyor: «Sabri a -
dında bir tütün usta91 vardır. Beş 
vakit namazında bir adam. Fakat tü
tün depolarında çalışan kadınların a • 
rasındadır. Eğer şimdi o burada olsa, 
her halde böyle sıkılmazdı.)) 

Ustanın anası odaya girdiği vakit 
Said gibi Stoyan da kocakarının elini 
öpüp alnına koymuştu. Bulgarın bu 
hareketi ustanın anası üstünde öyle 
müthis bir tesir yaptı ki şimdi sofrada 
yalnız ' ikisi konuşuyorlar. Stoyan us
tanın babasını soruyor. Neden öldü -
ğünii merak ediyor. 

Y eı ıekten sonra Said yavaş yavaş a
şıldı. Cebinden bir kitap çıkardı. Güli
zara uzattı: 

- Bunu siı:e getirdim yenge, dedi. 
((Ana» isminde bir roman. Geceleri o-
kursunuz .. 

Nuri usta atıldı: 
- Sahi, dedi, Gülizar <<Ana» yı a

nama oku da bakalım hoşlanacak mı? 

Ustanın anası kitap filan dinliye -
cek halde olmadığını söyledi. Fakat işe 
Stoyan da karıştı: 

- Niçin anacığım, dedi.. Sen hepi -
mizden gençsin .. Sağlamsın .. 

Ustanın anası kendisine «anacığım» 
diyen Bulgar gavuruna fcfkatle baktı. 

- Peki, dedi, gelinim okusun, dinle
rım .. 

Ömer de dinlemeğe talip oldu. 

. - Ben de dinliyeyim Stoyan amca 
olmaz mı? Olmaz mı Stoyan amca .. 

Ömer <eStoyan amca» sözünü öyle 
kolaylıkla, öyle sevinçle söylüyordu ki 
ustanın anası koca gavura büsbütün 
ısındı. 

Hele koca Gavur kalın sesile Balkan 
türküleri, Rumeli havaları söylemeğe 
başlayınca ustanın anası Gülizarın o • 
dada, yabancı erkekler arasında oldu
ğunu bile unuttu. Çünkü ustanın baba· 
sı da RumeJiliydi ve rahmetli, gençli -
ğinde, bazı geceler böyle türküler söy
lerdi. 

Koca gavur türkülerini bitirdiği va
kit ustanın anası ağlıyordu. 

Said sordu: 
- Ne ağlıyorsun teyze? 
- Eski günler geldi akhma oğlum .. 
Nuri küçük bir çocuk gibi sokuldu 

anasına: 

- Eski günler geçti ana, dedi. Sen 
yeni günleri düşün .. Güzel günler gö
receğiz daha ... 

Ustanın anası içini çekti: 
- Memlekete gavur girdi, artık gü

zel günleri ... 
Sözünü bitiremedi. ((Memlekete ga· 

vur girdi» diye Stoyanın yanında söze 
başladığından utandı. 

Said Stoyanın yüzüne gülerek baktı, 
sonra ustanın anasına: 

- Aldırma söyle teyze, dedi. Stoyan 
gavur değildir .. 

Ustanın anası hayretle sordu: 
- Nasıl.. Müslüman mı? 
Stoyan: 

- Ne gavurum, ne müslüman ana • 
cıığm, dedi. Memlekete giren gavurlara 
ben de senin kadar kızıyorum .. Hani e· 
!imde olsa hemen ~imdi topunu boğa· 
rım .. Ama gavurun da gavuru olduğu 
gibi müslümanın da gavuru olur, değil 
mi anacığım?. 

Ustanın anası Stoyanın <<ne gavur, 
ne müslümanım» demesinden bir şey 
anlamadı ama son sözlerine hak verdi. 

Daha bir hayli zaman şundan bun· 
dan konuşarak geç vakte kadaı oturdu
lar. Misafirler gittikten sonra usta ana
sına sordu: 
-Nasıl ana} ... 
Anası başını iki yana sallı yarak: 
- Said de, öteki de terbiyeli ço -

cuklar, dedi. 
İkisine de kanı mısındı .. Ama ma -

hallede bu yaptığımız iş duyulursa .. 

Ustayla yalnız kaldıkları vakit Gü
lizar ezilip büzülerek: 

- Nuri, dedi, sana bir şey soraca • 
ğım .. 

- Sor bakalım .. 
- Ben anlamıyor değilim .. Siz bir 

şeyler yapıyorsunuz .. Bazı geceler o -
dada konuşurken kapıdan dinliyorum 
sizi.. Bir şey anlamıyorum.. Ama bir 
şeyler yapmak istiyorsunuz gibi geliyor 
bana .. 

Usta Gülizarın gözleri :çine baktı: 
- Evet, dedi .. 
- Ne yapıyorsunuz?. 
Gülizar bunu öyle belli bir korkuyla 

sormuştu ki usta: 
- Korkma Gülizar, dedi. kötü bir 

iş yapmıyoruz. Hırsız kumpanyası fi -
lan kurmadık. Bilakis hırszılara karşı ... 

_ Polis mi yazıldınız? 
Ustu kahkahalarla güldii, Gülizar 

giicendi: 
- Ne gülüyorsun? 
Usta gülmesini zor zaptetti: 

(Arkası var) • 

SON POSTA 

YENİ ESERLER : 

Çanakkale 
Yazan: Haldk Nihat P•pegl 

( Yeni kitapçı - 1936 ) 

M eşhur Fransız ressamı İngres, 

saatlerinde keman çalmaktan zev• 

kalırmış. Fransızlar bundan kinaye ola
rak her kim mesleği haricinde, güzel san
atl~rdan biriyle meşgul olursa o ean'at O• 

nun lngres kemanıdır, derler. 
İstanbulda, aramızdayken fevkalade 

bir idare adamı olarak tanıdığımız Anka· 
ranın yeni Çankaya kaymakamı Bay Ha
luk Nihad Pepeyi' nin de İngreı kemanı 
meğer ııürmiş. 

yeni kitapçının basmış olduğu Çanak· 
kale destanını gözden geçirdiğimde anla· 
dım ki, Haluk Nihad vazifesine ve idareye 
nasıl hakimse, nazma da, lisana da o dere• 

cede hakimdir. 
Çanakkale destanı bir epope' dir; yani 

bir hamaset neşidesi. Şair, kitabının baı 
tarnfındaki girizgahında, Çanakkale har
bini kendinden önce, layemut mısralarile 
yaııatan büyük üstad Mehmet Akif h~k
kında kadirşinaslık göstermekle, daha ılk 
sayfadan itibaren, okuyucuya, du)•guları• 
nın samimiyetine-dair kat'i kanaat vererek 

söze baıılıyor. 
Haluk Nihad: <eBen ne harbe girdir ... , 

ne de buna phit olan yerleri gezebildim .. » 
eliyor. 

Evet. Belki ke'nd~ gezmemiıtir. Fakat 
ruhunun günlerce, haftalarca, yıllarca ora
larda dola~tığı belli. 

Mevzua temas etmeden evvel, ııwr, bu 
gün hula payidar olan Ehram'ların na11l 
vücuda aeldiğini çok canlı bir tarzda, kuv
vetli ve heyecanlı bir nazım ile anlatıyor. 

Sonra umumi harbin arifesindeki dün
yanın umumi manzarası .. derkcn: <<Arı 

burnu cephesi» ile mevzua giriyor. 
Gerek bu ve gerek bunu müteakip par· 

çalar ki ıırası ile ıu serlevhalan taşımak· 
tadırlar: 

Seddülbahir cephesi, lstanbul, Cenup 
cephesinde harp §iddetleniyor, Anadolu, 
Suvla ihracı, Arıburnu, Conk bayırı mu
harebeleri, Annf arta zaferi. İçlerinden 
herhangi bir mısraı diğerine tercih etmek 
mümkün olamıyacak kadar güzeldir. 

Bakınız; size ((Seddülbahir cephesi» n• 
den bir kaç mısra tekrar edeyim: 

Gün soldu; körlük gibi bir cece indi 
gökten, 

Düımana siper oldu bu kanlı kara 
kefen ... 

* Kızıl bir yaradır bu sabah cüneı, 

Gemiler botaltb bütün hlnlDI, 
Siperleri boğdu alev yığını. 
Bekleyen ölecek, çıkan ölecek ... 

* Cenup Cephesinde: 
Bir satır bot kalmadı ölümün defterint!e, 
Cesaret yine aaidır Vatanın siperinde. .. 

* Anadoludan: 
Yollar nafile dalar hülyaya her seherde, 
Beyhude uyutrniyor bir sm camlarını! 
Bu koçlar doğduklan köyde 

ölmeseler de, 
Gölıreleri doldurur bot kalan damlarını. 

Haluk Nihadın Çanakkale destanı, her 
Türkün okuyup ezberliyeceği ve bilhassa 
evlat ve ahfadına ezberleteceği bir eserdir. 

Bir eser ki, on üç yıllık Cumhuriyet 
edebiyat tarihimizde bu güne kadar e§İ 

görülmemiıtir. 

E. Talu 

Yunanistanda 
işçiler meselesi 

General Metaksas işçiler 
için j>ir kanun hazırlıyor 

Atina, 1 O (Hususi)- Başvekil 
Metaksas işçiler ve müstahdemle
rin vaziyetlerile yakından alakadar 
olmaktadır. Metaksas işçilerin 
vaziyetlerini düzeltecek karama• 
menin hafta içinde neşredilece
ğini s~ylemiştir .. Yeni k~rarn~~e 
ile işçılere verilecek gundelıgın 
asgari miktarı tayin edilecektir. 

Başvekil işçilere karşı takip 
edeceği siyaseti anlatırken, şim
diye kadar iş görmesine komü
nistlerle ameleyi idare edenler 
tarafından yapılan muhalefetin 
mani olduğunu söylemiş ve : 

"Şimdiye kadar mülayim dav
randım. Fak at bunun bir dere
cesi vardır.,, 

Hükumet komünist tehlikesi 
etrafında topladığı malamah 
neşretmektedir. 

Ağustos lı 

8 nci Edvard Dalmaçya 
sahillerine dün vardı 

Lankaster Dükası adile mütenekkiren gezecek olan 
İngiltere Kralının seyahati üç hafta devam edecek 

tl 

Kralın seyah~t etmekte olduğu y~t 

Yatın salonu 

Akdeniz seyahatine başlayan lngiltere spo .. seyahati yapmak için son derece rı:ıt 
Kralı sekizinci Edvard Yugoslavya toprak- ıamıı ' c çok kullanışlıdır. 
larında . parlak bir ıurette karıılandıktan Kral hususi dostlarından bir kaçını lı' 
sonra dün Dalmaçya sahillerinde Nahlin seyahatte kendisine refakat için davet e~ 
yatına binmiştir. miı bulunuyor. r.ı 

Eskiden lngiltere krallarından birinin Evvela yat Adriyatiğe gidecek ve k 
memleketinden uzaklaşmuı, uzun mua • Triyeste, ve Hersek yolile seyahat ederJ 
melelere tabi bir iıti. Tayyare ve radyo bu yata Adriyatikte mülaki olacaktır. 
merasime son vermi§tir. Yoksa kralın mem- Kralın tenezzühü üç hafta devam edl' 

leketten gaybubeti müddetince vekiller ta· Londra, Paris, Lozan, Milan, Venedi~ 
yin etmek ve devlet şefliği vazifelerini on- cektir. _,, 
lara devretmek lazım gelirdi. Fennin icat ·-~ 
ettiği yeni vasıtalar sayesinde bu külfetlere ı B A D \' O j 
yer kalmadı. . _ 

İngilterede ağustos ayı tatil mevsimi ol- Bu Akş•mki Progrartl 
duğu için, parlimentonun tasvip ettiği bü- ISTANBUL 

tün kanunlar tatil başlamadan evvel, kral 18: Hafif musiki (plak), 19: Haberlefı 
tarafından tasdik edilir. Diğer i§lere selin- 19, J 5: Muhtelif pliklar, 20: Keman sol0~ ce sarayda kalan memurlar, bunların en se· •'- I fı d 20 ' 

stüdyo sana~ar arı tara n an, • 
ri vasıtalarla krala bildirilmesini temin e - 21 30 S h b lef' Stüdyo orkestraları, , : on a er 
derler. Bu i•le m-.aul olan memurlar, ıe • A d 1 • ıııı' 

y -:ıre Saat 22 den sonra na o u aJantı 
farethanelcrin koryeleri gibidirler. h d · · ver"ıle ' gazetelere mahsus ava is servısı 

Bu memurların en seri va11talan kulla • cektir. 
narak kralın bulunduğu yere varmaları te• BUDAPEŞTE , 

min olunmuştur. 20.10: ltalyanca konferans, 20,40: 1\ 
lngiltere kralı tatilini Dalmaçya sahil- rııık. neşriyat. ( Gozon • Berki grupıı. 

)erinde geçireceği için bu memurlar Lon• 21,30: Haberler, olimpiyat neticelet' 
dradan Parise uçacaklar, oradan Brendi· 21,55: Dans plikları, 22,40: Haberi~ 
ziye gidecekler, oradan deniz tayyareleri 23: Çigan musikisi, 23,40: Aıkeri baO 
kralın bulunduğu yere varacaklardır. do. 

Diğer taraftan kralın kullandığı yattaki V ARŞOV A 
• radyo gece gündüz lngiltere İ.ltasyonları ile 18: Senfonik orkestra, 18,50: Kon&lf,.ı 

temasta bulunacak, katipler aldıkları şif- malar, 20: «Yukarıki katta» adlı ope 
1 releri derhal hallederek krala bildirecek • piyesi, 21,30: Konu§malar, 22: Oda ııı, 

ler. ııikisi, 23: Olimpiyat neticeleri, 23.' 
Kral ıekizinci Edvard, mütenekkiren se- Dans musikisi, 24 : Dans plakları. 

yahat edeceği için seyahati devamınca PRAG • , 

Lankaster düknsı adını taşıyacak ve bu ııu· 18,45: Muhtelif, 19,20: Operet ınufl.,ıl 
retle uğradığı her limanda resmi selam ile kisi, 19,45: Konuşmalar, 20, 1 O: As"ul 
kar.şılanmasma lüzum kalmıyacaktır. bando, 21: Konferans, 21,20: Halk r11 r 

Seyahatin ilk safhası Dalmaçya eahille • kisi, 22,05: Beethovenin oda musiki•'. e•e, 
rinde geçecektir. Burası Avrupa sahilleri - terinden, 22,45: Olimpiyat neticelen, Z 
nin en güzellerinden biridir. Dans musikisi. 

Dalmaçyadan maksat Adriyatiğin ıark BÜKREŞ 

sahilidir. Ve bu ıahil §İmalde fiyumeden 20, 15: Çift piyano musikisi, 20,55: ~ 
başlar ve cenupta Arnavutluk hududuna kılar, 21, l 5: Konferans, 21,30: Plald~~ 
kadar imtidat eder. senfonik konser, 22,30: Haberler, 22· e&I 

Sahilin en belli başlı limanı Rakofçadır. Senfonik konserin devamı, 23,20: G 
Fakat yüksek kayalarla çevrilmiş bir çok konıeri, 23,45: Fransızca haberler. 
limancıklar daha vardır. Her taraf dağlık BELGRAD ~ 

olduğu halde arada zümrüt gibi asmalar, 20,50: Kanşık havalar, 21,,20: pi ılı 
incirlikler ve zeytinlikler göze çarpar. 22: Radyo p~yes~, 22, 30:. Hal~ fBrkıl~,1 

Sahilden bir iki kilometre mesafede 2 3: Berlin olımpıyadı netıcelerı, 2 3, 
1000 den fazla ada ve adacık vardır. Haberler, 23,30: Konser nakli. 

Bir çok milletlerin muharebe ve akınla· MOSKOVA ,..tt 

rına sahne olan bu sahillerin en büyük kıs- 18, 30: Konser, 19, l 5: Plak, 20: ~, 
mı bugün Yugoslavya devletine aittir. fonik konser, 20,30; Opera solistleri t•r'_. 

İngiltere kralının bir müddet buralarda fından şarkılar, 21 : Çift piyano konse 
gezdikten sonra şarki Akdenizin daha baş· 22: Yabancı dillerle neşriyat. 
ka kısımlarında da gezmesi muhtemeldir. 13 Ağustos Çarıamba 

Kralın bu gezintisi esnasında kullanacağı İST ANBUL J 
yatın adı Nahlindir ve Sir Daird Jule'in J 18: Dans musikisi (plak), 19: Tepeb ıı" 
zevcesi Lady Jule'y.e aittir. Bu yatın krala lbahçesind'en nakil, 20: Sıhhi konfer~, 
ait yatlara tercih olunmasının sebebi, krala 120,30: S,tüdylo orkqstreları, 21,30: 
ait Viktorya yatının 4000 tonluk olması ve haberler. "'' 
bu yatın Dalmaçyadaki sığ sahillere göre Saat 22 den sonra Anadolu ajan~:, • 
çok biiyük görülmesidir. gazetelere mahsus havadia ıervisi verı 

Nahlin yatı ise küçük olmakla beraber, cektir. 



rı 

11 Ağustos 

HASAN 
pudraları 
İnce, hassas kadınların en 

büyük zevkleridir. Beyaz, Ra· 
şel 1-2, Pembe 1-2, Okr 1-2 
renkleri vardır. Tnrkiyede pud· 
ra ve ıtriyatta en ziyade mu
vaffak olan ve beğenilen Ha
san pudralarının taklidlerlnden 
sakınınız ve Hasan markası· 
na ve ismine dikkat ediniz. 

HASAN TRAŞ PUDRASI 20-30 
kuruştur. Hasan Çocuk Pudrası 

kutu 20, paket 10 kuruştur. Ha
san Talk Pudrası yarım kiloluk 
kutu 40 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

Devlet Damlryolları ve Umanları lfletma Umum ldarasi illnları 

l Muhammen bedeli t 5040 lira olan Loko ve Otomotris ateş tuğla
•11 28/9/1936 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
l\nkarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1128 liralık muvakkat teminat ile 
k~unun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1935 g. 3297 
~o. lu nushasında intişar etmiı olan talimatname dairesinde alınmış 
~'-!ika ve tekliflerini aynı gün saat J 4,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
~ttnıeleri lazımdır. 
ff Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
aydarpşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadu. 

(241) 

lzmirde 1 I Eyhil I de açılıp 22 Eylulde kapanacak olan panayıra 
"~ 9 Eyliıl Kurtuluş bayramına iştirak edecek yolculara ve panayıra 
~eon~erilecek eşyanın muayyen miktarına geçen sene yapılan mühim 
nzılAt bu sene de tatbik olunacaktır. 

T enzilahn tatbik edileceği tarihlerle 
dan tafsilat alınması. 

* * 
şartlar hakkında istasyonlar-

(344) (278) 

Halen Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma günleri saat 19,45 te 
l\nkaradan İstanbula ve Cuma, Pazar, Pazartesi, Perşembe günleri 
laat 14,50 de İstanbuldan Ankaraya kalkan trenlerdeki yataklı vagon 
:~ Ye~ekli furgon servisine ilaveten ve Muhterem yolculara kolaylık 
.\ llıak uzere Ankaradan İstanbula Çarşamba, Pazar günleri İstanbuldan 

.. nkaraya Cumartesi, Salı günleri kalkan trenlerde de 11/8/1936 
~Unünden itibaren yataklı vagon ve yemekli furgon bulundurulacağı 
4tı olunur. (3Q) (280) 

'-----------~----------------~--------------------~~~~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
~şartnamesi mucibince 30.000 adet üzüm çuvalı 25/8/936 tarihine 

thyan Salı günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin tart-
~bıeaini görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan giln ve 
~ .. lte % 7,5 güvenme parasile birlikte Kabatatta inhisarlar Levazım ve 

llbayaat Şubesi Müdürlüğündeki alım komisyonuna müracaatları. 
«282» ( 

** 
111.000 takım nane etiketi 
15.000 » portakal etiketi 

tt~Ümune ve f8rlnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı likör 
~ etleri 27 /8/1936 t~rihine rastlıyan Pertembe günü saat 15 de pazar-

b.. la satın alınacaktır. isteklilerin nümune ve tartnameaini görmek üzere 
"t' n" 
• 1ı>Un ve pazarlı için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pata· 
~~~ birlikte Kabat8'ta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlü-
lilldeki Alım komisyonuna müracaatları. «281 » 

'---------------------------------------------~----~-----~-~---------
İstanbul Liman Sahili Sıhhiye 

~erkezi Satınalma Komisyonundan 
t~· - Merkezimize ait Çanakkale istimbotu açık eksiltme ile tamir 

2 
lecektir. Keşif bedeli 2382 liradır. 
· - Bu işe ait şartname ıunlardır. 

A. - Fenni Şartname 

3
13. - ıdari Şartneme. 

li · - istekliler bu şartname ve evrakını parasız olarak lstanbul 
tlıanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 

~l 4· - Eksiltme 24 Ağustos 1936 Pazartesi günü saat 14 da Ga
h:d1a Kara Mustafapaşa sokağında mezkur Sahnalma Komisyonunda 

,..~ acaktır. 

6
· - Eksiltme açık olacaktır. 

rı- • - Eksiltmeye gireceklerin 178 lira 65 kuruş muvakkat teminat 
~~~81 ile en az 3000 liralık bu gibi tamirah yaptığına dair bir ehliyet 

ası göstermesi şarttır. (187) 

SON POST.".( 

Yaşar kimdir, 
Nasıl şampiyon 
Olabildi? 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Naci Sadullah, Balkan ıampiyon
luğunu kazanan gürefçilerimizle ve 
bu arada Y aıarla da bir mülakat 
yapmıftı. Aıağıya, bir ıene evvel 
«Yedi Gün» mecmuaıında çıkan bu 
mülakatı koyuyoruz. 

aOrduda askerliğini tamamlamağa ça· 
lışan Yaşar, sade Balkan şampiyonluğuna 
değil, Balk.an tampiyonluğunu dört sene 
ardarda kazanmak rekoruna da sahiptir: 

- Ben, diyor, daha üç dört yaşımday
ken, kendi yaşımdal<l çocuklarla, hatta ev· 
deki kedilerle itişir, oynaşırmışım. On iki 
yaşımdayken, mahallenin yirmiük delikan
lılarını bile yere vurabiliyordum. 

Bir kaç sene sonra beni tesadüfen gö
ren Türkiye Şampiyonu Arap İsmail Kum• 
kapı klübüne götürdü. 

Ben, o klübe yazıldığım sıralarda, fena 
bir sıtma hastalığından yeni kalktığım için, 
annem güreşmeme müsaade etmiyordu. 
Ve ben klübe, ona duyurmadan devama 
çalışıyordum. 

Fakat güreşe devam ettikçe serpildim, 
genişledim. Annem böyle serpilip genişle

yişimin sebebini, güreşi buakışımda an· 
yordu. Arada sırada, gün ieçtikçe irile
şen bazularımı sevinçle sıkıp ok§Uyor, ve: 

- Oh ... diyordu ... Ne iyi oldu ıu güre· 
ıi bıraktığın? .. Sıtmalı sıtmalı ıidip o kok
muş musibet mindere çıktığın zamanlar 
iğne ipliğe dönmüştün ..• 

Ben ona: 
- Öyle anacığım ... Hak.kın var, diyor, 

:zavallının masum safiyetine için için gülü
yordum. 

Güre§e böylece, uzun zaman annem· 
den gizli çalıştım. 

Fakat bir akşam eve döndüğüm zaman, 
anamın yüzünde, sebebini anlayamadığım 
bir sevinç vardı. 

Kapıyı açıp ta beni içeri alır almaz boy
numa sarıldı, ve hüngür hüngür ağlamağa 
başldı. Ben merakla: 

- Ne oluyorsun anne} dedim. O: 
- Sevincimden! dedi, ve ilave etti: 
- İnsan böyle ıeyleri anasından saklar 

nıı evladım~ Senin muvaffakiyetlerini ben, 
senelerden sonra konudan, komşudan mı 
dinleyecektim 1} 

Ben, çok geçmeden, hayretle dinledi· 
ğjm bu sözlerin manasını anladım. Kardeş
lerimden ve babamdan benim güreş yap· 
tığımı, şampiyon olduğumu anneme söyle
memelerini rica etmiştim. Onlar da kadın· 
cağızı üzmek korkusile bu ricamı kırma
mışlardı. Fakat o gün ]uzıyla birlikte mi
safirliğe gelen ve annemi yalnız bulan bir 
komşu kadını bir aralık: 

- Ne kadar övümıen yeridir... demiş
Bugüne bugün anlı şanlı bir pehlivan ana· 
sısın 1 

Annem bu sözden bir §ey anlamamıı. 
Fakat ana kız ağız birliğiyle beni göklere 
çıkarm·ışlar. Hatta kız ağzına olduğu gibi 
ayağına da üşenmemiş, gidip yakınımızda
ki evinden o günkü gazetede çıkmış re· 
simlerimi getirmiş. 

Sayfa 9 

[_n_z_K_a_y_e __ j ___ s_a_y_fi_y_ed_e~S_e_fa_._· __ J 
Yazan: «A. Tchekhovı> tan Nakleden: F. Bercmen 

istasyonun rıhtımında yeni evli bir çiftJ atıldılar .. Arkalarından yaşlı ve çevik bit 
dolaşmakta idiler. Kadın kocasına soku· kadın, hafif bir mösyö, sonra eşyalnrile 
luyor, erkek te onu sağ kolile sarıyordu. birlikte iki talebe göründü .. Talebelerin at• 

Mes'uttular .. Bulutlann arasında dola · kasından da mürebbiye, mürebbiyenin ar• 
§an ay onları, asık bir çehreyle ıeyredi • kasından da büyük anne •• 
yordu .. Bu mes'ut çifti kıskanıyor ve san· Zayıf mösyö: 
ki faydasız daimi bekarlığından azap du • - E işte geldik aziz çocuklanml (diye• 
yuyordu... rek Sachanın elini sıktı ve devam etti) de .. 

Meltem leylak ve sünbül kokularile do- mek bizi görmek için bu kadar sabırsız • 
lu.. Yolun karşı tarafı hep katırtırnaklari· landınız} Her halde sizi ziyarete gelmiyen 
le bezenmişti. dayına kızıyor ve söyleniyordun değil mi?, 

Kadın bir aralık kocasına daha çok so- • Çocuklarım Kolia, Kostia, Ninn, Fifa! 
kularak: Dayızadeniz Sachaya sarılınız! • Hepimiz 

- Ne kadar mes'uduz Sachal. dedi. Ha- bütün kafile size iniyoruz. Üç veya dört 
va ne güzeli .. insan kendisini rüyada zan· gün kalacağız.. Sizi rahatsız etmiyeceği • 
nedecek .. Bak, şu karşıki küçük orman na· mizi ümit eylerim. Bizi merasimsiz kabul 
sıl okşayıcı ve müşfik nazarlarla bizi sü
züyor •. Şu telgraf direklerinin ne şerefli ve 
heybetü duruşu var.. Manzaraya daha vn· 
kur bir şekil veriyor, ve İnsana bir şeyle -
rin mevcudiyetini hatırlatıyor: Dünyada
ki terakki.. İlcrliyen medeniyet.. değil mi 
Sacha) Rüzgarın, yaklaııan trenin gürül -
tüsünü müjdelediği anları sever misin? 

- Severim Varia .• Fakat ellerin ne ka· 
dar ııcak senin .. Acaba akıam yemeği için 
ne hazırladılar bize? 

etmenizi rica ederim .. 
Dayılarını ve teferrüatını gören yeni ev• 

)i}er birden şa§ırdılar ve korktular. Hal • 
buki dayı boyuna konuşuyor, yeğenini ku· 
caklıyordu. 

O zaman Sac hanın muhayyelesinden 

şöyle bir sahne şim§ck gibi geçti: 
Misafirlere üç odalarını terkedecekler •• 

Yorganları, yastıkları altüst olacak.. Mer~ 
sin balığı, sarda}yalar, buzlu çorba gide • 
cek.. Hele mürekkep hokkalnrını deviren 

- Buzlu çorba 
ve piliç .. Her ikimi
zi doyuracak ufak 
bir piliç.. Bugün 
ahçı, ıch.irden sar • 
dalya ve mersin ba
lığı da getirmişti.. 

--------------------------------- \re bağrışan küçük
lerin zırıltısı .. Son .. 
ta mütemadiyen 
hastalığından ve 
karnındaki tenya ~ 

dan ve sancılardan 
bahse.den, ve ken

tlisinin Baronne o " 
larak doğduğunu 

Ay, bir bulut ar· 
kasına sakland1. İn· 

Yarmki nüshamızda : 

Baldan ordular 
Yazan: Kadlrcan Kaflı 

sanların saadeti ona, orman ve vadilerin !anlatan halanın çenesi .. 
ötesindeki kimsesiz ve ıaaız yatağını hatır- Bir anda bunları dü§Ünen genç erkek 
latıyotdu.. bozuldu. Karısının kulağına eğilerek öfke• 

Varia birden sıçrıyarak: Jj bir sesle: 
- İşte tren geliyor! .. dedi. - Bunlar hep senin için geldiler, dedi. 
Gecenin içinde ateften üç göz gorun • Topunu şeytan alsın .• 

dü. lstuyon memuru meydana çıktı .. Kam- Karısının da yüzü sararmıştı. Daha öf"I 
panaların aesi, uylann uzunluğunca ya • keli bir sesle cevap verdh 
yıldı.. - Hayır, senin için geldiler. Benim de· 

Sac!ıa kansına dönerek: ğil, senin akraban .. 
- istersen treni uğurlıyalım da öyle gi· Bunu söyledikten sonra misafirlere dö" 

delim .• dedi. nerek zoraki bir gülüşle: 
Korkunç iri bir hayvanı andıran aiynh - Hepiniz, hoş geldiniz!.. dedi. 

lokomotif gürültüsünü keserek istasyonda Ay bulutların arasından sıyrıldı. Şimdi 
durdu.. yüzü gülüyor gibiydi; akrabasının olma .. 

Vagonların yarı aydınlanmıı pencere • ması ona saadet ve neşe veriyordu sanki.< 
Ierinde uyuklıyan kafalar, ppkalar, omuz· Saclıa meyus ve ümitsiz yüzünü misa • 

lar görünüyordu.. firlerden saklamak üzere başını çevirdi; ve 
Bu sırada karı koca, vagonların birin- sesine daha şen bir ton, çehresine güleç bir 

den gelen bir sesi duydular: vaziyet vermeğe çalıştıktan sonra akrn " 
- Ah, Vana ve 'kocası bizi karşılama· balarına döndü: 

ğa çıkmışlar .. İşte .. İşte .. Varial .. Varia!.. - Hoş geldiniz!. dedi. Hoş geldiniz 
İki genç kız birden Variamn boynuna aziz misafirlerimi .. 

Fransada, dünyaya taş yağması bekleniyor! 
(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) yerlere yıkıldı. İngilterede bile ha,·a hu 

dir. Fakat kazalı olması ihtimali de vardır. hallerden müteessir oldu, dünyanın şimal 
Havaların soğuması, dolu, ve taı yağ- kısmında ildeta iklim değişti. 

ması, giddetli yağmurların bükümferma ol- Vaziyetin dehşetini nazarlarda teces~ 

ması ihtimali muhakkak vardır. Ve nite· süm ettirmek için şu misnli verelim: Bu 
kim şiddetli yağmurlar da bunun delilidir. Meteorite Sibiryaya düşmeyip te Konkur 
Hey' ctşinaslar Perseides'ler hakkında kafi meydanına düşseydi, Parisin hak ile yek .. 

derecede malumat verememektedirler, ha- san olması işten bile değildi. 

vada bir iki parlak aydınlık mı göreceğiz, işte şimdi küremiz bu tehlikenin için" 
Annemi sevinçten ağlatan da, 

aldığı haberin verdiği iftiharını§. 
bu geç yoksa 9teşrinievvel 1933 de köylülerimi:dn dedir. 14 Ağustosa kadar bu Meteorite 

Yaşar gülerek ilave etti: 
gördüğü gibi, sema donanma geceleri gibi hücumlarına maruzdur. Havaların birden~ 

parıl parıl yanacak mı) Bu biç kestirile- bire soğuması bu sebeptendir.» 
- Şimdi görmeyin artı~ onu ... 

rastgeldiğine: 
Her mez. lf 

- Onu güreşe ben teşvik ettim ..• Zaten 
güreşçilik bizde ailevidir. Babası da ya· 
:man güreşçiydi oğlumun... diyor.. ve sıt· 

madan şikayet edenlere ilaç olarak güreş· 
meyi öğütlüyor! .. 

Yaşar, samimi olduğu kadar kadirşinas 
da: 

- Ben, diyor, güreşteki bütün bilgimi 
Saime borçluyum. Çünkü bildiğim bütün o
yunları ondan öğrenmişimdir. 

Uzun sürmeyen kısa bir çalışmadan 
sonra, Cumhuriyetin onuncu yılında Tür
kiye şampiyonluğunu kazandım. Ondan 
sonra 5 sene şampiyonluğu muhafaza et

tim. Ve o yıl İçinde ecnebilerle ilk tem):i· 
sımı yaptırn: Macar Fabkan'ı yirmi daki
kada yendim. Aradan bir ay geçmeden 
yaptığım ikinci büyük güreş, halyan Nizo
Jj iledir İtalyan Avrupa şampiyonu idi. O
nu da yendim. 

Bu zorlu zaferin arkasından Macaris
tan seyahati çıktı. Ve orada, ensemde ha
la yerini gördüğünüz şu müthiş çıbanın 
çıkması bana girdiğim dört güre~in ikisini 
kaybettirdi. 

Fakat bereket ki bu mağlubiyetler, gü
ıe~ hayatımın son talihsizlikleri olmuştur. 

İkinci Balkan şampiyonluğundan itiba
ren henüz sırtım yere gelmedi. 

- Sence, güreşte en güç olan nedir? 
- Güre§te her şey güç, ve her şey ko-

30 Haziran 1908 Bu yazılan okuduktan sonra rasathane• 
Bolide ve Meteonite'ler yani gökten de kıymetli ilim adamımız Bay Fatini ara• 

yanar yanar dü§en taşlar, ufak mikyasta dık. Bize: 
bir §eyler zannolunur. Mesele hiç de böyle - Evet dedi, her sene 9 Ağustos ile 14 
değildir. 30 haziran 1908 senesinde bir Me Ağustos arasında bu hadise olur. Haceri 
teonite kürei arzın üzerine düşmüştü, fa- semavi denilen şeyler nadirdir. Şimdi saat 
kat bereket versin, Sibiryanın, taşlık ve 21 ile 22 arasında göğe bakarsanız, şehnp 
boş bir yerine Tast geldi de büyük afet Ve yağmurlarını gÖrÜrsÜnÜz, bu mevsimde on .. 
felaketlerin zühuruna sebep olmadı. lar pek çoktur. 

Fransanın iki vilayeti kadar geniş mm• Yağmur ve soğuklarla bunların hiç bir 
takada ormanlar hava tazyikinin tesirile alakası yoktur. 

)aydır. Fakat inanır mısınız ki ben güre.,e 
çıkarken, rakiplerimden evvel seyircileri 
diişünürüm, ve rakiplerimden ziyade seyir· 

cilerden korkarım 1 
Gülerek sordum: 

- Güzel kadın gözleri önünde, alt ol
maktan mı~ 

Fakat ay yıldızlı forma ile ringe çıktı· 
ğım zaman, yüreğim zırh kesiliyor. 

Bu imanın beni dilediğim zafere ula~ .. 
tıracağına kaniim. Bu :itibarladır ki, gözü 
açık gitmekten korkmuyorum! 

Ben not kağıtlarımı toplarken o: 
- Korkudan açıldı da... dedi ... Beni 

O: korkutan, rakip değil, seyirci yaygarasıdır. 
- Hayır ... dedi ... Ben hayatımda tek Çünkü güreşte, adale kadar kafa da çalı• 

bir kadınla konuşmadım; ve alakadar ol- şır. Ve güreşen bir insana hitap ederek ba• 
madım. Çünkii bugünkü halde, kendi na- ğırmak tıpkı yazı yazan bir insana lakırdı 
mıma değil, milletimin adına güreşiyo· söylemek gibidir. 

rum. Ve yirmi milyon Tük güventisini bir Ve bir güreşçi için en tehlikeli şey de 
.kadının kaşına, gözüne, aşkına, maşkına bu şekilde şaşırtılmaktır. 

,satamam! Olimpiyatlarda, bu korkum da kalma• 
En biiyiik emelim bu olimpiyatlara jı;. yacak. Orada istedikleri kadar bağırıp ça· 

tirak etmek, ve Türk bayrağını şeref dire- ğırsınlar. Dillerini bilmediğim için, ne söy
ğinde dalgalandırmak şerefini kazandır· lediklerini anlnmayacağım ve zihnim an· 
maktır. Bunu yapamadan ölürsem, gö.züın lamadığım sözlere takılmıyacağı için de 
açık gideceğim. bittabi şnşırmıyacağım 1 Naci Sadullah 
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İttihatçılar Devrinde Gavur 
MBhmedin 
Yeni 
Maceraları 

GiBALi ZiNDANLARI fi!UHALEFET Qr 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l Son Posta'mn zabıta romam: 38 ---

Bir anda Gavur Mehmedin gözle - Gavur Mehmet, kollarını açıp ka • 
rinin önüne; Petri Çorbacının kaldır- pıyarak gerindi: Son Posta•nın siyasi tefrikası : - 24 - Yazan: Ziya Şakir " 
dığı ve kendisini yuvarladığı o demir - Oooh, dünya varmış ... Hay Al-
kapak geldi. lah senden razı olsun, Eşekci. 

Vücudu buz kesildi. Adeta, mefluç Dedi. 

Araya giren soğukluk dolayısile, halka ve henüz meşrutiyete ısınamamış hüku: 
mete hissettirilmeden, lstanbul lttihatcılarından bazıları, birer tarafa çekilmiılerdi 

bir hale geldi : Eşekçi Salih, feneri eline aldı. A- lstanbul ittihatçıları, düşüncelerini 
- Ölüm geliyor .. Fakat o bir şey yağa kalktı: şöylece tesbit etmektelerdi: 

değil.. Kim bilir, ne işkenceler yapa- _ Hadi bakalım.. iş başına... Boş - Selanikliler, bize karşı niçin te -
caklar .. Ne kadar canımı yakacaklar. geçirecek vaktimiz yok ... Vakıa ben fevvuk iddiasında bulunuyorlarL Ev-
0 acılara nasıl dayanabileceğim?.. kerataları adamakıllı ürküttüm am • vela, cemiyet, lstanbulda doğdu. Se • 

Dedi. ma .. Ne olur, ne olmaz. Belki, tekrar nelerce yaşadı. Büyük işlere atıldı. Ab-
Başını ağır ağır kaldırarak ses ge - gelirler. dülhamidi ıskat ederek veliahtı salta • 

len tarafa çevirdi. Yattığı yere nazaran _ A, buna hiç şüphe etme; Salih. nat makamına getirmeye remak kaldı. 
sağ cihetinde ve on metre kadar yük- Fakat bir boşbogw azlıgw a kurban olarak 

Gelecekler? · 
sekte, gayet hafif bir ışık belirdi. Bu dağıldı... Bu uğurda, bir çok kurban 
ışık , korkak ve mütereddit bir göz gi· - Niçin?·· verdik. Senelerce hafiyelerin zulmü 
bi, 0 karanlıklar içine uzandı. Rutu • - Evvela beni söyletmek .. Sonra altında inledik. Buradan Avrupaya a-
betten simsiyah yosunlar bağlamış o- da öldürmek için. dam gönderdik. Oradaki merkezi de 
lan duvarlarda ve kemerlerde dolaştı.. - Vallahi, iyi pazarlık... Pekala biz teşkil ettik. Böylece (Cemiyet) fik
Ve sonra; ağır ağır, aşağıya doğru amma, sana ne söyletecekler?.. rini her tarafta kökleştirdik ... Rumeli, 
kaymıya başladı. - Haaa, dur da sana kısaca ~ese- henüz üç sene evvel uyanabildi. Basit 

Gavur Mehmedin kalbi şiddetle çar- leyi anlatayım. bir teşkil~t ile işe girişti. Ancak; bu • 
pıyor; gözlerini bu ışıktan ayırmıyor- Gavur Mehmet , e ıa·ıa~ yavaş aya- radan giden Manyasi zade Refik beyin 
du. Ayni zamanda, içinden de şöylece ğa kalktı. Bahçekar.-ı karakolundan iti- himmetile esaslı bir şekle girebildi. Mu
söyleniyordu: haren başından ge~enleri çarçabuk E- hiti serbest bulöuğu için si.ir' at ve kuv-

- Gelen, bir tek kişi.. . ihtimal ki şekci Salihe anlattı. vetle inkişaf etti ... Halbuki biz burada, 
6adece, o hain Petri ... Elindeki fener, Eşekçi Salih bunları dikkatle din • Alxlülhamidin burnunun ucunda, tek-
hırsız feneri ( 1). Arkasına 1şık ver • ledi: ' rar merkez açtık. Etrafımız, hafiye sÜ· 
miyor. Onun için gelen adamın da yü- p k"'l" ş· eli k f'k rülerile muhat olduğu halde çalışma-

k di - e a a... ım ne yapma ı - . . l h · zü görünmüyor ... Fa at, niçin mer ·- . . ya başladık. Elımızden ge en er şeyı 
venlerden bu kadar ağır iniyor ... Ah; rındesın?.. yaptık. Hatta, vükelaya tehditnameler 
ben bu taş merdivenlerden kim bilir Dedi. bile yolladık .. Muhit, Rumeli ittihatçı-
nasıl yuvarlandım. Tevekkeli, böyle Gavur Mehmet, düşüncesini, şöyle- larına müsait olduğu için askeri bir 
hurdahaş olmamışım ... Herif, yaklaşı- ce izah etti: hareket gösterdiler. Abdüihamidi ür -
yor. Ben şimdi gözlerimi kapayım. Da- - Şimdi, bana kalırsa .. Evvela, ne- küttüler. Meşrutiyetin ilanına sebep 
ha hala baygın imişim gibi davrana • rede bulunduğumuzu iyice tetkik e • teşkil ettiler. İşte!.. Bütün yaptıkları 
yım. delim. Girip çıkacak yerleri öğrene • iş, bundan ibaret... Acaba lstanbulda 

Gözlerini kapadı. Başını yere da • lim. Sen beni, tekrar güzelce bağla. olsalardı, bu faaliyeti gösterebilecelder 
yadı. Yerde uzanan vücudu ile adeta Ben gene tekrar yere yatayım. Onları mi idi?.. Hayır. Bu, mümkün değildi. 
ölü gibi bir hal aldı. bekliyelim. Gelsinler. Beni isticvap et- Daha ilk adımda, yakayı ele verebilir-

ihtiyatla yürüyen ayak sesleri, yak· sinler. Hiç şüphesiz ki, bir hayli de iş- lerdi. E, şu halde?··· 
laştı. Sımsıkı kapalı olan göz kapak - kence edeceklerdir. Ne çare, dayan - lstanbul ittihatçılarının (Hukukçu) 
!arına, bir ışık çarptı. Yüzünde, bir in- malı ... Ben onları bir düzenle atlatmı- ları, işi daha esaslı noktadan tuttum -
san nefesi dolaştı. Kalın bir ses, türk- ya çalışırım. Eğer bunun farkında ol- yorlar, şu mütaleayı da ilave ediyorlar-

çe olarak: rnazlar da, beni bir kaç gün daha yaşa- dı · 
- l\ıle~rutiyet her türlü imtiyazla-- :Vah, zavalh oğlan ... Acaba sağ tırlarsa, ne ala ... O zaman onların ar • T 

rı ilga eden bir idaredir. Meşrutiyetin ını?.. kasından çıkar takip ederiz. Asıl la • 
ilk günündenberi halk, (Yaşasın hür-Diye mırıldandı. zım olan şeyleri öğreniriz. 

M h d b riyet, yaşasın adalet, yaşasın müsa • Bu ses, Gavur e me e ya ancı - Og·luml .. İyi amma, bunlara ne l 
vat) diye feryat ediyor. Hürriyet, o -

gelmedi. Zihninden yıldırım cür·atile lüzum var. Herifler buraya girerken du. Adalet, tatbik edifecek. Fakat mü· 
şu sözler geçti: bir yere saklanalım. Hepsini birden sa vatı, biz kendimiz ihlal ediyoruz. 

- Bu sesi tanıyacağım. Fakat, bi- bastıralım. Bunlar, elli kişi birden ge-
Bir taraftan istibdat devrinin fuzuli zim arkadaşların değil. Acaba kim o- lecek değiller a ... 

labilir? .. Aman, ihtiyatlı bulunayım. - Çok doğru söylüyorsun amma .. haklarını ve imtiyazlarını kırmıya ça-
l3elki, bu da bir tuzaktır. !ışırken; diğer taraftan da cemiyet 

O zaman yalnız buradakileri ~le ge - · · d · · l b' f t Derhal, kalbine bir el dayandı. Bir ıçın e ımtıyaz ı ır sını anımıya ve 
ld çirmiş oluruz. Asıl bize lazım olanları tanıtmıya uğraşıyoruz. Bu, nasıl doğ-

kaç saniye orada ka ı. elden kaçırırız. Gel.. Sen •u işi, bana 
T ru olabilir? . -S. - Oooh ı. Çok şükür .. Oğlancağız bırak. 

Diyorlardı. 
yaşıyor. - Hadi bakalım, bıraktım. Bu suretle araya bir soğukluk gir-

Daha kuvvetle söylenen bu sözler, _ Hay aksi şeytan, açlıktan da ba- H lk b'lh h .. 
Gavur Mehmedin kalbinde bir emni- yılıyorum ... Fakat, biraz dahı>. daya - :~::~~iyetea ıs~~an::mı~ =~= hü~~u~ 
yet uyandırdı. Yavaş yavaş sözlerini nabilirim. Ver bakalım şu feneri ba • mete karşı bu soğukluk hissettirilme· 
açtı. Dudaklarında, dünyanın en bü • na... mekle beraber, İstanbul ittihatçıların· 
Yük sevincini gösteren bir tebesı.üm 1 1 f 

Gavur Mehmet feneri e ine a mı~. dan bazıları, teker teker birer tara a canlandı. Birdenbire başını kaldırdı: 1 
yukarı kaldırmış; etrafa dolaştırmaya çekilmişlerdi. Ve, Selanikten ge en - Sen misin be, EşekciL h k" 
başlamıştı. temsil heyeti de, artık vaziyete a ·ım 

Diye bağırdı. _ Vay canına!.. olmak istidadını göstermişti. 
- Hay, Allah müstahakını versin.. Ojye mırıldanrrlıştı. Çünkü, ışığın işte tam o sırada bir vak'a zuhur 

Aklımı başımdan aldın, Gavur Meh - l b d ( · 'Ik · t" 
gezdiği duvarlarda, altınla iş enmi~ o- etmis ve u a cemıyetteıt ı ıs ı-

met. Ben de seni nasıl ayıltacağım di- ·' k'I 1 · · 1 
lan mozaikler parlamaya başlamıştı. fa) hadisesini teş ı ey emıştı... stan-

ye düşünüp duruyordum. (Arkası var) bul merkezi, cemiyete ithal edilecek-
- Ayol, seni buraya kim gönder - ( f k · ) l f'k · 

---- . - • - --··--·- !erin, az; a at temız o ması ı rın-
di ~.. . .. ' - Kızda Balosu - de idi. Bunun için de, cemiyete alına-

- Kım gonderecek? .. Sulukuıede- Y . cak zevat hakkında, adeta mrı.son lo-
ki Çeribaşı değil ya .. Allah, gönder • 25 Agustos Pazar gecesı calarındaki merasim ve takayyüdata 
di ... Allah... BÜYÜK ADA tamamile riayet edilmekte idi. 

- Aman, şu ellerimi çabuk çöz. Yat kulübünde Meşrutiyetten evvel, Selanik mer • 
- Benim niyetim de, öyle. Milli Müdafaa Vekili Kazım Öz - kezi de ayni usule riayet ettiği halde: 
Eşek<(i Salih, Gavur Mehmedi yan alp'ın himayesinde her yaz mevsimi - meşrutiyetin ilanından sonra, (dok • 

tarafına döndürdü. Elleriııi sımsıkı ı' nin en zengin en nezih balosu olan tor Nazım Bey) in ısrarı neticesinde bu 
bağlamış olan ipi çözdü. Kızılay balosu bu yıl da Büyükada Yat prensip ihlal edilmi,ti. Cemiyetin ka -

Kulübünde verilecektir. pıları ardına kadar açılmış; daha dün 
Baloda §ehrimizin en kıymetli aan'at ~iddetle istibdat tal"'.itarı . olanlardan 

karlarından mürekkep bir caz takımı T b k 
bas,lıyarak her sınıfa mensup ir ço bulunacağı gibi ayrıca yüksek kadın 

ı ı kimseler cemiyete girmişti. san' atkarımız Pakize, zzet Nezih ile 
Bayan Zirkin tarafından keman ve pi- Halbuki cemiyetin en müessir cep-
yano konseri verilecektir. 

Bundan başka bir çok sürprizler, 
şık ve zengin kotyonlar dağıtılacaktır. 

İstanbula vapur temin edilmiştir. 

Bir çift 3 lira 
BiLETLER 1 Bir kişi 2 liradır. 

Biletlerin satış yeri: Büyükada Yat 

hesi, (mahremiyet) i idi. Bu mahre
miyet ortadan kalktığı gün, cemiye • 
tin kudret ve mehabeti de, az çok sar
sılıvermişti. 

( 1 ) O tarihte, gerek zabıta memurlan 
ıve gerek kasa hırsızları {hırsız feneri) de- ı' 
nilen bir fener kullanırlardı. Bu fener in 
iç;,..de, petrol 'İle kal"!.ftınlmıı, zeyr.inyağı 1 

yanardı. Ve yalnız ön tarafta küçük bir ca· ı 
mı vardı. Bu camın üstünde de, açılır, ka- ı 
ııanır bir kapak vardı. Kasa hırsızları, ken
dilerini göstermemek ve mümkün olduğu 1 
kdar ııığı etrafa fazla ne~rederek uzaktan 
nazarı dikkati celbetmemek için fenerin 1 
objektif camı üzerine siyah bir bez aarar- ı 
lar. Yalnız ortasına küçük bir delik açar • , lard~ ______________________ , __ ___ kulübü. 

lstanbul merkezi, Selanik "'merkezi
nin bu hareketini tenkit etmekte, ve 
eski prensibi bozmamak fikrinde idi. 
Buna dair de iki taraf arasında müna-

kaşalar cereyan etmiş; Selanik İtti - kabul ettik. 
hatçıları, İstanbul ittihatçıların~ hak Demişti... Orada bulunan ve cere' 
vermişlerdi. yan eden müzakereyi idare ile mef ' 

Bir gün merkezde bir müzakere ce- gul ol'an avukat Baha Bey, Rahmi ~ 
reyan ederken, müz~kere salonuna bi· yin sözlerine hayret etml"fti. Çünk~ 
tişik olan odanın kapısı açılmış; Rah- Giritli lsmail Paşa evvelce cemiY 
mi Bey başını içeri uzatarak Talat Be- girmek için müracaat ettiği halde, , 
ye hitaben: zı esbap dolayısile kabul edilmeınifll-

- Giritli fsmail Paşayı, cemiyete (Arkuı nr) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 

Hepsine 348 lira 21 kurUJ fiat tahmin olunan Karaağaç müe.ssl' 
satı müdürlüğünün senelik ihtiyacı olan kırtasiye açık eksiltmeyi 
konulmuştur. Kırtasiye listesi ve şartnamesi levazım mndnrltığliııci' 
görülür. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 27 liralık nıd' 
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 18 Ağustos 936 5' 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (M.) (149) 

* * Keşif bedeli 734 lira 4 kuruş olan Beyoğlu 37 inci ilkmektebi' 
tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartname.si le~,. 
zım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği veaık' 
fen işleri Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasile 65 lira 5 k1' 
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 18 A~ 
tos 936 Salı günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (l) (1~ 

* * t Senelik muhammen muvakk• 

Bulgurluda Çınaraltı sokağında 66 N. h 
kahve karşısında 42/96 metre murabbaı 
yol artığı 937 mayısı sonuna kadar 
Cağaloğlunda Hadım Hasanpaşa medre
sesinin 1 N.h odası 937 veya 938 yılı 

Kirası Teminab 

8 0,60 

sonuna kadar 24 1,80 ti 
Yukarda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat temin• 

yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık arttumaY' 
konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür istekli ol~ 
lar hizalarında gösterilen muvakkat ~~~inat makbuz v~y~ mektub:, 
beraber 12 Ağustos 936 Çarşamba gunu saat 14 de daımı endimeD 
bulunmalıdır. (B.) (4269L 

Kültür Bakanlığından: 
Bölge Sanat okullarile Ankara inşaat Usta okuluna sınavla par" 

sız yatılı talebe alınacaktır. 
Sınav 17/8/1936 tarihinde her vilayet merkezinde yapılacaktl'' 

Sınava girebilmek için aşağıdaki şartlan haiz olmak lazımdır. 
1 - Türk olmaları 
2 - 13 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olmamaları , 
3 - En az beş sınıflı bir ilkokuldan diploma almış olmaları prttı' 
İsteklilerin bir pilekçe, aşı raporu, nüfus tezkeresi ve ilkok~ 

aldıkları diploma veya bu gün bulundukları okuldan alacakları 
ve üç tane Belge fotoğrafisile birlikte sınavdan en çok. bir ~ 
ceye kadar bulunduğu yerin valiliğine müracaat edılerek 

- "343 "'1:11 kaydolunmalan lazımdır. '' "./ 

• 
Ankara imar 

Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bendderesi Mezarlık yolunun iH' J 

kısmi keşif bedeli 36244 lira 97 kuruştur. 
2 - Bu işe ait prlname ve evrak şunlardır. 

a. Eksiltme ,artnamesi 
b. Mukavelename 
c. Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
e. Hususi ve Fenni prtname 
f. Keşif cedveli 

g. Proje . • . . . ,1' 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı ıkı lıra mukabilınde Ank 

imar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacakhr. 17 de a _1,,tf 
4 - Eksiltme 28 I Ağustos / 936 Cuma günü saat ~ 

imar Müdürlüğünde yapılacaktır. ~ 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2718 lira 37 ·~ 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Nafia işleri ,er~, 
umumiyesindeki şartlan haiz ve ehliyeti olduğuna dair Vilayet N• 
Müdürlüğünden vesika getirmesi lazımdır. bi' 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçünü maddede yazılı saatt~ 1 
saat evveline kadar Ankara imar Müd?~lüğüne ~etirile.rek Ebıl~e 
Komisyonu Reisliğine makbuz mukabılınde verılecekhr. Posta d-' 
gönderilecek mektupların niha~.et .. dördüncü. ma~~ede yazılı saate k~.-' 
gelmiş olması ve dıı zarfın muhur mumu ıle ıyıce yapışhnlDllf ol 76-
lazımdır. Postada olacak teahhür kabul edilmez. "341., ••2 



.. 

11 Ağuıtoa 

EKSiL TME iLANI 
SUMER B.A N K 
UMUMİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Gemlikte inşa edilmekte olan Sun'i ipek fabrikamıza 
sahilden üç kilomttro mesafede kain Ilıcak suyunun kaptaj ve 
isalesi işi vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmışbr. İşin tahmin 
edilen bedeli 3 l.155, - liradır. 

2 - Bu işe ait münakasa evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Umumi şartname 
D) Hususi fenni şartname 
E) Silsilei fiyat cetveli 
F) Projeler 
isteyenler bu evrakı 1.60 lira bedel mukabilinde Ankara'da 

Sümer Bank Muamelat Şubesi Müdürlüğünden ve Sümer Bank 
İstanbul Şubesinden sabn alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 Ağustos 936 Salı günü saat 16 da Sümer Bank 
fstanbul Şubesi Müdürlüğündeki Komisyon huzurunda yapılacakbr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacakbr. 

5 - İsteklilerin 2337 Lira muvakkat teminat vermeleri la· 
zımdır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ilan edilen mahiyette 
bir işi muvaffakıyetle yaptıklarını teysik ederek eksiltme günün
den üç gün evveline kadar Bankaya müracaatla beraberlerinde 
25 kur'1şluk pul getirmek suretile bir ehliyet vesikası alacaklar 
\'e bunu teklif mektuplarına leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarda vazıh gün ve saatten bir sa· 
at evveline kadar Sümer Bank istaubul Şubesine makbuz m\I"' 

kabilinde verilecektir. Posta ile göndrilecek mektupların nihayet 
ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
ıekilde kapatılmış bulunması şarttır. 

. .: .... . . . ~'- .. .. ... ....... ... ·~ ~ .... .. . : .· . •. 

SON POSTA 

,-.-------------· OSMANLI BAN~ASI 
TÜRK ANON.M Ş'.RJ<El 1 

TESiS TARtllt: 1868 

Sermayesi: 10.000,000lugiliz liras ı 

Türkiyenin başlıca ,ehirleril~ 

Pariıı, Mnrsi!ya, Nis,Londra ve 

)Jançeeter'de. Mısır, Kıbm, Irak, 
lran, Filistin 'ff' Yunanistan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Homanya, 

Sııriy" v~ Yunanietan'da .FıJyaUeri 

vardır. 

Her tudU banka muamel3hri 
yapar ~ 

SaçJnnn köklerini kuvvPtlendirir. Ankara Numune hastanesi Baş- DöktUmesine mAni olur. J{epekleri 
izale eder. Neşvtınemnsını kolay-

tabı• pJı•g"' ı·n· den •• laştırarnk hayat kabiliyetini arttı
nr. U\tit rayihıılı bir saç eksiridir. 

Hastahanenin 936 Mali yılına ait miktar, cins ve tahmin fiatile elm1tme - lnglllz Kanzuk Eczanesi 
ilin fekli ve muvakkat teminatı yazılı eczayı tıbbiye ve tıbbi malzeme 31 Beyoğlu · İstanbul... 
Temmuz 936 tarihinden 15 ağustos 936 tarihine kadar on bet gün müd - • -
detle eksiltmeye konulmuştur. ,. Nazarı dıkkate 
Şartname ve listeleri Ankara Nümune hastahanesi Battabibliğinden ve ls- ı Konyada k vi teminat ve ciddi 

lanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görebilirler. Eksiltme referans verebilecek maruf ve sa-
10 Ağustos 936 Cumartesi günü saat 10 da Ankara Nümune Hastahanesin- hai ınaliyeti geniş bir ticarethane 

de ~pılacaktır • • • ~~:u~~~n~~~~t~~f;f er~:bş~ra~h~~~ 
. Dikkat: Muvakkat temınat para olarak alınmaz. Para vermek ısteyenler ni Konya 25 numaralı posta ku-

Lir gün evvel hastahaneye müracaat ederek paralannı maliye vemesine ya- tusuna bildirmeleri. 
bnnalan lazımdır. ( ı 09) 
lira Kr. Miktan Muvakkat teminat Cinsi Eksiltme ıeldi • ...... 

8ooo.oo 
750,00 
600,oo 
800.oo 
45o.oo 

Lira Kr. 

238 Kaleııı 450.00 Eczai tıbbiye Kapalı zarf 
7 

" 
56,25 Lastik malzeme Pazarlıkla 

5 
" 

45,00 Katküt " 5 " 
37.50 ipek iplik " 3 33.75 Lokoplast 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni den yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. 
Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemtire yetife
rek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan müesseselerde 
çalıımalanna mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik Ye pratiktir. Denler hususi 
doktor profeaörler ve muallimler tarafından verilir. 

isteklilerin iyi ahllklı ye sıhhatli ve en az orta tahsili bitir
llıiş olmalan şarthr. Diğer şartlanmı:zla fazla iza
lıat için yau ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Hueki cad
desinde Okul direktörlüğüne müracaat edilmesi, 15 Eylül 1936 
dan sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

lstanbul San'at ve Ankara inşaat Usta Okullanna 

Parasız yatılı talebe alınması 
. Paraaız yatılı sınavlar için talebe kaydına batlanmııtır. Kayıt itle
t~e en geç 16/8/936 gününe kadar devam edilecektir. 
·~ latekliler: Bir dilekçe, Tıüfuı kağıdı, aıı kağıdı, dört belge fotoirafı 
' ilk okul ıahadetnameıi ve yahut orta okul taıdiknameıi ile Kültür 
~~)a Okul Direktörlüğüne bat Yuracaklardır. 
\• l'aıı 13 ten aıağı, 17 den yukarı olanlar ile orta okullardan iki yıl 
'"Liri üstüne sınıfında kaldıiı için çıkarılanlarıa dilekçeleri kabul 
~. (268) 

180.000.000 kiti 

VENÜS TERTiBi 
KREM KULLANIYOR 1 

Venlia Gllzelllk Kre.a.d
daha Ustun bir krem tertibi keşfedil
memiştir. Btıton dtınya; şimdJ yılım 

bu kremden kullanıyor. 
Ven Us Kre111I; çok hususi ve mab

rem bir tertiple, cilde gıda vererek ~ 
nun yaşama kabiliyetini arttırır. Uzun 
mUddet, tuvalet gOrmemlş y1lzlel'de bi
le, VenUa Gece Kre•l11la Yatla ve 
yağsız cinsleriıüiı yapblı tesh', ancak 
harika kelimesile ifade olunabWr. 

Deposu: Nureddin Evliya zade kim
yevi ecza aıat ve ıtriyat ticarethanesı, 
İstanbul BahçekapL 

Sahlık laboratuvar 
Galatada Voyvoda caddesinde 

bulunan 85 • 87 numaraJı profesör 
Celalyanın dört senelik kimya lAbo· 
ratuvan bUtUn teşkilatı ile satılıktır. 
Bu hususta görUşmek isteyenlerin on 
gUn zarfında pazardan mada her gnn 
saat 10 - 12 ve 14 • 16 ya kadar 
lAboratuvara gelip görOşebilir. Tele-
fon 41539 (697) 

'---------
Ka~ıpı lstanbul Ticareti BJ!briye 

MO.dllrlllğtlnden aldıtım liman coz
danımı kaybettim, yenisini alacağım
dan eskisinfll bAkıDQ yoktur. (898) 

BDleylJı Olla Tabibi 

Sayfa 11 

NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLER; 
.HAFTADA 

100.000 FUIK IAZAlllfOR 

Meşhur bir sinemacı: 
Bugün Holivud'da 
yalnız klislk güzellik 

kifayet etmiyor 
diyor ve illlve ediyor: «Zamanımızda 

sinema stnclyolarında kJAsik güzellik 
gUncle 8 dolar ve zeka 100 dolar kıy· 
mettedir. Gtlzel yüzler ise, zekadan 
ve gençleşmiş bir tenden daha fazla, 
1000 dolar 1-nymetindedir. 

Sinema arhstleriııin yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altında çalışırken 
onların yOzlerini çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu projek
törlerdir. Bir çok yıldızlar, yüzlerini 
cınzeltmek ve gtlzelleştiı-mek için gn-
zellik mUesseseleriııde bUtun servetle
rini feda ediyorlardı. Pakat, bugnn .. 
Her yıldız, kendi kendine tevessUl ede
ceği basıt bir tedbir snyesınde ciltleri-

1 
nin taravetini vikaye e~ebilirler. vı. 
yana üniversitesi profesörll doktor 
Stesj tarafından keşif ve genç hay
vanlardan istihsal edilen cildi besleyi-
ci ve genç.leşlirici Biocel cevheri ~im
di pembe rengindeki Tokalon kremin
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
kullnndıkta, siz uyurken cildinizi 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

• 

ve çizgiler ıtilinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfındal0-15 yaş genç· 
leşmeğe muvaffak olabilir. GOndOzle
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka. 
lon kremi kullanıldıkta bUtnn siyah 
benleri giderir, ve açık mesamab kapa· 
tır ve cildi be~·nzlatıp gençleştirir. -

1 Emllk ve Eytam Bankası llAnları 1 

KİRALIK DÜKKAN 
ESAS No. Si 

302 
MEVKii ve NEV'İ 

Küçükpazar'da, Rüstem Paşa mahallesi Ça-
DEPOZiTO 

mafll'ÇI aokağında 4 No. lı Dükkin. 33 Lira 
Mevkii yukarıda yazılı Dükkan bir veyahut üç sene müddetle 

pazarlıkla kiraya verilecektir. 

İsteklilerin 14-8-936 Cuma günü saat onda şubemize gelmeleri.(398) 

-
Kayseri Tayyare Fabri
kası Direktörlüğünden : 

1 - Bu sene fabrikamıza birinci sınıf tesviyeci ve kaportacı ustalan 
imtihanla alınacakbr. 

2 - İmtihanlar Kayseri Tayyare Fabrikasında yapılacak ve muvaffak 
olanlara derecesine göre 3 : 5 lira yevmiye verilecektir. 

3 - İstekli olanların aşağıdaki vesaikle beraber Eyhil 936 nihayetine 
kadar her gün istid'a ile Fabrika Direktörlüğüne müracaat 
etmeleri. 

• 

A. - Türk olmak ve ecnebi l>ir kadınla evli bulunmamak. 
8. - Ahlakı, durumu İJİ olduğuna dair Emniyet Direktörlü
ğünden vesika getirmek. 
C. - Sağlık raporu. 
D. - Nufus dlzdanı ve bon servialcri sureti muaaddakası. 
E. - Üç adet ve.ika fotoğrafı. • .. 4510,, 

Ankara Şehri 

imar Müdürlüğünden: 
1 - Ebiltmeye konulan if: Ankara mezarlığı iç Utinat duvar

lanmn inpm, kqil bedeli 132656 lira 25 kunıftur: 
2 - Bu ite ait prtname ve eYrak ıunlardır: 

a - Eksiltme prtnamesi 
b - Mukavelename 
c - Nafia ifleri teraiti umumiyai 
e - Husuai Ye fenni pıtname 
f - Keşif cecfyeJi 
g - Proje 

isteyenler bu prtnameleri ve evrakı yedi lira mukabilinde Ankara 
imar Muhuebeaiııden alınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı :zarf usulu ile yapılacakbr. 
4 - Eksiltme 28 / Ağustos I 936 Cuma günü saat 17 de Ankara 

imar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7882 lira 81 kurllf 

muvakkat teminat Yermesi ve bundan başka Nafia işleri ş"raiti 
umumiyesindeki şartlan haiz ve ehliyeti olduğuna dair Nafia Müdür
lfiğünden vesika getirmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline ~adar Ankara İgıar Müdürlüğüne getirilerfk eksiltme 
Komiuon Reisl~ne makbup IJlUkabiliq4f vçriltcektir. Posta ile 
ıönderilecek mektuplann nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
relmif olmuı ve dq zarfın müh6r mumu ile iyice yapıştınlmq olması 
IJv-du. Pollada ca&enk teehhAr kMaul edjlmes, "M2,, "~1s .. 



il 

·- -·--------------ti 

KELViNATOR 
Tecridi başka markalardan 
0/o 28 üstün olduğundan az 
cereyan sarfeder. cok buz 
yapar. 

efi 

Veresiye aabf : s A H 1 B i N 1 N 
ANKARA - Vehbi Koç Ticaret evi 
IZMIR - A. Vetter Ticarethanesi 
ADANA - Ş. Rıza işçen Ticaret evi 
•AMSUN - C. CelAl Ozın -S. Kemal Sezen 
BURSA - Mehmet Huzmen 
ZONGULDAK - İsmet Ağartan -Ahmet YOksel 
TRABZON - H. Veli kardeşler ve Şsı. 

S E S 1 Beyoğlu latikw Cad. No. 30'l 
KONYA - A. Mucip Dölen 
KA YS•RI - İsmail ve oğullan Cıngıllı 
ANTEP - Naci ve H. Ahmat Dal kaftllller 
KONYA ERECLI - Mustafa Erkek 
DIYARIBl!KIR - CeW Ayyıldız 
MERSiN - Jorj Satel 
TAŞKÖPRD -Ttlrkmenoğlu kardeşler 

KUPONLU · VADELi 
I · lEliLE·N PARA 

·~ M EV_D_UAT 
Bağların Mldlyo h••tallğına kar11 

l.tanbul, Çenberlitq : Etem Pertev ve Şeriki 

PERTEV MUSTAHZARATI FABRIKASI 

ADA'PAZARt 

~--K · TiCARı;T· BA ASI 
;, i 

Zirai Mllltahzerabndan 

PERO OSPiT 
Elan bağlarda blrii •· 
rarlar yapmakta oJaa Pe
ronoıporüa, Pu ....,. 
Mildiyu denilen hMlah
ia karp PERONOSPIT 
«B» kat•t teliri Uizdlr. 
Bağlarda zorluklarla w 
çok zahmet ve ....&a 
yapıla 1ıelmekte ola a • 
di: göztatlam•ra w ..lr 
pahalı hazır ilAçJara • • 
zara.n PERONOSPlf 
a:Bı> terkibioin hikmll T• 
kimyevi buauaiTetl iti. • 
rile asmanın daL ,....k. 
salkım ve her tarafm da· 
ha iyi aarar, Y•Plll'• Jet. 
biki sayet kolq ..... 

buti, en ucuz ve ikmadi olarak balı ve mahsulü kurtarıcı bir illctlr· 
MD••••••d•• .. llrlren .. telllt .. lep edlnl-. 

O ·ı 1 • KarakGyde KarakOy eczanesi, Perşembe pazannda: TQnlJ8 
8p0ZI er 8rl: tohum mağazası, Ketencilerde UğUr Bakkaliyesi Senet 

Posta, Telgraf, Telefon Fabrikası 
• Müdürlüğünden 

Otomatik posta kutu ve anahtarlannm imalinde . kullanılmak 
1082 lira 24 kUl'Uf bedeli muhammenli 20 kalem saç lama demiri .
saire alınmak üzre açık ebiltmeye konalmuştur. Eksiltme A~ 
28 inci Cuma günü aaat 15 de yapılacakbr. 

Taliplerin prtnameyi görmek için hergün, eksiltmeye ,o.ek 
için de eksiltme günl muayyen aaatten evvel 82 Jiralık muftkkat 
teminabnda vemeye yatırmak prtile fabrikada müteşekkil komİIJoaa .. ~ 
mlrac.atlan. ""6

" 

0r. A. KATIEL 
(Aı KUT l B L) 

Karak&ı: J'opçular caddai No. 33 

&on Po•ta Matba••• 
Neşriyat Md. : - Selim I agıp DillO 

( 

A. Ekrem UŞAK.U~ 
&AHIPLERlı S. Ragıp EMEÇ 

fL LtUtll DORD 


