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Olimpiyad . .:~fadı diin 1 

''B T .. k' ravo ur .,, 
'seslerile· çınladı 
f stiklil Marşı Çalınırken 
Bayrağımız Olimpiyad 

Direğine Çekildi 
I' 

Stadın bir köşesini dolduran Galatasaray izcileri 
hep bir ağızdan istiklal marşını söylüyorlar, bir çok 

Türkler koşup kucaklamak için Yaşarı arıyorlardı. 

Trakyadald manevralar esnumda diz kapaklarına kadar ıuya ciren kahraman askerlerimiz ,evk ve heyecanla ilerliyorlar 

ı .. j 
Yunanistanda 
parti liderleri 
göz hapsinde! 

Baıv•kil: " Her türlil mu
kaflemetl ezeceğiz/,, diyor 

Donanmada komünizm 
cereyanı başgös termiş, bir 
muhrlbe suikast yapmışlar 

Londra, 11 (Hususi) - Yunanis -
tandan hal& sarih malumat alınama • 
maktadır.. Gelen haberlerin hepsi san· 
sürden geçmektedir. Bununla bera • 
ber sükunetin hüküm sürdüğü anla~ılı· 
yor. 

Sofyadan alınan malumata göre 
hükumet 500 kişi tevkif ctmif ve ko
münistlerden bir kısmını sürmüştür. 

Fırka liderlerinden bir kısmı, örfi 
idareye muhalif oldukları için tarassut 
altındadırlar. 

<>Uınpiyad şeref direğinde Türk bayrağı ı (Son Posta ressamının kompozisyonu) Bu haberlerin mahiyeti tahkik edl
, aerlin, 11 (Sureti mahsusada gl • Lehistan fütbol maçindan aonra muh- lememekle beraber, mevsuk oldukları 
~ ar.kadaflmızdan) - BugUn, O • telif müsabakalarCla şampf,Y-on olan temin ediliyor. (Devamı 3 üncU sayfada 

lbıpiyatta 1 • 3 Avusturya takiminin milletler• ait bayrak: kefide merasimi o·ı k it 
talibiyetile neticelenen Avusturya • , .(Devamı 8 üncU sayfada) 1 UrU ayı 

A. 

Asilerin reisi " Madridi · iki Sovyet alimi de kurul
taya iştirak edecek 

aç bırakmak .. suretiyle 
zaptedeceğiml,, diyor 

Moıkova, 11 (A.A) - Sovy~tler Bir· 
liAi Akademisine merbut Şarl0y1.t Enstitü· 
ıü Direktörü Akademi azasından Samoylo· 
viç ve Dil ve Fikriyat Enıtitüıil Direktörü 
Akademiıi azasından Megçoninov, İıtanbul
da toplanacak olan Türk Dil Kurultayına 

--, iştirak etmek üzere Türkiyeye hueket ey• 
lemiılerdir. 

Esnaf Teşkilatı için 
bir kanun yapılacak 

,..._ - ..... 

Büyük resmigeçit bugün 
Hasköyde yapılacak 

Mareşal Fevzi Çakmak ve yüksek askeri heyet 
dün geceyi Edimede geçirdiler, resmi g~çidi 

manevralara ait tenkit takip edecek 

Yübek kumanda hey' eti, harita lb.dn de tetldkat yaparken ı Resbnde Marepl 
Çakmak, General Ali Salt •• General Fahreddin ıörülmeldedir 

• 

Esnaf Cemiyetlerinde yapılmasi 
kararlaştırılan is'lahat için çalışmalara Manevra aabumda ı:arbb otomobillerimiz bir köprüden geçerlerken 

devam olunmaktadır. Bundan bir Edirne, 11 (Sureti mahsusada manzara arzetmektedir. Sabah saat ye-
müddet evvel sabık parti başkanı Hil- giden arkadaşımızdan) - Edirne bü- dide Edirneye geldik. Her taraf do • 
mi de bu hususta tetkiklerde bulun .. yük bayram günlerini andıran bir (Devamı 10 uncu sayfada) 

. 
+ f t -· 

muf ve Esnaf Cemiyetlerinin dilekle • 
rini ayrı ayrı dinlemi~ti; 

Ticaret Odası eş_naf şubesi müdür .. 
~ lüğü bu hususta tetkikat yaparken 

(Devamı 1 O uncu ıayfada) 

Vur gazeteciye 1 
ispanyada hUkQmet kuvvetlerinin ele geçirdikleri' bir şehirde Asilerin Yazan: Ercllmeıtl Ekrem Talu 

sığındıkları binalar bu şekilde ateşe verildi Bu nefis yazıyı bugün ikinci sayfa-
'-1 londra, 11 (Hususi) - lspanyaj minde sebep verdiği gerginlik gittikçe mızda « Sözün Kısası • sntununda 

eaelesinin beynelmilel siyaset ile- (Devamı 3 üncü aayfada) okuyunuz l 
.__ ______________________ .....& 

. . 

Bulgaristandan sandık 
içinde gelen Türkler! 

Dünkü posta ile gelen Fransızca Le Zogora ( Cesr Mustafa paıa )iıttas• 
Petit J ournal gazetesinde şu fıkraya tesa- yonun da ve Türkiye hudutlan yakı· 
düf ttik: moda, Bulgar memurları kocaman, dıı ta· 

«Cenubi . . Bulgariıtanda . -· Nova (Devamı 1 O uncu sayfada), 
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•• ergu 

Olimpiyadda 
Tür~ler 

Resimli Makale 
İnsanlan doğuran ve yetiJtiraı kadının 

eline yara.pnıyan bir fey varsa, o da silah. 
' tır. Gerçi tarihte kadının eli &i1ahl.ı &e.zditi 

devirler yok değildir, fakat medeni kadı
nın dinden attığı ilk §e)' de silahtır. 

Çü.-ıkü hayatı doğuran, yap.tan, besle-
Yazan: F. ff. Atay - yen, ve terbiye edaı ele, hayah mahvet· 

Y alnız oyunda değil spor tenkid- menin yalapnadığı, medeni vicdanın ilk 
• . • ' hisae&.iği ıcydir. Kadının eli, yarayı sanır, 

lerınde dahı centı mence davran- kadmm tefkati Utırabı dindirir. Fakat ka-
malıyız. Zafer olduğu zaman onun şe- dmın eli, insan öldürmez. Kadına yeniden 
ref ini kimseye vermemek, mağlubi - l silah kullandırmak kadınhia, anal.ıia ve 
yette ise mes'uliyeti hiç kimse üstüne insanlığa ihanettir. 
almamak, ancak terbiye düşkünlügiin- ı s· • 
den ileri gelir. Biz ne rekor kazancı ile kad ıyas~ içümad" 

1 
i--~~ ~t sev~c 

ım muca e e ııaıın=ıuue görmek mı.ur.-
aklımızı kaybedecek, ne de Çoban kündür. Fakat kad $ili.h b-•--1 ·· _,;_ 
l\11. h d "ld" - • • • b ıru ~ıua gomıOli 
rıe me yenı ıgı ıçın ozgun vere - reva değildir. 

cek görmernif 'lerden değiliz. 
Kadının erkek gibi silih kullanmama· 

a Kadın ve silah 

' 

Bütün mesele şuradadır: Sporda ımm sebebi iki cins arasında müsavatsızlık 
verdiğimiz kadar alıyor muyuz? Var- : değildir. Müsavatın fevkinde bir hürmet ve 
mak istediğimiz hedefe doğru ilerliyor muhabbet imtiyazıdır. Kadmı bu imtiyazdan mahrum etmek, analık aaygıaını da ayak al:ında çiğnemek demektir. 
muyuz} Çünkü gazete sayfalarında id
dia yürüten bütün tenkidcilerimiz, iş 

başında tecrübe olunmuştur. Eğer yu
kardaki suallerin cevabı menfi ise, ya
kadromuzun vasıf noksanlığına ka -
naat ederek onu düzeltmek, yahut 
tuttuğumuz sistemin iflas ettiğim an· 
lıyarak onu değiştirmek lazım gelir. 

(-~---..--D-) 

26 Yaşına kadar 
Yirmi defa 
Evlenen kadın 

HERGüN BiR FIKRA 
Demedim mi? 1 

Amerikada 
Şehir ismi 
Değiştirme lıastalılı 

Sözün IS3. 31 

Vur, gazeteciye J 

Talu 

Ş 
u bizim meslek, hurafotn inansıuni. 

mutlaka Tanrının nezdinde mak• 

bul bir kimsenin bedduasına uğramıştır 

diyeceğim. 

Oldum olası, herkesin dili bize uzanır, 
gücü bize yeter. İkbal mevkiinc henüz a• 
yak basan, nüfuz ve kudretini biz.im üstÜ4 

müzde dener. Cümlenin indinde hakir, ko• 
cunncak ve korunacak mahluklarız. 

Sırasında §Cfaatimizi, methiyelerimizf 
dilenenler, fırsat düşürdükçe bizi kapıla• 
nndan kovarlar. Herhangi bir meclise so• 
kulacak olsak, birdenbire müzakereyi ke'" 
aerler. Kimin yanına yaklaşsak korku ve 
hicap ile etrafına bakınır. 

Resmi, gayri resmi hemen her ağızdan 
ayni lafı duyar, her yakanın ayni jest il~ 
silk.ildiğini görürüz: 

- Gazeteci mD. Amaaanl. 
Bize nadiren iltifat eden olursa, iltifatı 

ca'lidir: Ya çıkarı vardır, ve yahut ki ko .. 
• cunacak yarası .. 

Sporla uğraşan insaf sahibi arka -
daşlarımızın bize söylediği mühim bir 
nokta var: Hükumetin maddi ve ma -
nevi yardımı tamdır. Mesela futbol i
çin, bu sefer dövüştüğümiiz Norveç 
takımının bizi eskiden de tanıyan kap
tanının bir sözü var: 1 H26 danberi hiç 
ileri gitmemişiz! Memleket, pehlivan 
memleketidir. Gerçi olimpiyat zafer 
bayrakları arasında Türk bayrağı da
hi yalnız pehlivanlarımızın yüzü suyu 
hürmetine görünmüştür. Ancak her 
taraftan aynı muhakemeyi işitiyoruz: 

Mariz Larkov isminde 26 yaşinda 
güzel bir Rus kadını. henüz talebe ol
duğu halde sevdiği gençle belediyeye 
müracaat ederek evlenme talebinde 
bulunur. 

Bayan N.. . kırla çoktan tekmille-1 
mif, elliye merdiven dayamıı olduğu 
halde, hali ıeıaç:lik idd.iasmdadar. 

Rio de Janeiro'daki coğrafya cemi-
yeti hükumete f(>yle bir müracaatta bu- Hasılı, sosyetede, yerimiz, mevkiimiz, 

sabıkalılardan, mazannei ıu" erbabından,; 
lunmuştur: 

cühelfıdan ve muzır eşhastan bir önce ge• 

Geçenlerde bir gün, ~is dostla • ((Saygi değer hükfunetimiz bir ka- lir. 

Merasimin yapılacağı gün her şey 
hazır1anır, Larkov da süslenir ve ni ~ 
şanlısının kolunda nikah memurunun 
karşısına oturur. Evrak tetkik edildi
ği zaman memurun gözleri büyür. Ve 
(Larkov) a: 

- Siz 19 kere cvlenm~iniz ve bo
şanmı~sınız ben böyle bir nikah kıya· 
marn der. 

rından E. T. nin 1amnda, Beyoilu sa -
lonlarmua meşhur hir ııimuındnn bah
sediyordu. 

Bir aralık, E. T. ye ıaordu: 
- S ~ ODllll baklandaki fikrin De· 

dir? 
- O mu? Budalanın biridir. 
- Ben.inlJe ~ iatiyar da.. 

nun neşrederek, 9chirlerin isimlerinin Halbuki bu suinazara en az müstahali 
değiştirilmemesini temin etmelidir. olan gene bizleriz. Ekmek paramızı beyni• 
Coğrafya bu değipı~cr yüzünden al- mizi eriterek, gözlerimizi kör ederek, dili 
lak bullak olmaktadır. Her önüne ge· duran alnımızdan iri ter taneleri akıtarali 
len belediye reisi fdırin, kasabanın is- kazanmasını biliriz. İçimizde bir kefen pa• 
mini sevdiği bir adama izafe etmek • rası artbrmağa muvaffak olanlar parmak• 

tedir. Böylelikle F"ıldelio ,ehri tam 24 la gösterilir. 

Pehlivanlar kuvvetlidirler; fakat tek
E. T. her zamanki patavatsı.ibiı ile: 
- Buyurun!. dedi. Demedim mi? 

kere isim değiştirmiştir. Bu da yetiş • Cemiyeti nurlandırmak, günün hadise• 
memiş gibi son eden belediye reisi !erinden haberdar etmek, fikirleri açmak; 

nikten mahrumdurlar. Larkov hiddetlenir kanunların mii • •----------------:ıt musikişinas olduğa için, şehre Betho- yorgun dimağlan oyalamak için geccnüzi 
Fransadaki ven namını vermiftir.» ııündüzümüze katar, öğleyin piyazla ki• 

faflanır, gece döşeğimize bitap uzaııarali Bütün bunları kat'i hükümler ola
rak kabul etmek için salahiyetimiz 
yoktur. Spor işlerimizin yolunda olup 
olmadığını da, oiimpiyadlarla mutla -

sait olduğundan, yirminci kocaya va
rabileceğinden bahsederek Staline mü
racaat eder. 

Sakallı kadın Hükumet coğrafya cemiyetine ver • kabuslar içerisinde sabahlarız. 
diği cevapta bu mcsclcyi nazarı itiba-

Stalin de bu kızın talebini reddetmiş-

ka birincilikler kazanmakla ölçecek o- tir. ., * • 
?anlardan da değiliz. Bu mülahazalar, Am rlk h ıca 
bizi, devletin ve halkın spora vermiş F ransızlarm Amerikalı amca diye 
olduğu emeğin tam neticesini alma - bir tabirleri vardır. 1492 de Amerika 
makta olduğumuz hakkındaki fikirle- keşfedildiği 7.8.lllan bir sürü insan ora
re kulak tıkamağa da sevketmez. lara hicret etmiş ve zengin olmuşlar -

Sporculuk bazılarının zannettiği gi- dı. Onların F ransada, lngilterede bı
bi kuru bir inzibat davası mıdır? Ha- raktıklan aileleri ise aradan asır geç -
yır 1 Benim gibi nice iyi niyet sahible- tikten sonra, Amerikadaki aileleriyle 
rinin, yalnız iyi niyetlerine İ8tİnat e- alakalarını kesmişler ve unutmuş_la.rdı. 
derek inkişaf ettirebilecek1eri basit bir Bazan bu Amerikadaki zenginlerden 
iş midir~ O da hayır! Cumhuriyetten· biri ölür, ve Avrupadakilerine hiç ü
beri yıllar geldi, geçti: nerede ise ne- mit etmedikleri bir anda büyük. bir 
sil değişiyor! Sporla uzaktan yakın - servet kalırdı. 

re alacağım söylemiştir. 

••• 
Gorklnln ..... ıerı 31 mllro 

nualm ba•lldı 

1893 yılından 1916 yılına kadar, 
Çarlık Rusyasının sansür rejimi rubn
cla Maksim Gorki'nin eserleri 102 defa 
tabedilmiş ve basılan eserlerin nüsha 
mikdarı 799.880 e varmıştı. 

lnkilaptan sonra ise, 1917 yılından 
1936 yılına kadar Sovyctler Birliğin· 
de bu meşhur inkılap edebiyatçısının 
eserleri 5.558 defa tabedilmiş ve nüı -
ha mikdarı 30.907 .000 rakkamını bul-
muştur. 

Mesleğimizin her bakımdan nnnkörlü• 
ğünü bildiğimiz halde. CJ1ki terbiye gör'" 
mü§, her şeye rağmen kocasına sadık zex.ı 
oclcr gibi ona bağlıyızdır. 

Ekseriya çok müşkülpcsend davrnnon 
her sınıftan okuyuculanmızı tatmin için 
her telden çalmağa, her bahisten dem vur" 
mağa mecburuz. Bu sebepten kafnmınn 

sermayesini her an yenilemek, onun için• 
deki hücrelerde her gün her çeşit mal bu• 
lundurmakla mükellefiz. Ve kalemi, klığı• 

dı bıraktığımız anda kitaba sarılırız. Tli ki 
her müşterinin zevkine göre, mizacına vç 
arzusuna göre daima mücehhez bulunabi
lelim. 

Hafta tatili, bayram .. bizce meçhul bu• 
lunan bu şeylerin taffillutını okuyucuya ve• dan uğraşanlanmız.m daha böyle en Amerikalı amca tabiTi de bundan 

basit esaslarda uyuştuklarını dahi gör- kalmadır. 
miyoruz. Yalnız, mesela herkesin gö- Mukavva işlerinde çalışan Edmond 

Gene Jnblaptan sonra 19 yıl iç.inde ren gene biz, o tatil ile o bayramın onlnt 
Gorkinin cserieri Sovyetler Birliğine için hoş geçmesine yardım eden gene bi• 

rebileceği kusurlar: Deniz kenarların- Rabcllo isminde 19 yaşında bir ame • Yukardaki resim bir fotoğraf hi 
da yetişen çocuklarımız ne yüzmek ne lenin Mcksikada böyle bir amcası öl- lesi değildir. Bu tam manasile sakallı 
de yelken kullanmak biliyor. Eskiden müştür. ve bayıklı bir kadını tasvir etmektedir. 
sade halk rağbetile yaşıyan pehlivanlı- Rabello, ismini bile bilmediği bir Bu kadın F ransada T olonles Vosges de 
ğımız dahi, şimdi, o şümulünü ve hara- amcasından yarım milyon dolar ile oturmaktadır. ismi d.e Glementine 

bağlı muhtelif milletlerin dillerine ter- ziz. 

cüme edilmi~ ve bu otuz bir milyon 
nüshadan 1.:l00.000 nüsha bu muh • 
telif dillerile çıkmıştır. Maksim Corki·

Tepemizde kanunun hükümleri, Da• 
mok!es'in kılıcı gibi sallanır .. her dakikıı 

uyanık bulunmağa, scyrüseferi hummalı 
bir caddede yürüyen yolcu gibi kazaya ui
ramamalc için gözlerimizi dört açmağa 

nin eserlerinin bu dillerdeki tabi adedı 
160 tır. retini kaybetmiştir. Dağcılığımız, izci- büyük araziyi tevarüs etmiştir. Oelait'dir. 

liğimiz, hepsi, nümunelik'ler halinde - Amerikalı amcanın lu.tfuna uğra ~ Madam Delait'nin sakalı geçenlerde • • • 
mecburuz. 

Herhangi bir vapur kaptanı, Boğaziçi• dir. Hülasa hiç biri halk ve gençlik yan Rabello iki ay zarfında 215 i7.di - bir mum .ile yanmıştı, fakat şimdi tek- Yeni bir h••tallln Aeronevro•e 
hayatını kaphyabilir bir ehemmiyet, vaç talebı" ı"le karQılaı::m•Qtır. S kal b 30 nin hırçın sularını, bizim muhtelif cereyan• 

" l" -Y rar uzamıştır. a ın oyu • san -
bir kolaylık, elverişli ve herkese gelir Halbuki 0 zamana kadar Rabello timdir. Madam Clemantine sakalını Amerikan doktorlarmdan Arma • Jan kolladığımız kadar kollayamaz. 

bir hal almamışbr. kiminle evlenmek istemişse daima arasıra boyatmaktadır. trong tayyarecilerdc yeni bir sinir has- 1 te bu çetin şartlar altında çalıştığımız 
Bir milletin bütün çocukları okutu- reddedihniş imiş. Resmini çektirmekten çekindiği gibi talığı keşfetmiş ve ismini Aeronevrosc halde gene de adımız fenaya çıkmıştır. 

!ursa o milletin hakiki güzide verimi • • • sakalıyla da iftihar etmektedir. koymuştur. Doktorun ifadesine naza· Bunun bir misalini dün, bir gazetede, 

anlaşılabi1ir. Sporda da limonluk de- Aiti yaf ~';.:~k~ıD~ocuftun k~;d;~~····;ö;üi";"ü·;:· .. ·k;~~;; .... ~~;~~;~ ran ib~~ dhasta1lık tayyar~~crı· in yuzh·· _ d~ küçük bir çocuk ağzından bir ankete veri' 
-·ı k h ki"" d - ·ı I k t k L • • } on ırın e 0 uyormuş, ~ 1 teza uru len cevapta gördüm. 
g •. ı • .. a~ı av .. a, .up _e.gı, meme.~ Tuna nehri sahillerinin birinde dört yavruyu urtarmn~ ıçın at ıyan ço - d - I . · r-·b-L .__ l 
1 - h k f d l d l t l tı r - k 1 d . . 6 d k" e şoy e ımış: "!t4 U& tuz.cır armış, uy-

o çusu, şa sı eyı egı , ev e po ı • yaşındaki ibir çocuk nhbmda oynar - cu , a tı yaşın a ımış. > yaşın a ı yav- k l~-·- .ı_ı_1 , 
k . r-. d - . k 1"' ,ı... • u uyuyamazlG.lüil\'• taşıaur. arı rnes. 
ası genış ıgıne ogru gıtme azım. ken ayağı kaymış ve nehrin akıntısına ruyu kenardan aıkışlıyanların nıç bı- li :ı..· l . -'--- ,.. "b d ... 

Y 1 ır · ki ı b 
1 

d kl . . k"" .. k k k . . u yet nıs erı Omılllll asa ın a acaıp 
aş an e ısıne ya aşan ~r, ~ ~zı .spor yuvarlanmış, açık ara oğru sürü e- rının uçu yavruyu urtarma ıçın . I 

k " da enel } 1 b k da f k h , k kil-k 1· . tesır er yaparmış. . ı.sırn'.a.rı_n s er se~esı ıa. a ır aç niyormuş, derken 0 sıra yine u a ne re atı maması ç_o u a ı mucıp 
ısım ışıtıp d:Uurla~: Boy!e ~-ır dar~ık, bir çocuğun elbiselerini bile çıkarma • olmuş, ve bu yüzden altı yaşındaki ço· Hastalığın iyiliği fU?8da imiş ki, tay
ve spora verılen hoyle hır sus ve ım- dan nehre atıldığı ve küçük yavruyu cuk civarda birdenbire kahraman ol - yareci tayyaresini bıraktığı zaman has-
tıyaz hali ile nasıl bizi memnun ede- gidip entarisinden tutarak sahile çı • muş. -- talığı da geçiyormuf. 
cek neticeler alınabilir? =~:;::;::;::;::;::::;::::;::;::;:::::::::::::::::;:=:::::::;;;=:;=:;::::;:=:;;:;;::::::::;=:;=:;=:;:::::=:;::=:;:==:;:=;:;;::::::::::::::::;=:;=:;=:;=:;, 

Garibtir: Biz sporcularımızı pro
fesyonellikten uzak tutuyoruz. Hal • 
buki onlar idare ve terbiye, hatta ten
kid hususunda ya koyu profesyonel _ I 
!erin,. yahut gelişi güzel tribün ama • 
törlerinin elinden ku,.tul ... mı) orlar. 

Biz bir kc:ıç vücud, b"r' ç ~dolc, bır
kaç pazı değil, maddi mLn..!'Vİ sıhntte 
halk ve genç ik istİ}loruz. Hiç bir t~
rübedcn yılmaksızın. fakat her fc>na 
netice ile usulü düzelterek bu hedefe 
rnracağız. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bir arkadaıırnızda Yunan pehlivanı Cim Londosa yenilen 

Rus pehlivanı Kom'n bir remü çıkmııtır. Bu resmin üstünde 
Türkçe olarak şu satırlar vardır: 

uTemin ederim ki Cim Londosla tekrar ve hakiki Ameri
kan usulü ile güre§tİrildiğim zaman onu muhakkak yene· 
ceğiml11 

1urkçe bu ıatırlan yazan ( !) ve yenilmesine yağmurun se

bep olduğunu zöyleyen Kola bir tek kelime Türkçe bilmemek

tedir ve ayni adam gürep;en sonra <1Son Postan muharrirlerine: 

uCim Londos çok l:uvvetli. Yenildiğimi itiraf ederim!» de

mİ§tİr. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 

~L~--------------------------------------------------------------...J 

Diyor ki: 

- Şu dakikada bir meslek seçn.~ğc 
mecbur olursam gazeteciliği seçerim. Çün• 
kü gazeteci olmak için uzun bir tahsile ih• 
tiyaç yokl 

Demek ki gazeteciler cahildir, öyle mi? 
Bu kanaati.. herhalde, o bacak kadar ço" 
cuk kendi kendine edinmemiştir. Onu, en 
yakın muhitinde işitmiştir. Kendisine: 

- Kulak asma! demişlerdir. Gazeteci 
hiç bir şey bilmezi 

Ve bunu o kimseler söylemi )erdir ki. 
sosyete huzurunda satarak iftihar t"\ !edik• 
leri bilgi kırıntılarını bizim ZB\ a~.ıcık dn• 
ğarcığımıza borçludurlar 1. 

c. ---
~. /~ 



Ağustos SON POSTA 

Asiler 
Madridi 

SaJfı 

O İmpiyat sta ı dün Bravo Filisfinde yeni 

T .. kf S I .1 I d Karışıklıklar 
Aç bırakacak 

(Bat tarafı ı inci ıayfada\ Kapitülasyonlar 
gevşemektedir. Kö]eli~ siste~ini ~nsanlığın izzeti 

İtalyanın bazı ihtirazı kayıtlarıa a- nefsıne yedırcmıyen medeni -Ur • eS eri e Çlll a l Hayfa ve Yafada vahim 
hadiseler oldu demi müdahaleyi kabul ettiği anlaşılı- yet aleminin kapitülasyonlar sistemi • 

yor • ni şurada veya burada yaşatmağa ça
ltalyanın ileri sürdüğü ihtirazı ka· lışması, onun riyakarlığına inananlara 

yıtlar İtalya ile Fransa arasında görü· hak veren bir sebep teşkil ediyordu. 
nın umumi bir konferanı akdine davet et- şülecektir. Hele kapitülasyon sisteminin, Yakın 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) dikecektir. 

~pılnuştır. Stad da büyük bir kala- Merasim bittikten sonra. Yaşar se-
lık göze çarpıyordu. vincinden ve heyecanından ağlıyarak 

~ 61 kiloda olimpiyat birincisi olan üzerine çıktığı kürsüden indi. 
lYrnetli güreşçimiz Yaşarın kazan • İçimizde koşmak, Ya~arı kucakla • 

dığı zafere ait merasim de bu arada ya· mak için yenilmez bir arzu duyuyor-
1l>tldı. duk. 

Bayrağımız istiklal marşiyle pek istiklal marşı bittiği zaman stadı dol-
flnlı bir ~ekilde olimpiyat galibiyet di- duran on binlerce seyirci coştu, daki -
tcğine çekildi. Muzaffer Türk hayra • I kalarca süren alkışlar ortalı~ çı~Iattı. 
lı direkte dalgalanırken :>tadın bir kö- 1 Bu arada . stadın her koşesınden 
toaini dolduran Galatasaray izcileri BRAVO TÜRK .. sesleri yükseliyor -

bep bir ağızdan istiklal marşını söylü- du. 
~orlardı. Var ol Yaşar! 

Ömer Besim 
Berlin, 11 (Sureti mahsusada giden 

arkadaşımızdan) - Eskrim takımı ya· 
rın ilk müsabakasını yapacaktır. 

Merasimde hazır bulunmak için 
~rlinde bulunan bütün Türkler sta • 
da dolmuşlardı. 

Manzara son derece muhteşemdi. Ö. B. 

Kudüs 11 (AA.) - Bugün toplana
cak olan yüksek Arap Meclisinin vaziye• 
ti tetkik etmek üzere Filistin Arapları· 

mesi muhtemeldir. Almanyanın cevabı da bugün bek· Şarkta yaşadığı yer, Mısır gibi, seviyesi 
Öğrenildiğine göre Arap liderlerinin leniyor. Almanyanın Amerikayı da kapitülasyonsuz bir çok Avrupat 

çojiu, greve devam edilmesine taraftardır. bitaraflık anlaşmasını imzalamağa da- muhitlerden çok yüksek olan memle-
Memleketin her tarafında ve bilhaesa 1 k vet etmek istediği söy eniyor. et olunca vaziyet büsbütün değişi -

Hayfada ve Yafada vahim hadiseler çık· l Almanya spanyadaki tebaasının yor, ve bu sistemin orada tatbikinde 
mış olduğu haber verilmektedir. Hayfada 
resmi daireler müstahdemininden bir kısmı, nakli için iki torpido daha göndermiş· inat ve israr gösterilmesi bambaşka 
grev halindedir. Maamafi i~ler normal ıu· tir • bir mana ve mahiyet alıyor, yani garp 

·· "l k d' ' Portekiz hükumeti de bazı ihtirazı medeniyetinin bı'r takım su0 'flA1 mena -rette ioru me te ır. 

Fransız erkAmharbiye reisi 
Lehistana gitti 

Paris, 11 (AA.) - Erkinıharbiyei 

kayıtlarla ademi müdahaleyi kabul et· fi uğrunda bütün insanlık kaygularıni 
miştir. ayak altına almakta tereddüt etmedi • 

Londrada hüküm süren kanaate ğini söyleyenler hak kazanıyorlardı. 
göre bitaraflık anlaşmcw_ yakında ko- Mıs'ırdan gelen haberler kölelik 
laylıkla imza edilecektir. sisteminin artıgyı olan bu köhne mü • umumiye reisi General Gamelin, Varşova-

ya gitmek üzere Paristen hareket etmiştir. İspanyada vaziyetin azami derece - essesenin orada da artık tarihe karış • 

Hepimizin göğüsleri iftiharla kabardı. 
lieyecandan yerlerimizde duramaz ol· Peru heyeti olimpiyadı terkediyor Yunanistanda parti liderleri 

de buhranlı olduğunu gösteren bir de· mak üzere olduğunu bildirdiğinden 
lil Amerikanın bütün tebaasını İspan - memnun olmamak mümkün değildir .. 
yadan çıkmağa davet etmesi ve bun· Filhakika Mısırdaki kapitülasyon • 
ların nakli için bir kruvazör gönder - ]ar, kölelik sisteminin bir artığı idi. Bu 

duk. 
Olimpiyat şeref direğinde bütün ih-: 

tl~arniyle dalgalanan daima muzaffer 
1'ürk bayrağına baktıkça sevinçten 
a6zterimiz yaşarıyordu. 

Bu sırada bize bu mes'ut günü ya
iatan aslan Yaşarın başına bir Alman 
kı~ı defne dalından bir çelenk taktı ve 
küçük bir saksı içinde bir meşe ağacı 
fidanı hediye etti. Bu meşe fidanını 
Y afar memlekine gelince, istediği yere 

Berlin, 11 (A.A.) - Olimpiyatta
ki Peru heyeti, oyunları kat'ı surette 
terketmek kararını vermi~tir. Heyet, 
yarın Parise hareket edecektir. 

Hatırlardadır ki, Peru futbol takı -
mı Avusturya futbol takımını yen • 
miş ve fakat bazı itirazlar yüzünden 
Avusturya - Peru maçının tekrar oy· 
nanılmasına karar verilmiş idi. Peru 
takımı, dün akşam sahac!_a isbati vü -

cut etmemiştir. 

~~~------------..... ··------------~~~ 
İspanyol parası Çin de karışıklık 

iki taraf kvvvetleri de 
tecemmü ediyor 

Pekin 12 ( A.A.) Çin kaynağından haber 
\>erildiğine göre, Şahar ilinin Mongol kuv-

:\'ot~ri. Suiyan hududunda tecemmü et· 
lrleye devam etmektedirler. Suiyan kuv· 

\'etleri de müdafaaya hamlanmaktadırlar. 

Tientsin garnizonu kumandanı Japon 

tenerali Taohiro yüksek zabitlerden mÜ· 

Jeldtep bir konferans toplanmıştır. 

Gelen ecnebi seyyahlar, bazı Japon 

lt\ıvvetlerinin Kalgan yakininde bulunan 
~angpei'ye geldiğini söylemektedirler. 

Aailer bir tehri daha aldılar 

Bayonne 12 (A. A.) Asi kuvvetlerin 
s.: . . k "'n - Sebastien şehri cenubunun yırnu ı-

1ı>ntetre ötesinde bulunan Tlosa ıehrini 
~PtettiklerJ.d; eıöylem.\1cted,ir. 

Cezayirde bir müftü daha 
yaralandı 

Cezayir, 11 (A.A.) - Kostantaniyede 

hft Yerli, müftü Ahmet bin Habibe karıı 
~ el tabanca atarak yaralamış ve kaç-
111lfhr. 

Hükumet ihracat tacirlerini 
zarardan koruyan 

tedbirler aldı 
Dünkü nüshamızda ispanyadaki son va

ziyetten Türk tüccarlarının maddeten mü· 
teesıir olduklarını, İspanyol pansı olan 
pezeta düıtğü için tüccarların İspanyada 
bloke paralarının da miktar itibarile azal
.makta olduiunu yazmıştık. Hük\ımet va
ziyeti derhal nazarı dikkate almıı ve ihra• 
catç~arın alacaklar(nın ıiş' an ahire ka • 
dar normal kurt üzerinden tediyesini em• 
retmiştir. Bu suretle ihracatçılarımızın 

800 bin lirası eksilmek tehlikesinden kur
tulmuı, ihracatçılar bu emirden dolayı İk· 
tisat Vekaletine teşekkür etmiılerdir. 

Kuruçeşmede bir ceset bulundu 
Kuruçeşmede limıın idaresi önünde 25-

30 yaşlarında tahmin edilen bir erkek ce • 
sedi bulunmuıtur. Cesedin burnu düşmü~
tür. Orta boylu, ablak çehreli bir adam ol
duğu anlaııılan bu şahsın ölümü etrafında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Bir adam cereyanla öldü 
Erenköyünde lbrnhim Efendi caddesin· 

de oturan Kastamonulu Şükrü isminde biri 
elektrik cereyanına tutulmuş, ölmüştür 

,~ .. d
o,~ 

göz hapsinde! 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 'd' A ·k k ·· ·· V 1 mesı ır. merı a ruvazoru a en- sistem, memlekette yaşayan bütiin 

Atina, 11 (A.A.) - Atina ajansı siyaya gitmiştir. yabancılara bir fevkalbeşer payesi ve· 
bildiriyor: A- ·ı k d F k M d 'd' sı er uman anı ran o a rı ı riyor ve memleketin asıl sahibi olan 

Başbakan Metaksas, dün gece radyo nasıl zaptetmeyi düşündüğünü Porte- yerlileri en iptidai insan mevkiine dü· 
ile neşredilen nutkunda ezcümle de - kiz gazetelerinden birine şu şekilde şürüyordu. 
miştir ki: anlatmııı.tır .· Y b k 1 

T a ancı, apitÜ asyon Sistemi saye-
((Adi kavgaların dar çerçevesinden <<Şehrı· çevirecegy im ve aç bırakaca· d sin e vergi vermezdi. Fakat istediği 

çıkmıyan ve ancak bu kavgalar saye • gyım. Halk arasında panik baıı.lıyacak 
-r gibi çalışır ve kazanırdı. Buna muka .. 

sinde yaşayabilen siyasi partiler, sos- ve hu·· ku-mete teslim olmagw a mecbur o- bil yabancının keyif sürmesi için lazım 
yal ihtilalin patlayacağı sıkıntılı hava· lacak, bu savede ·!'lehri bombardıman l l 

J T olan bütün mükellefiyet eri ya nız yer· 
yı yaratmışlardır. etmegye ve nahak yere can telef etmegy e 

4 
li çekerdi. 

ağustosta kralın hareketi, uçuru- lüzum kalmıyacaktır.» 
A k d 1 · h Yabancı suç işlediği zaman takip e-

m un ta enarın a, siz erın ayatınızı Generaİ F ranko, Şimali lspanyada-
k H k · b dilemezdi. Çünkü Mısır devletinin 
urtarmıştır. are etimizın ütün ki asiler kumandanı general Mola ile 

• l' . . k b l d' s· l zabıta kuvveti ona ilişmekten, onu 
mes u ıyetını a u e ıyoruz. ız er, münasebetleri hakkında sorulan suale 
h l · k ' k b yakalamaktan memnudu. Onu ancak ürriyet erınizi at iyyen ay etmedi- cevap olarak : 
niz. Bilakis, komünist tazyikinden l . k mensup olduğu devletin konsolosha .. 

l k d k ıd - htilal cümhuriyet rejimıne ar- nesi yakalar, muhakeme eder ve en a· 
ve parti erin tazyi in en urtu uğu- h 1 

h
. . şı kullanmamak ususunda genera gw ır suça en hafif cezayı verirdi. Çünkü 

nuzu ıssetmıyor musunuz~ 
Bu iki tazyik, sizin hürriyetlerin izi M~l~ ile anlaşmı~ bulunuyoruz l do - işlediği suç yerliye karşı idil , 

zencirlemekte idi. Bugün, yalnız ken- mıştır.. . • . Mısırdan gelen haberler, gerek ma• 

l d rbe 1 1 Dahıli harp vazıyetıne gelınce Mad- IA k dlA k 't .. lA l ·1 
di erinin ceza an ae st ik erini göz .d. . r d h .. k t'i b. h ı, gere a ı apı u asyon arın ı ga e-
ön ünde tutarak bundan istifade eden- rı ın şıkmabınl e enkulz ba b ır arhe - ,;dildiğini, yalnız adi~ kapitülasyonlar 

. . . . ket vu u u mama a era er mu • l 
ler, bu serbestlıklerını ebedıyen kay- l'f h l d b. t k çarpı~malar için bir intikal devresinin geçiri eceği· 
b . 1 d' te ı sa a ar a ır a ım T ni haber veriyor, 
etmış er ır.» - ·ı ff k tl k 

D fradı d k ·· • olmuş ve ası er muva a ıye er 
8 

- Bu haber, Mısırın hakiki hürriyete 
oAna~alel (H ~m) a 

5
om

1
_ unh. ızm zandıklarını iddia etmişlerdir. Garpte 

tına, ususı - a a ıyet • d h k l d kavuşmak, ve en çirkin, en korkunç 
k 1 . . e are et er var ır. k l k Jd tar ma am arın gazetelere verdıklerı esaretten urtu ma üzere o uğunu 

bir tebliğde komünizmin bahriye efradı General Mola ilerlemek istemişse de anlatan ilk ve en mühim haberdir • 
arasına da hulul ettiğini bildirmekte, şiddetli mukavemetle karşılanmıştır. Mısırın İngiltere ile yaptığı muahe .. 

b k h k ıd 'dd Hükumet Toloza'yı sevkülcer müla- b k una arşı ü umetin a ığı cı i ted- T denin en büyük kazancı u apitü .. 
b . 1 · k d ld 1 1 hazalarla tahliye ettiğini söylemekte - l k l ır erın pe yerin e o uğu i ave edi - Iasyon vaziyetinden kurtu ma o a .. 
mektedir. dir · caktır. 
Aynı tebliğde son zamanlarda ma - Hükumet Saragossa civarında bir Sudan meselesi, Mısın müdafaa 

nevra için İyonyen denizine açılan filo kaç köyü ele geçirdiğini haber veri - meselesi .. Bunların hepsi zamanla ho'k 

arasında bulunan Aetas muhribinde, yor. lolunur ve yoluna girer ıneselelerdi. · 
kendi kendine olmasına fennen imkan Hari~ten asilere gelen yel!i tayyareler 

Tanca' 11 (A.A.) _Asi hatlarına Fakat bu kapitülasyon belası devam 
verilmiyen, büyük bir sakatlık görül - l 1 d h · tf · k · .. t" l'. b' Al ettikçe Mısırın istik a i e, ürrıye 
düğü, bu sakatlığın muhripteki cer ... ha- ınme ısteyen uç mo or u ır man hk-

b b d t · l l ki de daima mevhum kalmağa ma um• 
ııeliğin infilakına sebebiyet vermesi om ar ıman ayyaresı, yan ış ı a 
muhakkak olduğu bildirilmektedir. civarına inmiş ve yeniden havalan • du. 

mak istedi ise de hükumet askeri Son müzakereler neticesinde ge • 

Yeni kağıt 
Para bastırılacak 

Ankara 11 - Cumhuriyet Merkez Ban
. kası tedavülde bulunan kağıt paralarla de· 
,ifütirilmek üzere yeni kağıt paralar bastı • 

otoriteleri tarafından alıkonulmuş • 

tur. 
Tanca, 1 l (A.A.) -Tetouan'a 21 

tayyare gelmiş olduğu haberi teyit e

dilmektedir . 

len bu ilk hayırlı haber Mısırın ilk mv 
him ve esaslı muvaffakıyetidir. 

Ömer Riza Doğrul 

Ali Çetinkayanın 
Samsunda tetkikleri 

inkılaplar ve köylü nin kahkari bir hezimet olmadığını yazı · ,racaktır. Banka Amerika, fngilterc. Al • 
Ecnebilerin kazanç vergileri 
Maliye Vekaleti vilayetlere gönderdiği 

bir tamime göre Türkiyede çalışan ecnebi 
tebası ücret ve istihkaklarını ecnebi mem· 
leketlerde dahi al!lalar bunların kazanç ver
.gileri çalıştırıldıkları müessese tarafından 

Samsun, 1 1 (A.A.) - Bayındırlık Ba· 
kanımız Ali Çetin Kaya, Devlet Demiryol• 
hırı umum Müdürü ve diğer zevatla birlik· 
te şehrimize gelmiş ve istasyonda halk ta• 
rafından sevinçle korıılanmışlardır. Sayıo 
Bakanımız Çarşamba ve Terme kazala• 
rında su işlerini de tetkik edecektir. 

U l'an'dn Ahmet Erain Yalman «Ta}Yare 
c ok arasında» başlıklı yazısında : 

(( 1 38 senedenberi bu memlekette çok 
:l'lcr oldu. Fakat köylünün halini değiş • 

Ccck hiç bir şey olmadrn dedikten son· 
~: -

yor ve diyor ki: ,manya, Felemenk ve İıviçrede para basnn 
<cHakikat şudur ki, futbolumuz, hiz:m· müesseselerle hali temastadır. Yeni para • 

kinden daha kuvvetli olan ve bu kuvvetini ların üzerine konulacak resimler için tel· 
Almanyayı yenmekle isbat eden Norveç kikler yaptırılmaktadır. Yeni evrakı nak· 
futboluna mağlup olmuş, ve fakat 1928 diye kıt' aca şimdiki kağıt paralardan daha 
deki gibi heı;imete uğramamıştır. Takım•• küçük olacaktır. ödenecektir. 

t'İtı~tıkara Yüksek Ziraat Enstitüsü gençle· mız, vakti le iyi hazırlanmış ve pişmiş ol ;;;;:;;;;;;;;::;:.:;:;:;;;;:;;;;=:;;;;~;;;;;;;;;;;~~==:;;;~;;;:;;;;::=:.::===:::;;;;;;::;::=;;::,:;~:;;::;;;;;,;;.;;;;;;:;;;;;:~~;;;;;;:;::;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;::::::;;;;;;;;;:;;;: 

r--- lki J 
11'1 lca61e kafile köylerde tetkik seyahat

~r' 
~ 1nc çıktıklarını mevzuu bahsederek mu· 

11~tcbcnin başladığını, tayyareye ni .. belle 
1 devrinde kalan köylünün tekamülü yo· 
tında mücadele edileceğini söylüyor. 

Sergi ve futbol 

saydı, elbette daha iyi neticeler alırdı. » 

Topluluk bayrağı altında gençlik 
Açık Söz'de Etem İzzet Benice, ((Genç· 

lik ordusu istiyor. Berlindeki yenme ve ye· 
nilmelerden sonra artık Türk gençliğinin 
disiplini bir topluluk bayrağı altında ye • 
tiştirilmesi zaruretinden bahsederek diyor 
ki: 

<c- Büyük Erkanıharbiyeye bağlı yedi· 
den yirmiye kadar bütün kız ve erkek 
Türk çocuklarını gençlik ordusu safları 

~ Abidin Oaver de kendi sütununda Ber· içinde toplıyabilecek olan bir teşekkül hem 
~tı 0linıpiyntlarında Türk futbol takımı • bir çap ve bir kalıpta tam disiplinli bir 
'iltı ~ldığı neticeyi tahlıl ediyor. Her ve - gençlik: heın de kafada, terbiyede, bünye· 
~ c ıle taş atılan, iğnelenen futbol takımı • de, seciyede daima bir beraber ve .. daima 
'~tı Norveçliler karşısında aldığı ne~;ce· ileriye ve hıza koşan bir bütünlük yar:ıtır.ıı 

tıl Curnlıuriyet'te Yunus Nadi Ankarada a· 
t ilc:ak el ve ev sannyi sergisi üzerinde dn · 
~tak milli sanayiimizin tekamülü yolunda 
tf· tiaat Vekiıletinin attığı adımları st>na e-
1l'or. 

ahbap çavuşlar , ___________ , 



4 Sayfa SON POSTA 

Sigorta tekniğinin modern ••asları Üz•rine karulmıq geni hir miiessese: 

. -
. ._ . .,,:· .. 

. . ! · 

ANONiM TÜRK 
SiGORTA ŞiRKETi 

Yeni postahane karşısında Büyük 
Sigortaya aid her müşkülünüz hakkında 

Kınacıyan hanında faaliyete geçmiştir 
gişelerinden meccanen malumat alabilir.siniz 

, .................................................................................................................. ·4·-···································:;..' 

ŞEBİR BABBRLEBİ 
İnhisar memurla

rına tazminat 1
- Hakkımız gok mu? -ı 
Ayatımıza kadar gelen rekla 

vasıtalaruıdan istifade 

Bir mübaşir 
kayboldu 

Nisanda çıkarılan memur
lann tazminatları verilmeye 

başlanıldı 

60 yaıJıru doldurduklarından dolayı 
inhisar1arclan çıkarılan memurların 
tazminatları verilmeğe başlaruruştır. 

Her memura çalıştığı her sene için 
bir maa~ niabetinde tazminat veril -
mcktedir. Mesela maaşı 50 lira olan 
ve inhisardan çıkarılan bir memura 
bet sene çalı9mışsa 250 lira tazminat 
verflmektcdir. 

Nisanda çıkarılan ilk parti memur
lann tazminat listeleri divanı muhase· 
battan tasdik edilerek gelmiştir. 

Şimdi yalnız bunların tazminatı ve

rilmektedir. 
Haziranda i,Jerinden ayrılan me -

murların da tahakkuk listesi divanı 
muhaeebata gönderilmiştir. Fakat di· 
'Yanı muhasebat bu listelerde bazı yan
h,lıklar gördüiünden bunların tashihi 
için listeleri tekrar inhisar idaresine 
aöndermiş. idare de listeleri yeniden 
tanzim ederek tekrar divanı muhase • 
bata göndermiştir. 

Yeni giden bu listelerin vizesi henüz 
gelmediğinden haziranda işlerinden 

ayrılanların henüz tazminatları verile
memektedir. 

Vize gelir ıelmez tevziata ba,Iana· 
caktır. 

edeml~or112 

Memleketimize 25 ki§ilik bir ecnebi 
gazeteci grupu selmiş ve ıehri • 

mizin baılıca abidelerini aörüp tet· 
kik ettikten •onra dönüp ıitmi§ .. 

Biz bu haberi tıpkı bu tekilde aa:zete
lerde okuduğumuz zaman ayaimuza 
kadar aelmit olan mühim bir rek • 
lam vasıtasının elimizden kaçırıl • 
mıt olduğuna hükmettik. 

Muhakkak bu meılelı:daşlar Beyoğlu • 
nun malum otellerinden birine in • 
mişler, yarıdan fazla ecnebi bir mu· 
hitte yaıamı;ılar, latanhulun Aya • 
ıofyasını, Ka'riyesini, Süleymani -
yesini &Ördükten IOftra memleke • 
timizi öğrendiklerine inanarak git
mişlerdir, diye düfiindük. 

Halbuki bu meslekdatlar Türk muhi . 
tine ıokulabilirlerdi. memleketimi
zin yapbğı büyük hamlelerden ha • 
herdar edilebilirlerdi, şehrimizin ha
kikaten görülecek. yerlerinde gez • 
dirilebilirlerdi, bunlara mt'lkabil de 
kendilerinden memleketimiz lehin • 
de birer ikişer yazı yazmaları bek • 
lene bilirdi. 

Belediyemizin bir turizm tubesi vardır 
ki dil bilir ve mütqebbis bir gen -
cin elindedir. 

Hükumetimizin bir matbuat büroau 
vardır ki propaganda işlerini mü • 
kemmelen yapabileceğini isbat et • 
miatir. 

Fakat bu iki daire de noksan vasıta -
larla ve ayrı ayrı, ağlebi ihtimal 
yekdlierinden habeniz çalıştıkları 

için ayaiımıza kadar gelen reklam 
vasıtalarından istifade edemiyoruz, 
diyoruz, 

Tahrir komisyonları 
reislerinin izni 

lstanb~ civarındaki kazalarda ça1ı· Hakkımız yok mıı? 
pn arazi tahriri komisyonları reisle • Çukurcumaga 
rinden bazıları muhtelif bahanelerle v 
11k. sık izin almaktadırlar. Bunlar izin· n.analizasgon 
li oldukça komisyon azaları da çalıştı - Yaptırılıyor 
nlmamakta v-;. bu yüzden yevmiY.eleri Beyoğlunda Bostanbaşı karakolu -
kesilmektedir. nun karşısmda Çukurcuma sokağı de-

Şikayetler üzerine belediye, reisler nilen sokağm, bir dere halinde akan 
vazifelerinden muvakkaten ayrıldık - lağıma mecra olduğunu yazmıştık . 
lan takdirde azalardan birinin reise Belediye burada tetkikat ve keşif 
vekalet ederek çalışmalarına karar ver-. yaptırmış, kanalizasyon.._ şirketiyle de 
miştir. anlaşarak yolun tam.irine ve kanali ., 

Sık sık ve kendi kendilerine izin ve· zasyonun bir an evvel inşruıma karar 
ren reisler de işlerinden çıkarılacak • vermiştir. Bu hafta içinde işe başlana· 
}ardır. caktır. 

Fotoğraf • • 
sergısı ve tiyatro festivali 

Kırk gün kırk gece şenJikleri münasebetiyle tertip edilen fotoğraf ser
gisi Taksim meydanında Emlak Şirketinin yeni yaptırdığı binada açılmış -
tır. Sergi 12 kısma ayrılmıştır. Sergide 220 muhtelif resim teşhir edilmek· 

tedir. 
Bunlar arasında modern Ankaraya ait tablolar, İstanbula ve bütün 

memlekete ait çok giizel resimler bulunmaktadır. 
Tiyatro festivali Jle dün akşam başlamış, ilk olarak meddah ve Karagöz 

Hakime hile ile imzalattığı 
bir kağıtla bankadan 600 

lira alan bu mübaşir 
aranıyor 

lıtanbul adliyesi teblijıat Clairea.i.nde 
müha§irlik. yapan Abdullah zimmetine 600 
lira geçirerek ortadan kaybolmu§tur. Za
bıta üç 8iindenberi AptuHahı uamaktadır. 

Söylendiğine göre Aptullah 600 lirayı 
şu suretle almıştır: 

Bundan biz müddet evvel Befiktaş 
mahkemesinde mübaşirlik yaptığı esnada 
bir gün hakime karar kağıtlarını imzalatır
ken mahkemenin bankada bulunan 600 
lirasının mahkeme mübaşiri Aptullaha ve
rilmesi hakkında bir kağıdı da hakimin ö
nüne uzatmış ve hakimin o sıradaki dalgın
lığından istifade ederek karar kağıdı gibi 
imzalatmıştır. Bundan sonra 600 lirayı 
bank.adan almıştır. 

Bu ifi müteakip Aptullah tebJigat da
iresine tayin edilmiş, hiç bir ıcy yapmamış 
gibi yeni vazifesine devama başlamıştır. 
Fakat hu esnada İş meydana çılcnnş. ve 
Aptullah ta ortadan kaybolmuştur. 

Zabıta kendisini aramak.tadır. Aptul
lahın bugün yarın yakalanması muhtemel
dir. 

Dizanteri vak'aları 
İstanbul Sıhhat Müdürlüğü tarafın

dan alınan esas'fı tedbirlere rağmen 
şehrimizde dizanteri vukuatı devam et
mektedir. Bu vak'alara son günlerde 
~ehrin hemen her yerinde tesadüf e -
di'Jrnektedir. 

Bu hastalıktan kurtulma ve lc.orun
manın yegane çaresi taze sebze ve 
meyvaları bol su ve itina ile yıkamak
tır. 

Fakat Kırk çeşme ve Halkalı suları~ 
nın temiz olmadığını da göz önün
de bulundurmak lazımdır. 

Gözde büyütülen iğne 
Fatma adlı bir Mısır prensesinin 20 

bin lira kıymetinde mücevheri çalın • 
dığı hakkındaki haberin asılsız oldu • 
ğu anlaşılmıştır. Fatma prenses değil, 
Mısırlı zengin bir kadındır. Berberde 
saçını yaptırırken veyahut da Kadıköy 
vapuruna giderken göğsündeki bir el
mas iğneyi dü~ürdüğünü iddia etmis
tir. Bu iğnenin kıymeti de iddiasına n~
zaran 50 - ôO liradan ibarettir. Fatma 
dün Mısıra gitmiştir. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

--, 

Bu geceki nöbetçi eczaneler fUl!lardır: 
İstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Esat). Bakırköyünde: (İstepan). Be
vazıtta: ( Sltkı). E.minönünde: ( Bensa

son). Fenerde> (Arif). Karagümriil:te: 
(Arif). Şehremininde: (Nazım). Şeh -
zadebaşında: (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

Galatada: (Hidayet). Hasköyde: (Bar
but). Kasımpaşada: (Vasıf). Mcrke· 
nahiyede: (Galatasaray, Garih). Şii · 
lide: (Maçka). Taksimde: (Kurtuluş, 

Kemal Re bul). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Altıyolda: (Mer • 
kez). Modada: (Moda). Üsküdar Çar
şıboyunda: (Ömer Kenan). 

l ~ 

MEKTUPLARI 

Balıkesirliler park değil, su istiyorlar!,, 
Balıkesirde oturan blr olnlyucumus yazı - artması ile, kanalların, şadu·van ve çeşıxıel" 

yor: rin zamanla tahribe uğraması bugünkÜ sıl' 
«Diğer şeblrled bllmiJorum anıma, Balı - suzluğu doğurmuştur. 

kesirlilertn çeö1ll llWIZluk derdi her halde . .. vır 
Türkiyet:le emaallne te.sadtil edilmez bir dert- Şlmd1 şehır çol ortasında Ulmış blr )lif 
tir. Balıkesir eski bir şehirdir. Yüz yıl evvel beliya benziyor. Çarşıdaki llı:l şadırvan 
şehrin su ihtiyacı düşünülmüş ve buraya akmıyor. Ç~meler bomboştur. 

muhtelif nsıt.aıarıa m get1rllmff, pdırvan- Belediye parka na.sıı su temin ecllyorsa t' 
lar, çeşmeler J&Pllım§. bu 11Uretle bu kanal - lere de temin etse çok büyük bir .l".izmet gri 
lar fimcliye kadar .kalımftır. Fakat nütuSUD .m.ii§ olur.• 

Evkaf idareai için de bir mektep Kırıkkalelilerin bir tqekkürü 
veya kurs açılamaz mı? Geçenlerde Kırıkk.alede büyük bir yaı:ıgııı 

Diyarıbekİl'den bir okuyucumu yazıyor: olmuş, o havalinin en çalışkan ve değerU ı• 
1- Ben bir ev:t&fçıyun. Mallycnin bir ma- mlrlerinden Sait, memurlan ile birlikte ıı~ 

liye meslek mektebi. tapu dairc5inin bir tapu yangında çok büyük bir fed:ık&rlık gi:>ster' • 
kadastrosu, ve tapu işleri mektebi, İnhls:ır- rek bir çok yerlerin yanmasına, bir çok e1le" 

• lann her sene Jld defa yaptlmaft ôzere altı- rtn harap olma.sına mani olmuştur. OkuY" 
şar aylık kumı Tardır. Bunlar, alt olduJdarı eulanmızdan muhtar H. Keskin Kır~ 
dairelerin memurlarına ve meslelder:tne bü- iller namına Bay saide ve arkadaşlarına ıe' 
~~ fayd~ _ıemın ed':ek dere.;ed~ dii§iinül - ~~~.~~- ... - .............. --~ 
muş teşkila.t.ıardır. Öyle temennı ederiz k1 bilgili kafalara vermek için bu meslek ıç~ 
hi.ikümetimlz her daire için böyle kurslar ve bir kurs ve yahut mektep açsa muvafık ol ' 
mesleki mektepler açsın. maz mı dersiniz. Bu idare, bu kurstan ve yıl• 

Evkaf ta bir meslek ve bir bilgi yuvasıdır. hut bu mekteplerden çıkacak şahısların el' 
İşi maliyeden farksızdır. Umum ı:nudürlük !erinde, daha mükemmel ve bir makine gl• 
bu idareyi daha kuvvetli ve daha sağlam ve bl pürüzsüz, yanlışsız çalışmaz mı? 

Çöp arabaları ve gürültü 
mücadelesi 

Bedenen çahşacak yol vergisi 
mükellefleri 

Dahiliye Vekaletinin emriyle gü • , Bedenen çalıştırılacak olan yol vergi~ 
rültü i1e mücadele kemali ehemmiyet· mükellenerinin sonbahar devresine aff

1 

1 J' 
le tatbik edilmektedir. Fakat bizzat lanları 15 cylulde çalıştır_ılmıya baş 11

11

01 
belediyenin pek iptidai şekildeki çöp caklardır. llkbahar devresıne ayrılanlar 

b 1 d h b h ' k 1 15 nisan 9 3 7 den itibaren ç.alıştırılacaiJşt' ara a arı a a sa a ın aıaca aran ı • · Jo 
~ d b 1" ·ı b b dır. MükeUeflerin hangi tarih ve günler 
gın a u ta ımatname ı e ta anta ana ' 1 d lı ki b" d"I · "• . .. .. .. . ve nere er e ça ,aca arı tes ıt e ı mıŞ 
zıt hır gurultu ile sokaklardan geç • b nlar d ft 1 . ··k il fl · 0sıı9 k . u ın e er en mu e e erın me ··f 
me ·tedır · olduklan mahalle mümessillikleri ile Jco I 

Halk bundan şikayet etmiştir. Be • ihtiyar heyetlerine gönderilmiştir. MükeJle 
lediye de hu Jikayeti nazarı dikkate lerin buralarda çalışacakları günleri ve ye<' 
almış ve çöp arabalarını kaldırmağa 'leri öğrenerek o gün ellerinde nüfus t~e' 
karar vermiştir. Asri çöp arabaları 'Teleri olduğu halde çal~acakları yolda Jllıl 
yaptırılacak.tu. fia fen memuruna mürat::aat edip çalı§ı.1111' 

Beş kuruşa mücevher satanlarm 
muhakemeleri 

Beş kuruşa pırlanta yüzlik satanla
rm muhakemelerine dün clevam edil
miştir. Dün Hüsameddin, Ali Rıza ve 
Himmetin mücevherleri kime sattığı 
hakkında 3 şahit dinlenmiştir. 

Bu şahitlerin hepsi de Arap Him -
metin mücevherleri manav İamai]e de
ğil, Şerefe sattığını söylemişlerdir. 

Şeref hasta olduğu için mahkeme • 
de bulunamamıştır. Tevsii tahkikat i
çin başka bir şeye lüzum ka!madığın • 
dan muhakeme karar vermek için baş
ka güne bırakılmıştır. 

Menşe şahadetnameleri 
İktısat Vekaleti harice sevkedilen 

bilumum malların menşe şahadetna • 
melerinde bazı noksanlıklar olduğu -
nu tesbit etmistir. 

j Bu şahadet~amelerin esaslı ve maz· 
ı but bir şekilde tanzimi için bir tali • 
I matnam~ hazırlamağa karar veren 
vekalet. lstanbul Ticaret ve Sanayi 0-

i dasının da mütaleasını sormuştur. 
Ticaret Odası idare heyeti bu mese

leyi görüşmüş ve bir rapor hazırlaya -
rak İktısat Vekaletine göndermiştir. ........... - . ' .......... ........ , ....... ·-

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 de 

FLORYA 
Büyük operet 

a perde 

ya başlamaları icap etmektedir. 

Bebek sergisinden duhuliye 
alınmıyor 

E~inönü Kızılay Kurumu tarafıll ~ 
dan Taksim ba.Qçesinde açılan bebe' 
sergisine girmek için alınmaktn olall 
kuruş duhuliye dün saat 17 den iti ' 
haren kaldır~lmıştır. 

Bir kadm tevkif edildi 
Taksimde Vişne sokağındaki e,•itl~ 

de gizli fuhş yaptırdığı anlaşılan J-M
0 

kanos dün adliyeye teslim edilmiş v 
mahkeme karariyle tevkif edilmiştit• 

ŞüpheJi öllim . i 

Beyazıtta Balabanağa mahal1esı1l+ 
de oturan Feride isminde bir kadıJl 0

, 

müş, cesedi tabibi adli tarafından .Jll~ 
ayene edildigv i zaman ölüm süphelı g • t• 
rülmüş ve cesedi morga kaldırılrnış~ı, 
Kadının cihazı tenasülisinde ölürniİ J~j 
taç eden bazı şüpheli araz ve ecoe ~ 
maddeler görülmüştür Tahkikat Y8 

pılmak tadır. 

Arkadaşın-, y-a-ra-la-ya-n-tevkif edi!~ 
T ahtakalede bir kahvede arka~ıl' 

Hüdeyc-.yı ağır surette yaralayan , 
suf Sultanahmet 2 inci sulh rnahke 
mesi tarafmdan tevkif edilmişti~ _ .......... o -ö··~ ü-M. ... . cl

9

• 

Ankaradaki gazeteci arkadaşlarıroıı ıı' 
. . .. · -ı olı11 ' Foto Cem alın evvelki gun bır og u ,,a 

ve adı Deniz konmuştur. Arkadaşırrııı• a , 
refikasını tebrik eder Denizin de uı.ul'l 
mürlü olmasını dileriz .• 

aösterilmiş~ti~r·:...._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_..:~~~~~~~~~~~~~~~~...:...~~-====-~~~~~~~~~~--=~~~~~~~~~~~~~~~~----



MEMLEKET HABERLERİ 
• 

Altıncı lzmir panayırı \İzmir üzüm kurumu 
Üzüm müstahsili için ilk 
faydalı semeresini verdi Eylulün ilk günü açılacak olan panayır devam ettiği 

bıÜddetçe bütün otel ve lokantalar, belediyenin emrin
de olacak, her yerde yüzde elli tenzilat yapılacakbr 

İzmir (Hususi) - Tatbikına baıla • 
1

nan J'enİ kooperatif kanunu miüıtahaile, ta
ze bir kuvvetle yeni hamleler yapmak fır· 
•tını vermiı bulunuyor. Etki kanun mu• 
cibince ıarbi Anadolunun dört köıesin • 
d~ kurulan kooperatifler ortadan kalkmıı 
ve yeni kooperatifler kurulmuıtur. Yalnız 
lzmir mıntakuında 70 kredi kooperatifin· 
den altmıı beti yeni kanuna göre faaliyete 
ıeçmiftir. 

lzınir (Hususi) - Albncı İzmir bey • ı 
laelınilel panayın üç hafta sonra, eylOlün 
lllt ıünü lzmirin (Kültür Park) ındaki Y• • 
ld Jneydanında açılacaktır. Panayır saha • 
""da geçirdiiimiz altı yıllık im tecrübe • 
'Iİıl netice.inde yükselen yeni lzmir pana • 
tarı denilebilir ki Avrupanın baıhca pa • 
'-Ylrlan arasında bir mevki tutacak ka • 
-r deierli bir eter haline gelmittir. 

Daha bir yıl önce İzmirin yanaın ıabuı 
~~ında bir harabeden ibaret olan moloz.. 
"'llCt timdi ekonomi aembolümüzll ilzerin • 
jle toplayan bir yer olmuıtur. Panayann •· 
~ töreni için baı döndürücfl hazırlıkla1' 
lhPILnaktadır. Aıılıı haftasında latanbul
)lQ huıuıi bir vapur İzmire turiat getire • 
teli gibi. Ankara, Bandırma, Denizli •• 
~1dından hareket edecek hu.mi katarlar 
L tam bir baha 11ra ile panayu postalan 
hPacaktır. Bu poıtalara binenler yüzde 
~ • ıekıen araıında tenzilat yapılacakhr. 
ll'Qlldan baıka Türkiye demiryolu hatları· 
"ıı uzandıiı en uzak kö,elerden lzmire tu· 
~ ve ekıpozan gelmeli için ıerekea ted· 
"'lrler alınmıtbr. 

Bu yıl lzmlr panayırını bapekil !.met 
~Önü açacak; İktilat Vekili Cel&l Bayar 
İll bulunacaktır. Baıvekilin açılıt günü iktı· 
"t 1ahaıındaki lnkiıafımız hakkında bir 
alııtuk ıöylemeleri kuvvetle muhtemeldir. 
~ fuvarının açılııında bulunmak Gzeıe 
~ınutaydan bir heyetle İzmir meb'uılan 
"• l.tanbul. Ankara belediye reisleri de 
d•Yet edileceklerdir, 

Panayır ıahaıında timdi gfinde SOO a
~ele çalıtbrılmaktadır. Teknik lılerde, de· 
vr&ayon ve tezyinat iılerinde çalıştınlan 
lanatklrlarla ınUhendiıler bu rakamm ha· -=-· kahr. Belediye fen heyeti hazırlık· 

• ıneııuldUr. Yollar tamamen asfalt o
larak yapılmaktadır. Paviyon tezyinab da 

Yeni kanun bir taraftan ma.talullin 
,nkUnfl hafifletirken. öte taraftan müa
tabsilin malını piyaaalua arzetmeaini temin 
ehnİftİr. Satıt kooperatiflerine tabiaten 
yak.latan bu uaulün ilk eemereai bugün •· 
luımıp. 

Ziraat ve lı Bankalannm vücuda getir• 
c:lilderi üzüm kurumu zirai, kredi ve aabf 
kooperatiflerile anlqarak kooperatif or • 
taklarının üzümlerine talip olmuıtur. Ya· 
pılan anlapnaya söre kooperatif ortaklaıı 
üzüm mah1Ullerini kooperatif vaaıtuile ü • 
züm kurumu teslim edecekler ve mahsul 
tutannın yüzde yetmit betini derhal lı 
Bankuından taluil edeceklerdir. Ozüm 
kurumu ambarlarında piyuanın inldtafmı 
beklemiyecek olan bu mallar, ancak mal 
aahibinin arzu edeceii sün. muvafık aö • 

bir bayii ilerlemiftir. Valdt az olduia için receii fiat üzerinden bonada muamele gÖ· 
panlılyar ,.erinde çalıpna gece ve gündüz 0 • recektir. Mal aatıldıktan aonra aradaki 
larak devam etmektedir. fark derhal müıtahaile tesviye edilecek.tir. 

Panayıra gelecek ekıpozanlar için bir Bu mühim anlapa, bir gün içinde fz • 
ranaeyman bürolU açılmlfbr. Ekspozan • mir piya1&a1Da on binlerce çuval üzümün 
lann bütün müıkülleri bu büro tarafından inmeaine ve piyasaya diifürmeaine mini o
balledilmektedir. EylUlün ilk gününden iti· lacaktır. Bu suretle üzüm kurumu. piya • 
baren yirmi gün müddetle ,ehirdeki bütün aada cidden ni.zım bir Tol oymyacak: bor· 
otel ve lokantalar, belediyenin emrinde • sa oyunlarile piyasanın düşmeğe meylet· 
dir. Otel ve lokanta listeleri ve fiat cet • tiğini gördüğü gün ambarlannı kapıya • 
velleri belediJ'• tarafından hazırlanmııbr. cak, piyuanın müaaiı sittiii cünlerde pi· 
Şehre hqka bir huauaiyet veren panaJ'lfa yasada a&bf yapacaktır. 
mahsus olmak llzere otel ve lokanta fiat • Denilebilir ki bu uauliin dikkat Ye ba • 
lannda bUyUk tenzil&t yapılmıttır. lzmire ıiretle tatbika, timdiye kadar devam et • 
memleket dıpndan ve itlnden 100,000 zi. mekte olan üzüm dava11nı kökünden hal
yaretçinin gelmesi için tertibat almm11tır. ledebilecektir. Müstahsilin sayini iıtimıar 

Gaziantepte jandarma teşkilih 
eclenk ~ cW.lildm tekilcle clfitü • 
ıUp yUkıelten bazı tGccarlar lııa 'ftZiyeti 

endi§e ile kartılam11lardır. 

Halbuki ortada tüccar bakımından en· 
dite edilecek bir nokta yoktur. Satıılar es· 
kili gı"bi serbesttir. Üzüm kurumu, mahsulü 
etkisi gibi borsaya arzedecektir. Muvafık 
fiat veren tacirler eskisi gibi muamelelere 
iıtirak edebileceklerdir. Müstahsilin end • 
ıelerini silmeğe yanyan yeni kanunun tüc
car için de dürüst bir ticaret saba11 açaca· 
iına ıüphe edilmiyor. 

Edirnede yağmur ve soğuk 
Edime (Huaua) - Geçen pazar 

aünü buraya eımali pek az aörülen 
fiddetli yağmurlar yağmlf. Meriç ke-

Caziantep (Huıuıt) - Jandarma Kahraman jandarmalarımız havali- nann-:_ ~ğaçahal~ Sarakly içen
1
"aine 

e,ltilatımız çok iyidir. Köyrerden bir nin sükunet ve asayİfİDi tamamile mu- gezmege g.,,.en m; sını anı o mu,, 
ofunda yeni karakollar tesis edilmif hafaza etmekte ve en küçük bir vak'. barın~cak yer bulamamıthr. • 

te bu karakollara lüzumlu olan aya zamanında el koymaktadırlar. Son Yagmu~lar bü~ ~.e devam ~tmıf, 
İhtiyaç tamamile temin olunmUf· sıralarda hemen hiç bir hidiae zuhur cadı deler hır ne~ır halını ~lmı.f, .bır çok 
..,__ tm '.ti ev ere ve dükkaniara ıu gırmıftir. Yağ-
""'I'. e emıT ... r. f l ·dd ı· murun ası asız ve fi et ı devamı, so-

8• .., . .., k Bak E b d kakların selin yükaek1iğlnden seçile-
ır köpek ugruna bır genç 1 S~gh an! r ~ ~ mez bir hald~ o1m ••• yüzünden otel • 

vuruldu Erbaa, 11 (Hususı) - Saglık ve lerde bulunan miaafü1er eokaja çıka-
., _ Soysal Yardım Bakanı Refik Soydam mamıtlar. geceyi aç aecirmitlerdir. 

L "'llraman (Hususi) - Burunoba buraya gelmlf. narH'- bı"r tekilde kar- 1 b 1 l .. . d ki b' b' 
~Jt...... M J dl b k"' l" • r-~ stan u yo u uzerın e es ır ına 
..:.YU~de~ ev Ot a ı ir oy u Ça • tılanmlf ve Erbaa köylerine yerlqti • çökmüf, bazı yerler de elektrik kon • 

T rakyada yapılan 
Büyük manevralara ait 

muhtelif intibalar 

8" -L---- --1 • .......11---...!__!_ .ı!-L....!-._ 1--~-- __.:L. •' :...:.....a... ..... • ......ıı ...a 
_........ __...... --__. T--5• • ~m S-Ç231'19X • 

Bir liibaymm •bt ları kontrol ediyor 

lr _ ~a. cıv~rınv~ a~rk~~ koıntu~u ritmit olan göçmenlerin vaziyetini tet- taklan olmut. elektrik kumpanyası ge
"""9timm kopegı uzerıne hucum etıD1f, kike batlamıttır. ce yansından sonra cereyanı kesme • 
'1e~l~t ~a k~n~_ini kurtarmak için kö- kızmıf, tabancasını çekmif ve Mev • ğe mecbur kalmıftır. Bu yaimurlarl 
hii oldurmüftur. lOdu wmıuftur. Kerim yakalanmış, neticesinde Edirnede hararet S'l den 
....., Kerim köpeğinin lfldürülmesine müddeiumumiliğe verilmiştir. 18 derceye dütmiiftür. 

LL-: ÖdPaı J>~iıJOl'.h~ •Yı ... Korkudu.. 
...-.el•~ mu olclu., 

' 

Pazar Ola HaAn B. Diyor Ki: 

tut· ı . . . Cökt.ı, yer yüzü.., bu 
~bıf1atac-'nml-.• 

ı 

llf ,.. H.... ._ - ..... ettiiin 
..,. .... ..... eM• .._. 
MrpceMcıil. .... ..... 
ıw da, ame de ... ı i' ..-•onma D.Y.t AIWal 

lzmitlüer, kimya IAbora1urı111 
açılmıStnt lteldeyertar 

lzmit, (Hususi) - 3 MM ev.el, 
lzmitde biiyök fed.k&thkl.r ihtlyarile 
vücude ıetirilmif olen Kitnya LAbota

tuarı ieÇen sene kapatılmıftır. Bll mil· 
essese lzmit ve muhiti için ~ok fa)'da
lı ve her cihette lüzumlu idi. 

lzrnitte hile yapan esnafı sindiren, 
şehir halkını latanbula kadar aürükle • 
mokten kurtaran bu liboretuaran bir 
kinayaker tayinile yeniden faafi;.t ha
line kotımaama J:J«itUa brmlcWer .,.. 
etınektedir, 
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SIHHİ BAHİSLER 

Denize hangi ..-evsimde 
kaç defa gırmeli? 

Üç buçuk ay zarfında 130 banyo yapanları çok gördüm. 
Bunlar deniz banyosu sayesinde bütün sene en ufak 

bir hastahk bile geçirmediklerini bana anlattılar 
Yazan~ Doktor Etem vaaaal 

-3-
Tabiatın insanlara bağışladığı en 

kuvvet1i su membaı denizdir. içilen 
memba suları hazım yollarına hizmet 
eder. Bazan tatlı su ile yapılan duşlar 
ve banyolar vücuda den iz suyu kadar 
fayda vermez. 

Bununla beraber, su sıhhatin ko • 
runmasına en çok yarar. Denizi çok 
olan yerlerin insanları bu membadan 
istifade ettikleri zamanlarda yaşama 

seneleri uzar. Soğuk1ara ve kışa mu • 
kavemetleri artar. Hastalıklara karşı 

kanlarında hususi bir müdafaa kuv -

vücutlarından hiç bir şikayeti olma -
yanlar için buna da ihtiyaç kalmaz. 

Hekimin muayenesinden geçerek 
denize girme müsaadesi alanlar için 
bir mevsimde denizden tam manasiyle 
istifade edebilmek için asgari seksen, 
azami yüzü mütecaviz banyo almış 

olmak lazımdır. 
Her banyonun adedi arttıkça istifa

de o nisbctte fazlalaşır. Bir yaz mev
siminde ,günde iki defa sabah akşam 
deniz banyosu almak suret:yle bu ye
kunu doldurmak pek kolay ve müm -
kündür. 

veti uyanır. Denizi tavsiye ettiklerim arasında 
Deniz kenarında yaşayan denizle bu miktarı tecavüz edeni ve üç buçuk 

münasebeti çok olanlarda hususi bir ay zarfında yüz otuz banyo alanlan 
çeviklik, dimağda b:r uyan•kiık, sinir- pek çok gördiim. 
)erde kolay kolay aarsılmtyan bir sağ- Bunlar, bütün sene, en ufak bir 
lamlık. vardır. hastalık, hatta bir nezle bile geçirme -

Sahil ve ada sakinlerinin iradeleri diklerini bana anlattılar. Bunun için
İç topraklarda yaşayanlardan daha dir ki metodik bir usul dahılinde yapı
kuvvetlidir. Adalıları ve sahil sakin - lan deniz banyo1arının zarar vermesı
lerini tabiat bunun için daha cesur, ne imkan yoktur. 
mücadeleci, daima tehlikeye karşı u- Denize girme zamanlarını çok iyi 
yanık olarak yetiştirmiştir. Bu kadar tesbit etmelidir. Sabah yapılan ban • 
büyük bir kudret verebilen bir mem - yolarda aç karnına girmek doğru ol • 
hadan istifade eden milletlerin gözü- maz. Bunun aksi tesirleri, zararları pek 
müzün önünde en canlı birer misal çok defa vakidir. 
teşkil ettiğini her zaman görüyoruz. Böyle başlanılan bir deniz banyosu, 

İngilizler, Amerikalılar, İtalyanlar, zuhur edecek bir boğaz nezlesi ve ya
Almanlar, İspanyollar gibi sahili çok hut bir mide sancısı yüzünden diğer 
ve denizle münasebeti fazla olan mil- banyolardan istifade imkanını azaltır. 
?etlerde tekamül kabiliyeti İç toprak- Bunun içindir ki denize girmeden 
larda yaşayanlara nisbetle bariz bir evvel bir Jcahvaltı yapmalıdır. Aradan 
faıkla göze çarpar. iki üç saat geçtikten sonra denize gir-

Deniz Tuhlarda manzarasının gü • meğe hazırlanmalıdır. Denize girme • 
zeJliği, derinliği, rüzgarlarının okşa - den evvel midenin faaliyeti vücutta 
yıcı, dinlendirici, ruha genişlik verici tabii harareti griziyeyi arttıracağı ve 
hususiyetile bir defa, gönül bağlandı vücut ısınacağı için mühimdir. 
mı artık terkedilemiyecek kadar ileri Esasen soğuk su banyolarında vü-
bir 8Cvgi uyandırır. cut soğuk olduğu, fazla üşüme ve tit· 

Deniz banyosuna alışanlar ıçın bu reme olduğu zaman denize girmek en 
sudan istifade etmek zamanı taham - zararlı bir harekettir. Böyle zamanlar
mift edilemiyecek kadar büyük bir de ekseriya deniz banyosu olan yerler
hasret uyandırır. Hele denize yaz kış de hususi jimnastik aletleriyle kanın 
girme itiyadını muhafaza edenler için hareketini uyandırmak ve yahut gü • 
hayatta hastalık korkusu kalmaz. ne~te ve kumda biraz vücut hareketini 

Bunlar sağlam, zinde, kuvvetli in • anrırmak lazımdır. 
1anlardır. Böyle bir zinde;ıiyi isteme - --------------
yen içimizde tek bir insan gösterebilir OUnkU kazalar 
miyiz) 

Denize girileceli menim 
Memleketimizde denize girilecek 

mevsim haziranda sıcaklar başladığı 

zamandır. Bu mevsimde güneş hara
retini denizde dağıtacak kadar sıcaktır. 
Denizdeki madenler ve mihhlerin, gü
ne, teıiriy'le ( f yonizasyon) u tahlili 
daha fazladır. Denize girmeden evvel 
bir doktor muayenesinden geçmek 

Sürp Aaop baataneai önünde tramft7 
ıirketinin 1 numaralı otobüıünden atlıyan 
1 3 numaralı kontrol Saffet, arkadan gelen 
ıoför lbrahimin idaresindeki 2582 numa· 
ralı otomobilin alboda kalmıı, vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır ıurette yaralan • 
mıttır. Saffet Franıız haıtaneaine kaldırıl· 

mııtır. * Fenerde Mollaaıkı mahallesinde o· 
turan Faik oğlu 9 yaıında Mehmet Eğri
kapıda keçilerini otlatırken derin biT çu -
kura düımüı. batından ağır ıurette yara • 
lanarak Musevi hutanesine kaldırılmııtır. 

her halde en doğru bir yoldur. 
Hayatlarını hastalıksız geçiren, ve 

CÖNÜLiSLERI 
1 

Bir genç 
Doktorun saf 
Sevgisi 

«Genç bir doktorum. Şimdi taıra 

kazalarından birinde çalıııyorum. T ah· 
eli hayatım müddetince aşk ve sevgi i· 
le hiç alakadar olmadım. Bütün alaka· 
mı yalnız okumağa verdim. Bu yüzden 
tahailimi bitirip de hayata atıldıktan 

90nra birdenbire bu, dünyanın en gÜ· 
zel ve mübrem ihtiyacını şiddetle his· 
•ettim. Yaıım 23 ü buldu. Gönül işlt'· 
rinde çok toy ve acemiyim. Bir sene
clenberi bir genç kıza uzaktan gönül 
ftl'clim. Bakıtlamnızda tam bir anlat-

ma olduğu halde bir türlü cesaret edip 
te kendisiyle konutamıyorum. Kız, İyi 

bir aileye mensup.. gözlerinden okudu· 
ium manalar, onun da benimle konuıı· 
mak ihtiyacı ile kıvranmakta olduğu

dur. Ona karıı tam bir hüsnii niyet ta· 

fıyorum. Bütün gayem iyi bir aile yu· 
vası kurmak ve bu ıuretle bahtiyar ol- 1 
maktır. Bana, nasıl bir tarzı hart'ket 
tavsiye edersiniz} 

Doktor A. S. 

Oğlwn, bahtiyar olmamanız için or
tada hiç bir sebep yok. Anlatllğımz va· 
ziyete ıöre nisbeten anlaımıı say1l1r11-
nız. Y apacajuuz feY aranm bulacak bir 
doetunuza veya tuudıfmıza vaziyeti 
bildirmek, hu tekilde kın ailesinden 
reawı iltem4'tir. TEVZE 

Jan Harlovun Kadınlara Nasihatları 
le * * 

Erkekler kadınların boyanmasından hoşlanırlar mı? 
Kadınlarda enzigade sinirlendikleri nelerdir? Aile 
kavgalarında kadın mı yoksa erkek mi haklı dır? 

Maruf aan'atkinn nasihat verdiii Amerikan kızlarından Wr kaçı: Folu film 

Sinema yıldızlarının içinde en. !lizd v_• f 
en ziyade muvaffak olanlardan hın Amorı· 
kan yıldızlarından: Jan Harlov'dur. f 

Fevkalade bir cinsi cazibeye malik olan 
bu ıevimli yıldız ayni zamanda zatafet ve 
muaıeret usullerine çok düıkündüt. 

Jan Harlov, timdiye kadar edinmiş ol • 
duğu tecrübelere istinaden, kadınlara za
rafet ve muaıeret usulleri hakkında bazı 
nasihatlerde. yahut tavsiyelerde bulunmak· 
tadır. 

Sualli ve cevaplı olarak tertip edilmit 
olan bu tavsiyeleri (Son Posta) nın Bayan 
okuyucularına sunuyoruz: 

İlk ıual : Bir erkek ilk defa olarak bir 
genç kız veya bir genç kadına rastgeldiği 
vakit veya onu ilk defa olarak devat eyle
diği vakit en evvel nazarı dikkatini celbe· 
den teY nedir} •.• 

Cevap : Ne ıuretle giyinmiı olduğu ve 
temiz olup olmadığı keyfiyetleridir. Bundan 
kadın tuvaletinin mutlaka büyük bir terzi 
tuafmdan dikilmesi İcab ettiğini anlamayı· 
niz •.• Son moda olması da İcab etmez ... 
Yüzde dokean dokuz bir erkek kadının el· 
biaesinin eski veya yeni moda üzerine ya· 
pılmıı olduğunun farkına varmaz. Fakat ... 
robunuzun temiz olup olmadığına, buruşuk 
olup olmadığına dikkat eder ... 

Modern mr kadın çok titiz bir surette 
temiz olmalıdır. Hiç olmaz ise her iki gün· 
de bir banyo veya duı yapmalıdır. Şam • 
puanlar on günde bir kullanılmalıdır. 

ikinci aual : Erkeklerin makyajdan cid· 
den hoılanmadıklarına kani mis.iniz> 

Cevap : Çok göze batacak derecede o· 
lursa evet. 

Makyaj güzellğinizi arttırmak, meyda • 
na çıkarmak için yapılmalıdır. Makyaj ile 
yeni bir çehre elde eylemeğe uğraımamalı. 
Makyaj yüzünüzün güzelliklerini tebarüz 
ettirmeli ve kusurlarını setreylemelidir. 

Jan Harlcw 

halde bu renıin eaçlanma ~ uymadıiını 
görerek vaz geçiyorum. 

Betinci eaal : Erkeklerin tercih eyledik· 
leri renkler hangileridir>.. 

CeHp : Şahsi tetkiklerime göre erkek
ler pek o kadar renklere ehemmiyet ver • 
mezler . . • Onları alakadar eden renkler de-
ğil teferrüattır ... 

Gece tuvaletlerinde siyah ve beyaz renk· 
leri tercih eylediklerini ıanmaktayım. 

Altmcı sua) : Erkekleri en ziyade sinir
lendiren kadın adet ve tarzlan hangileri • 
dir>.. 

Cevap : Kadınların takındıkları «yap -
macık» lardır. Tekellümde yapmacık, Kİ· 

yınışte yapmacık, yürüyüıte yapmacık ••• 
lıte erkekleri bihakkın bunlar ıinİTlen • 

dirir. 
Yedinci aua) : Bir erkeğin refakatinden 

hoılandığınız Takit, bunu kendiıine ihsas 
mı etmeli; yahut alakasızlık mı taslama • Erkeklerin ıüphesiz nefret eyledikleri 

ıeyler boyalarda ifrata kapılmaktır. (Kıp· lı > 
kırmızı yanaklar; kapkara gözler gibi).· 

Üçüncü eua) : Sevdiği erkek arzu ediyor 
diye bir kadın göz alıcı renklerdeki tırnak 
cilalarını terk etmeli midir> .. 

Cevap : Bu şahsi bir sualdir. Her kadın 
kendine yakışan cilayı takdir eder ... 

Fakat erkeğinin arzuları hilafına dahi 
çıkmamalı. Esasen açık renk bir cila çok 
daha güzeldir. 

Dördüncü ıual : Bir rob intihap edildi· 
ği vakit, yakışan renk mi yoksa sevilen renk 
mi aranmalı} 

Cevap : Sizi en güzel gösteren.. yani 
saçlarınızın, gözlerinizin, teninizin renkle
rine uyan rengi intihap etmelidir. 

Çok defa sevdiğimiz renkler bize uy mı· 
yan renklerdir... Mieal olarak kendimi 
zikredeyim: Al1c:1 kırmızıya bayıldıi1m 

* E.skidenberi tarihi filmler yapmak· 
la şöhret bulmuş olan rejisör (Sesil dö 
Mil) in 73 üncü filminin çevrilmesine baş

lanmıştır. Filmin ismi (Ovalardaki adam)· 
dır. Erkek artist Gary Kuper'dir. * Pariste büyük terzihanelerdeki ha
yatı tasvir eylemek üzere ( 2 7 Rü dö la 
Pe) adında bir film çevrilecektir. Ba§lıca 

san'atkarlar: Röne Sen Sir, Jül Berri, Jan 
Galan' dır. * Fransız muharrirlerinden Flers ve 
Kayave'nin (Kral) adındaki methur piye· 
ili filme abnmak üzeredir. 

lmmpanyumın fisüranJarı 

~evap : Bence samimi bir hattı hareke& 
takip eylemek gerektir, bir erkek tanıdıia' 
nız ile hoıca vakit geçirdi iseniz bunu keli" 
diefne hissettirmemek manasızdır. Kendi 1 

Dizi o erkeğin kolları arasına atın demi)'ooı 
ram ••• Fakat alikuızlık taılamak hem çO

cukca bir harekettir hem de modası geÇ • 

mit bir ıeydir. 
SekDinci ıual : Bir kadın yeni tanıttıil 

bir erkeğe telefon edebilir mHVakut keO' 
dilini çağırmaıını mı beklemeli'? •. 
. Cevap : Bu ıırf aranızdaki samimiyeti 
bakan bir ıeydir. Henüz tanııtığınız bir eP 
keie telefon etmek mütecaviz bir hal t• ' 
kınmak demektir. Halbuki ben heoiil 
amütecaviz» kadınlardan hoılanan erkeİ' 
rutgelmedim. (Davet vesilesi ile telef0 ' 

,makbul bir ıebebtir ve bir istisna teıkil f' 
der.) 

Dokuzuncu aual : Erkekler ile münate ' 
betlerinde kadınların iıledikleri en bü~ 
kabahat nedir> ••• 

Cevap : Her teYi izam etmeleridir .•• fJ' 
kek ile kavga etmek arzusunda bulunan h" 
kadın kavga etmeden evvel dilini yedi ~ 
fa ağzının içinde çevirse; yani pek az bİC 
müddet düıünecek olsa, kavgaya değer lıl 
feY olmadığını hemen anlar ... 

Onuncu ıual : Bir erkeğin bazı huyla~ 
dan hoılanmadığınız takdirde bunu kendi' 
eine ihsas mı etmelisiniz yahut sabır mı ~ 
melisiniz> •.• 

Cevap : Mevzubahia erkekten ha~ 
ten hoşlanmıyor iseniz bu suali aonnd' 
bile değmez ..• Hemen münasebatınızı .,,. 
tediniz ... Fakat ••• ((0» erkeği seviyor ~ 
niz yapacağınız ıey «Ü» nun hoılanrn•.11' 
iınız huylarını unutmaktır. 

Sevimli yıldız Jan Harlov'un ıızar-; 
ve muaıeret usullerin hakkındaki fikrile • 
yazdık ••. 

Bu fikirler hakkındaki kararı (Si" 
Poıta) okuyucularına bırakıyoruz. 

o ..... 

* Fransız stüdyolarından biri (Mad-; 
la Markizi .. Her ıey yolundadır) adıP 
büyük bir komedi çevirmeğe başlamıt11'i-a 

* Romen Rollan'ın yazmış oldıJ 
(Danton) eseri filme alınacaktır. 

Baş rolü Pol Müni yapacaktır. Ş8-

* Büyük Fransız san'atkarı Moris .1, 
vaye'nin pek yakında Eloir Popesk0 cJ~t• 
birlikte bir film çevireceği söylenmekte I• . . o * (Marlen Ditrih) in son çev~rın~t 2, 
duğu filmin adı (Arzu) dur. Bu fılınırı ~· 
milyon frank ıetireceii tahmin edilnı 
tedir. 
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KIRK GONDE DEVRiALEM 
1 ".:. •nımadığınız m•mleketler ve insanlar 
~ Yazanı M. Ekrem 

Türkiyeden 10 defa büyük olan 
ada : Avustralya 

.4vustural~1ada meşhur bir küprll 
Dünyanın en zengin koyun sürülerini \-ret bir surette ağaçlara tırmanırlar. Attık· 

lıcsliyen Avustralya kıt' ası tam amile cenup larını mutlaka vururlar. 
Yarım küresinde bulunup yarısına yakın Sıcak ve kuru iküme malik bulunan A· 
lıir kısmı ııcak mıntaka dahilinde kalır. vustralyanın nebati kabiliyeteri azdır. Or· 
A...,ustralya Asyadan (2250), Ahikadan tası büyük çöl ile kaplanmıştır. Burada baş
(6000), Amerikadan ( 10,000) kilometre Jıca bulunan nebat spinifex olup açtığı ya
llıcsafede bulunduğu içindir ki insanlar t:ı- ralar pek ıztıraplıdır. Yüksek ormanlarla 
rafından keıfi pek ııeriye kalmıştır. 1 770 kaplı bulunan şimali §arki parçası ise şeker 
de Cook tarafından kqfedilen bu kıt'a • kamıgı ve pamuk ziraatine elverişlidir. Ce
nın bilahare cenup sahillerinde Baudin ve nubu şarki kısmı ise hububat, üzüm, mey· 
bilhassa Flinder ara§tırmalar yaparak bu· va yetiştirir. Avustralya başlıca servetle • 
llu b l b b" d ld w Tinden biri olan koyun sürüleri itibarile n aş ı aıına ır a a o ugunu mey -
da. k d l "lk d f b d A dünyada birincidir. Bugün miktarı 106 na çı ar ı ar, ve ı e a u a aya us· . 
t . mılyonu tutan Avustralya koyunlarının kıs-
ralıa adını veren de Flinder olmuştur. B\l M . · • I b"lh ·· 

t "h A l mı azamı ennos cınsı o up, ı assa yun-
arı ten aonra bir çok seyyahlar vustra • l . . . . . . 1. l en ıçın yetıştırı ır er. 
Yanın iç taraflarını kqfe koyuldular. A • A 1 d d 1 d l 
Yustralyanın orta tarafında bir deniz ol • 
duğunu zannediyorlardı. l~te bu denizi 
bulrnak içindir ki 1844 de yola giren Sturt 

çöllerde susuzluktan kendisini güçlükle 
lturtarabildi. Ayni devirde tehlikeli bir se• 

yahnt yapan Leichardt Avustralyayı şark • 
garp istikametinde geçmek istedi. Fakat b~ 
•eyahattcn hala avdet etmedi. Ölüsü de 

bulunamadı. Avustralya 1860-1862 se • 

nelerinde cenup • şimal ve 18 7 3 te şark • 
~arp istikametlerinde seyyahlar tarafından 
İçinden gcçilmiı bir kıt' adıT. Bugün Avus

tralya artık esrarengiz bir kıt" a dcği!dir. 
F'akat ortasında bulunan çöl Afrikanın şi
tnalindeki büyük sahra kadar tanınmı§ ta 
değildir. Türkiycden 1 O defa büyük olan 

bu adaya ilk defa İngilizler 1 7 88 de ( 800) 
kadar mahkum gönderdiler. 19 uncu as • 
tın ortalarında sürgün eczası kaldırıldıKl 
laınan Avustralyırnın ıtlifusu (500.000) 
11

' çıkmıyordu. Asıl Avustralya nüfusunun 

vustra ya a ma en er en a tın uzun 
zaman rol oynamıştır. Bugün zengin altın 

madenleri garptc bulunup en mühim mer· 

~ttınası 1851 de altın madenlerinin keşfi le Avustralya ormanlarından bir manzara 
b aılar. O vakitten beri devam eden mu • 

ilceret ile bugün Avustralyanın nüfusu 
kezi Kalgoorlicdir. Fakat Avustralyada al
tın madenleri de bitmek üzere bulnuyorlar. 

(6,000,000) a çıkmış bulunuyor. Nüfu • 
•ıı Bugün Avustralya altın istihsalinde cenu • 

il hemen hepsi lngilizlcrden ibaret olup 
(20 bi Afrika - Birleşik Amerika devletleri -

.000) kadar Çinli, (60,000) kadar da 
A..., 1 d y 1 1 Kanada • Rusya • ve Meksikadan sonra gc· Ustralya yer isi var ır. er i er tama -
~il • b h 1 d 1 lir. Avustralya sanayii pek ehemmiyetsiz e ıptidai olup göçe e a in c ya ar ar. 
A.. olduğundan garbi Avrupa dtjvletlcrine, 

Yustralya yerlileri, kertenkele, konguru, 

l}'ılan, balık, fare, böcek ne bulurlarsa yer· bilhassa tabi olduğu İngiltercye gıdai mad
cr h delerle ham maddeler gönderir. Ve onl::ır-

1 
• atta şarkıları dn hep açlık ve obur· 

llkt dan işlenmiş eşya alır. Bugün İngiltcrenin an bahseder. 1 lükumct bunları mcde -
llile•r k · · d d w · ıd· F b "k • dominiyonu olan Avustralya (6) hükı1 -I y ırme ruyctm e egı ır. a rı a 
~arda çnlıtmalan da memnudur. Avrupa • metin birleşmesinden meydana gelmiş si-

larJa evlenemezler. Sydney şehrinin dı - yasetcn müstakil bir devlettir. Yalnız hari

r~da ve sahilde (200) aileden mürekkep ci işlerinde lngiltereye tabidir. Bundan 

~ıt Yerli kampı yapılmıştır. Bunlara hü • maada gerek müdafaa, gerekse iktisadi 

Grııet bakar. Fakat vah~ hayvanat gibi de noktai nazardan lngilıereye ve donanma· 
"fyahlara gösterilırlcr. Avustralyanm şi· h · 
~ 1 sına mu taçtır. Idare merkezi Canberra-
l a İnde Koizlandda (30,000) kadar yedi d 
il I ır. 

b~ı Unur. Bunlar sazlardan yapılmı~ kulü • ......, _ _ ----------- ---
~ erde çınl çıplak yap.rlar. Avcılıkla ge· E 

ilen bu insanlar iki odunu birbirine sürt· v ve elişleri sergisi 
~~ki~ atcı yakarlar. Tütün ve alkole me· 

lcrı fazladır. Ve içtikleri zaman adeta 
r 
ı·llıtıet getirirler. 25-30 kişilik kabileler h .. -
~dc ya~rlar. Bir erkek evlenmek İstediği 
~ llıan beğendiği kızı kulübesinden çalar. 

}' lesi günü kız ve erkek tarafı bir harp o· 
>Unu Yaparlar. Ve erkek tarafı galip vazi-
tttc .... t ·1 k · "h ·1· '~ t.OS en ere merasımc nı ayet verı ır, 

Çı~ı:> nedir bilmezler. Cinsi münasebeti n -
~. tan açığa yaparlar. Hükumet bunlar hak
t llda İmha siyaseti takip ettiğinden mü -
tllıa.J!_ 

ili ~en a:ı1nlmaktadırlar. Slyah ırktan 
i\tı b . l ll'ıiılt u ınsan arın vücutları son derece 

~t . ~ınrneldir. Vücutlannda kanburluk, 
tıliJc gib" ~ 1 .• - 1 ç·· k"" k" " k l'ıt ı arıza ar goru mcz. un u uçu · 

t- ttan b . h .. . l 
~rlt en spor ve atta masaı yapar ar. 

ekleri L • • • ••• - l h ÇO&. ıyı yuzucu o up, fayanı ay· 

T eşrinievvclde Ankarada açılacak 

olan ev ve eli~leri sergisi için Ticaret 

ve Sanayi Oda~ında cuma günü bir 

toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda Güzel San' atlar aka

demisinden ve Sanayi Mektebinden 

mümessiller bulunacak ve bir komis -

yon seçilerek sergide ne gibi 

teşhir edilebileceği hakkında 

kerelerde bulunacaktır. 

eşyanın 

müza -

Sergide her nevi oymacılık, maki -
ne ile olmamak şartiyle gümüş ve ba-

kır işlemeler, halıcılık, kadın ve çocuk 
çamaşırları tentene ve saire gibi eşya 
teşhir edileceği aarıılmaktadır. 
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Sansürden Kaçırılan ilk Mektup 
Her kışlanın bahçesine bir başçavuş oturtulmuştu. Esir edilen sosyalistler birer 
birer önünden geçiriliyorlar, başçavuş bunların nüfus tezkerelerini alarak isim
lerini, yaşlarını soruyor, bunu miiteakip tezkerelerine gözleri önünde ölüm tarih
lerini yazıyo~du. Bu suretle muhakeme bitmiş oluyordu. Ondan ötesi malum .... 

Bir Fransız mecmuası, İspanyol sansÜ• 
ründcn kurtarıp ta neşrettiği bir yazıda İs· 
panya ihtilalinin gizli taraflarını anlatmak· 
tadır. Şayanı dikkat bulduğumuz bu yazıyı 

biz de aynen alıyoruz: 
« 18 haziranda kopan ihtilal iki gün 

sonra yani 20 haı:irnn için hazırlanmıştı . 
General Sanjurjo plfmlarını ona göre yap· 
mış ve adamlarına ayın 20 sinde hazır ol· 

malarını tcnbih etmişti. 
Fakat Fasta bulunan General Franko 

bu işde geri kalmak istemedi, isminin bi· 
rinci planda mavzuu bahis olması için, sab· 
rcdemcdi, Sanjurjoya tckaddüm etmek isti· 
yordu. Onun için ayın 18 inde isyan hayra· 

ğını açtı. 

ispanyanın Şibihceziresinde isyana ilk 
iştirak eden ıchir Vnlladolid oldu. 

Hükumet Valladolid'in isyan edeceği· 
ni evvelden duyduğu için oradaki askerle
ri silahlarından tccrid etmek istedi. F aknt 
tam o sırada zabitlerden bir tanesi: 

- Bizi ıilahsız bırakacaklar ... Silahları· 
nı:ı namusunuzdur. Onları vermeyiniz! de· 

di. 
Zabiti elli tane sadık asker takip elli. 

Beraberce General Molcro'nun oturduğu 

yere gittiler. Onu yaraladılar, yavcrlerin· 

den ikisini yaraladılar. 
Hadise bir taraftan bu ,ckildc devam 

ederken diğer taraftan da sür'atle yayılıyor, 

ve kııılaların içine giriyordu. Birdenbire 
kı§laların kapıları arkalarına kadar açıldı, 

bütün askerler dışarı fırladılar, belcdiyeyj, 
hükumet konağını zaptcttiler. Cümhuriyel· 
çi askerlerin bulundukları bütün binaları 
muhasara ettiler. Sosyalist hareketinin ba· 
~unda olan maruf kimseleri derhal kur una 
dizdiler. 

• • ... 

Bir lspanyol şehirlerinde sokakların cEIBetlerlc dolu hali 

t h I d. M 1 · k alcı Don Karlosun ad am· htilal bir kaç aydanbcri azır anıyor· ı. o a ısc r 
du, muntazam ve askeri bir plan daire.'lin· !arından biridir. 

de bitirilmesi tasmim edilirken, iş çığırın· 

dan çıktı. 

On iki yaşındaki yavrular bile ellerine 
birer tüfek aldılar ve önlerine ııclen yere 
ateş ctmcğc başladılar. 

Mesele bir kör döğüşü halini aldı. Gc-

neral Sanjurjo'nun isyandan evvel beş ay 

ecnebi bir memlekette kaldığı ve isyan 
planlarını orada hazırladığı söylenmekte· 

Asilerin en sempatikleri Karliııt' ll'rdir. 
Don Karlos öldüğündcnbcri onları ortadan 
kaybolmuş zannediyorlardı. Halbuki bin

lerce delikanlı başlarında ba'k berel«$ri ol
duğu halde dağlardan aşağılara indiler 

ihtilali kim kazanacak) ... Bu hala bili· 
ncmcz. Fakat muhakkak olan bir şey var· 

sa, şimdiki hükumet taraftarları kadar ve 

Her kışlanın bahçesine bir başçavuş ko· dir. 
belki de onlardan fazla gayri memnunlar, 
kralcılar, fa§istlcr, liberaller mevcullur. 
Yarın isyanda muvaffak olurlarsa onlar dn 
ııüphe yok ki birbirlerini yiyeceklerdir. Fa· 
kat hükumete karşı birleşmiş olmctları da 

yuyorlar. ve esir ettikleri Sosyalistleri O· İspanyol isyanı Sanjurjo'nun Cümhuri· 
nun önünden geçiriyorlardı. Başçavuş, yctçiler tarafından tevkif edilmesinden son-
bunlardan nüfus kağıtlarını İ!tiyor ve: ra çok şeyler kaybetmiştir. 

- İsmin} Franko, Primo de Rivcra'nın adamı i-

- Yaşın} 

Diye sorduktan ~onra, yaşının altına da 
ölüm tarihlerini atıyor ve mcvkufları biraz 
ilNdc bir tek kurşunla diyarı ademe yol· 
luyorlardı. 

Bu resmigeçit akşama kadar devam et· 
ti, ve buna iştirak ettirilenlerden hiç kimse 
ınğ kalmadı. 

Sendikalar umumi grev ilan etmek tc· 
şebbüsünde bulundular, fakat asilerin Cr• 
kanıharbiyesi sokaklara derhal şu levhala
rı al!tırdı: 

cıŞimdi saat 14 .. işe başlamak için bir 
saat mühlet veriyoruz. Başlanmadığı tak
dirde üç saat sonra sendika başkanları. 

idare hey" eti azaları, ve ameleler kurşuna 
diz.ilmiş bulunacaklardır. l) 

Bunun üzerine fabrikalarda işler tekrar 
başladı, dükkanlar açıldı. Sanki her şey 
yolundaymı~ gibi mükemmel ahzü ita da 

oldu. 

Burgosdıı da ihtilal aşağı yukarı böyle 
başladı. Genç bir mülazım meydanın orta
sında gece saat ikide iki el silah atarken, 
Pampclunc kumandanı olan General Mo· 
la da ayni saatte ordusuna şu emri veri· 
yordu: 

bir vakıadır.)) 

- Madrid Üzerine mart maııl, Bir köprü üzerinde yapılan çarplfm( 
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o. sana bohça gibi bir \ICY verecek, o- Ta rı·h sayfaları - Hayır, Gülizar, dedi. Polis ya • 
zılmadık .. Nasıl anlatayım sana ... Ha .. 
Said sana bir kitap verdi ya.. işte onu 
oku .. Evet onu oku bir kere, sonra ko-

dünya rekorlarının 
kırıldığı heyecanlı bir gün 

nu alırsın .. dönersin, vapura binersin.. 3000 metre koşu ile 400 ve 1600 metre bayrak yarışları 
~adık?yünde inersin.. F enerb~çeye Retad Ekrem Koçu zevkle seyredildi. İngiliz - Çin maçı hayretler uyandırdı 
gıdersın.. dur bakalım .• kaç vapurile.. '.A. • 
ha .. üç buçukta köprüden kalkan va- çlnd:o~~n .. ~ 1 Ayaaofyadakl Berlin, (Sureti mahsusada giden 

e purle... FenCT'bahçeY.• arabayla git.. .~yu kDpler ve bir arkadaşı~zdan) - Ofünpiyat oyun· 
ccAna» romanı her gece okunuyor- tam fenerin orc:la bir salıncak vardır. mermer kupler, halk maaah ları başlayalı tam bir hafta oldu. :Ser -

du. Kitabın Türkcesi çok lugatlı. Ua- Onun dibinde otur. Ömeri beraber al .. l6 ıncı asır so- lin stadı hergün olduğu gib! bugün 

nuşuruz .• ... 

tanın anası ve Gülizar bir çok keli • anam da gelsin sizinle.. evden zeytin nunda üçüncü Murat zamanında Ber- de 100 bin seyirci ile doldu. 
meleri anlamıyorlar, ustaya soruyor - yağlı dolma filan yapın •• - ben anama gamaclan getirilerek konulmuştur. İn· J\1üsabakaların açıldığı gündenberi 
lar. Fakat bütün bu karışık arapca ve söylerim •. ama Ömerle anam tütün _ sanlar hakkında olduğu gibi muhtelif muntazaman stada gelen Hitler bu -
Acemce kelimelerin arasından ışıldı- cüye gelmesin,, v:apurda beklesinler semtler, ormanlar~ pınarlar ve bazı ahi- gün de mevkiinde g5rüldü. 
yarak akan bir su var ki onu görüyor, sizi .. anladın mı~ deler ve binalar hakkınaa aa halk ara· Muhtelif müsabaka1a!dan ibaret o-
sesini duyuyorlar. Romandaki insan - - Anladım.. sında bir ~ok rivayetler, masallar ya- l&n ferdi miisabakalar tamamiyle bit-
larla ahbap olunmuştur. Zaman za • - Hani, fenerbahçeye gezmeğe şar. tiğinden bugün yalnız 3000 metre 
man Gülizara öyle geliyor ki oda ka- gitmif olacaksınız.. sonra bizim Sto • Mesela Edimede Sultan Selim ca- koşu ile 400, 1600 metre bayrak ya .. 
pısı açılacak ve içeri onlardan biri gi· yan oralara gelecek.. aizin yanınızdan miinde bir ters lale vard\f ki, muh - rıçlarını seyrettik. 
recektir. Ustanın anası en çok <eA - geçecek •• gidip bir yere oturacak .. 0 , teşem abideyi ziyarete gelmiş bir ya· 3000 metre manialı yanp üç Fin • 
na» yla meşgul. Bu gavur kokonasını oturunca, Ömerin dine tütiincüden landiyalı, .iki Amerikalı. iki Alınan, 
kendine yakın buluyor. Gülizar, kah- aldığın bohçayı ver .• 'öyle nazarı dik- :ki lsveçli. bir Fransız ve bir de Leton-
ramanlardan bazan birisini, hazan öte- kati celbettirmeden Stoyana gönder.. ya atleti iştirak etti. 192! olimpiya -
kisini Nuriye benzetmektedir. ha. sonra ben bu gece eve ge'lm'iye • dmdanberi Finlandiyalıların zaferiyle 

Evde «Ana» romanının yaptığı in- oeğim .•. Anlaşıldı mı? nihayetlenen bu müsabaka Berlin o ... 
kılaplardan birisi de şu oldu: Gülizar, biraz yava\'Ca: Jimpiyadında gene Finlandiyalıların 

Eskiden ustanın anası da, Gülizar - Anlaşıldı. dedi. galebesiyle bitti. 
da Sivastopoldan, Kırımdan, Odesa .. Usta, .i~n pek anlaşılmadığiııi sez- iki F:inlanaiyalının arkasında üçün· 
dan kaçıp gelen Ruslara acıyordular. di: cu gelen .A:lman atleti yaptığı büyük 
Ustanın anası sokakta, nişanlarının - Tekrar et bakalım, dedi, ne ya- reformdan sonra saatle:.:e baygın yat-
işıltısına gömülerek dilenen çatal aa· pacaksın} ti. 

ıAmer:ikanın Zenci atletlcrindeıı 
biri atlarken 

kallı Moskof paşalarını gördükçe: Gülizar tekrar etti. Bir iki yeri us- Finlandiyali lso Halo 9.3.8. daki - için yanı müddeti esnaSJnda sinirlerfrı' 
- Düşmez kalkmaz bir Allah, vah, ta. yeni baştan anlatb.. k'acla bu müsabakayı koşarak yeni bir ,hale.im olamıyan binlCTce ha1k müsab~ 

vah ne hale girmiş koca Moskof vezir ciünya .rekoru yaptı. ,devam ettiği 'k:adaT bağınnı§, Yeni zeıaıı· 
yüzerası, diyordu. Gülizarla. ustanın arasinCla geçen 400 metre bayrak yarışında Ame - .dalı Sovlok 3,47,8 dalla gibi bir zam•"' 

Şimdi arhk onlara acımıyor: bu konuşmadan iki üç gün sonra kuva- rika takımı ilk defa yiiz ıve iki yüzcü- da koşarak yeni bir dünya Tckoru yaplJl.lf' 
- Oh olsun, diyor, sürüm sürüm yi itilafiye zabıtası Fenerbahçe civarile lerden çı'kard1ğı bir takımla bu yarışı tır. . • .• '--''-

.. .. .. l M k f "11 t' ktı' P d'k d k k ·· k Oirit Atma Musa.OiW.au eurunsun er, os o mı e ıne çe r- en ı arasın a amp uran mus - cştu. · cm· .. b 1• hiç LekJenıne-
d.kl . . "h k . t l k k l . . --.l l ak - İ l . d O M kaf 'b" t atma musa n.-ası g ı erının a ı çı ıyor ışte... em e e as er erının ~ır arı y mı· ç erın e vens ıve et gı 'l d'k bir ekild . 1 di 0 .. eD - 1 • ı § e netıce en . unyarun 

na atılan ve bun~an « stanbulu jşga1e diinyanın en sü.r atli ~oşuculannın bu· ·. · b ıl ı F'nl d' ı ı ' Ik def• 
ıyı a c aTı o an ı an ıya ı ar ı 

Bir sabah usta, evden çıkarken, Gü
lizara: 

değil. kendi memleketlerini işgal eden Jund:ığu Amerika tak mı -10 saniye gi· mağlup olarak birincilik yerini 71,48 ıııel' 
emperyalist devletlere karşı harekete •.>j l •ir zarnanCla bu yarışı kazanmış :re ıatan Alman atleti Scok"a verdiler. 0il1'' 

- Bu akşam, saat 7 de beni Kadı· 
köy vapur iskelesinde bekle, dedi. Yal
nız dikkat et, beni görünce yanıma 
gelme .. beni uzaktan gör. Gördüğünü 
de belli etme. .anladın mı?. Sonra pe
şim sıra şöyle kırk elli adımdan yürü .. 
yolda yanıma gelme .•• Anladın mı?. 
Peçeni sıkı sıkıya ört .. hiç açma .• an- ; 
ladın mı} Ben bir sigara yakınca sen 
döner, tramvaya binersin .• eve gelir -

çağıran» beyannameler dolayısile ha • banoya .:ık 
0 
.. nce ve j 1.- seçmede dünya rekoruna müsa· va :rekortmeni Finlandiyalı Jarvinen bll • gösterilir IVe hika - ,., 

rekete geçmişti. yesi anlatılır. vi bi derece elde etmi;lerdir. ,rnüsaba'kada 68, l 8 atarak beşinci oldu. 
Beyannameler müstemleke asker - Ayasofyadaki ~üyük .mermer küp- Kadınlar arafbnda. yapılan bayrak Yelken Müsabakalannda 

lerinin kendi yerli dillerinde ve lngi - l . d h Ik d"l" d b" k b . yarışları da emler tesadüf edilir heye· Kilde yapılan yelken rnüsnbakalaTln~ 
erın e a ı ın e ır men ı csı var- ·k' • ef • d ı b" • · Al I' 

iizce, Fransızca yazılmıştı. dır: .-unlar doğurmuş ve Alman takımı 1 
• mı:' • ~nn e •. a~eç •. ınnCJ, • ma.~ydaiiıı" 

• 
. 1 . 100 metreyi 49.4 g;bi bı: zamanda kıncı, İngıltere uçuncu, Amenka dor 

T opkapıda T a'kkecı brahım çavuş 1 k . l . b " • .. cü Türkiye beşinci Holanda altınCl old"' 
d d b . · B d •ı_ k 1'0sma suretıy e y.:nı r dunya re - ' . • .141 

a ın a ırı varmış. u a ama Kir ge· , ' _ ff L l _L Starldas tabir edılen bu yan§'ta ıis'ke1eor 

YiNE KOL.5UZ AHMET 
.. d . k . B wa r.oru yapmaga muva a~ o IDUl(>llör - ,. .. !L• .,_ !n 'l..!! 1 c:. ce ruyasın a «senın ısmetın ag at· dn ' ul'Kıye, sancada roTteıoz yCT a mı§tı· v 

tadır!..» diye seslenmişler. Nihayet • l d l L'~ Tcna çıkışı yapan 1sveç müsabakayı kaz.ır' 
L k · b hı ka · l d Bu derece son sene er e yapı an w- a 
<Kır ·ıncı geoenın sa a rısıy e ve a· . d l I h h .. ı. 

sin .. anladın mı?.. Kapının çalınması, ustayı şaşırttı. ı H b · · ı_ B wd t :z,.m erece ere enıı::n emen musa· 
aşmış. ey esını omuzw.mış, ag a 

Gülizar, hem anladı, hem anlama - Çünkü; vakit geçti ve kapıyı çalan ıne -..jdir. yoluna düşmüş. 
dı. Sadece: Sait, ne de Stoyan olabilir.eli. Bir haf-

Aylarca yürüdükten ve kırk çarık 
eskittikten sonra Bağdada var• 
mış. Bir hana inmiş. Ertesi sabah da 
Bağdadı gezw, kısmetini aramağa çık· 
mış '\'e bir kahveye uğramış. Kahve -

l 600 metre bayrök yarışı seçmeleri 
- Peki, diye cevap verdi, deClikleri- ta, beyanname işinin arkası alınınca • de üç seri üzerinden yapıldı. Amerika, 

fn_giltere, Kanada t,.,.kımlannm güzel 
dt.receleriyle geçen t>u yarışlarda Ka
tıada takımının ayni ser"de koşan .~
manları arttıra arthTa adtm adım ge • 

ni elifi e1'ifine yaparım.. ya kadar birbirlerini görmemeğe ka -
Ve gerçekten de Nurinin dediklerini rar vermişlerdi. 

elifi elifine yaptı. Niçin böyle yaptığı· Odada anası, Gülizar ve usta otur
nı düşünmemeğe çalışarak., kocasını muşlar, Ana romanının ikinci cildini 

dekiler hal ve hatırdan .sonra B~ğdaaa ;:işleri yüz bin ki~İye olirnpiyadın son 
niçin geldiğini sormuşlar. lbrahım ıça- heyecanlarını bir defa daha tatbrmış 

ta Beyazıda kadar takip etti. okuyorlardı. Ömer, minderde uyuyor. 
Nuri, Beyazıtta bir tütüncü dükka- Kapı bir daha çalındı. 

vuş da: oldu. nının önünde durdu. Sigara aldı. Yüz (Arkası var) 
adım kadar daha yürüdü. Sonra Clön - ----·-----·-- - Bana kırk gece rüyamda kıeme- lngiltere • Çin maçı 
dü. Bir sigara yaktı.. -ı tin Bağdattadır, dediler, kısmetimi a- İngiltere ile Çin arasında yapılan futbol 

iki saat sonra usta eve geldiği va.kit 
Gülizarı, çoktan dönmÜf, mutfakta 
bulaşıkları yıkar buldu. , ~ . 

Bir Doktorun ramağa gelaim, demiş. maçı olimpiyat turnuvasının en mühim o· 
GUnlük Çarııam'ba Bu söz üzerine, dinleyenlerden bi- 'yun1arından biri olarak geçti. 

ri gülıncğe başlamış: İngiliz takımının 2 - O galebesiyle biten 
NoUarından (*) _ ~ıahi lbrahim çavus, demiş, hiç bu rnaçda on binaen fazla seyirci buıun-

ı Zayıçlamak isliy•n insan TÜya ile IBağdaclıl g~lir mi? Ben muş-ve }ngilizlcr ancak ikinci dev.renin or-

K -. ~ /1 d k k d' ·· ·· · f talıırında ve sonunda yaptıklan .ilci sayı .ile 
- arnın aç mı'. _ ,ı Bı·r hasta e ır gece ır ruya goruyorum: s -

,. 
Gülizar sordu: 

ld T k d b . k'''- · · bu ma.Çtan ıgalip çıkmışlardır. 
_ Hayır .. yukarı odaya gel.. · tanbu a op apı a ır ta ,Kecının e- • .. d 1 b 1.. . . b' B 74 . •w . . . Dunya a ut o u en ıyı oynayan ır 
Odada buluştukları vak.it, ilk söze oyu 1, • vi vardır, onun bahçesınde ıgrı hır ın- , ·11 1 f b l d ld b"l h t 

Yüz on kilo &eldiğiııi. • w _ a·b· d d k'' k.. mı et e. ut o oyna ı arını ı e a m· 
haşlıyan usta o1du: cır agacı, agacın 1 m e e up up 'mızdan geçı'rme.ı:::.imiz Çinlüerin karııla1· 

Yürümekte. ] d a· 1 ~ 
- Bir dükkandan sigara aldım. Dik- ! atın var ır, ıyor 

1

ması 'her tarafta bu alakayı doğurmuı ola· 
Nefes almakta, 1 k 

kat ettı·n mı·-. brahim çavuş, hiç ses çı armamış: 'ca'k ki maç ümidin fevkinde kala'balik ol-' Uyumakta çok zahmet çektiğini ve mÜ· ı 
T opkapıdaki takkeci kendisi, iğri in- du. - Evet.. tcmadiyen terlediğini. bir taraftan da ı 

- Oraya bir daha aitsen _bulabilir ık.abaran işt.ihuı yüzüDden yemekten cir ağacı da kendi evind1e. Hemen er - Türk takımı Çine .isahet etseydi ıne ya· 
misin} kendini alamadığını aöy'liyen ve zayıf- tesi sabah tesr yüzüne stanbul yolu • 

0
pabilirdik düııünceıile seyrine gittiğim bu 

lamak istiycn ibu hastaya. nu tutmuş. Evine varır varmaz incir ,maçtan çıktıktan aonra, Çinlilerin bize düı· 
- ~ulurum.. Bir haf ta müddetle yalnız kavıın yeme· ağacının dibini kazmış, bir de ne gör· ,mediklerine memnun oldum. 
- Ala... sini ve fula su içmemesini, (azami sün: İki mermer küp içinde kor gibi Oyunun birinci devresini tamamile ha-
Gülizar meraktan çatlıyordu. fakat lt kim oynayan Çinliler, Çin iP, Japon ip 

günde bir litre). Günde iki saat yürü· a ın. 1 

hiç bir şey sormamak lazım geldiğini dendiği gibi o kadar sür'atli. ve sert oyna· 
yüı yapmasını ve mümkün olduğu IJca- Takkeci (brahim çavus bu altınla 'dılar ki bu oyuna bizim gibi herkes de hay· 

sezıyor. 

O gece yine ccAna» romanı okunur- dar az uyku uyumasını tavsiye ettim. T opkapıda bir cami yaptırmış, küple- 'ret ett1 diyebilirim. 
Zayıflatıcı ilaçlann kalbine zarar VeTe- . a ad' h l ak A f 1 ı ken Gülizar kendini de romandaki ka· rı e zamanın P ışa ı a ar yaso - Uzun boylu ngiliz oyuncu1an karıı· 
ceğini esasen fazla yağ ve şişmanlığın k d ' 1 dm kahramanlardan birisine benzetti. yaya oy urmuş .. · smda topu kseriyetle Çin1ilerin aması al· 
kalb üzerinde fazla tazyik bıraktığını ' h 

Usta, ertesi akşam Gülizara, şim • söyledim. Bu küplerin Bergamadan üçüncü ıkı§1arla kar§ılanıyor, pyanı ayret sür.at· 
diye kadar onun duymadıgıv bir sesle: Ahmet zamanında ,aetirildig~ i ve Aya- !eri ve 0 saat içinde kuvvetli ıütlcri İngilliz 

Bir haftalık kürden sonra tarttım be• 'C k ı · · b" "'k hlik d" .. ·· d 
Y .. w 1 .. .. .. .. .. . "' fy. L .ıd ~ ta ih~ b' k a esmı ızyu te eye uşuruyor u. n-

- arın og e ustu o tutuncuye gı- kilo eksilmişti ve bir ayda on iki kilo so :aya 1Konuı ugu r. ı ır ay:ıttır. .1• 'k .ki . .ı d ht!k' . . . . gı ız 1a ımı ı ncı aevre e cı ımıyetı te· 
dersin, dedi. Peçeni açma .. yalnız dik- eksildi. Şimdi şikayeti hemen yok gi _ Fakat yukarıdakı menkıbenın de, halk . . 8. • 1 k d·w . .ı 1 . 1 • . • .. . rnın ettı. ın so açı , ıgen ue so ıç en 
kat et, dükkanın önünde başka müş - bidir. mubayynesınm mahsulu olarak, hır tarafından iki sayı yaparak bu maçı ka-
teri olmasın. An1adın mı? •---------------• güzelliği, kıymeti vardır. Topkapıda- 'zandı. 

- Anladım.. ("') Bu notlan kesip aaldayuıız, ya • ki İbrahim Çavuş camıı İstanbul un ' Heyecanlı Bir Müsabaka 
A- IA .. .• •• d . k" s· but bir albüme yaplfbnp koilelcsiyoa k r· . il " l h 4_• b 1 - a .. tutuncuye ersın ı, (( ız· ıymet ı çını erıy e meş ur ,oır ma e- , 1500 metre günün en heyecanı müsa· 

de Hasan beyin emanetleri varmış, on- yapuuz. Sıkınb umammzda bu notlar didir. bakaSl oldu. Bu mesafe dünyanın en iyi ko· 
ları almağa geldim» ..• Anladın mı}. bir doktor 1ribi imdadınıza yetifebilir. Rqa.t Ekrem Koçu ,şan 1beı atletini hareket halinde topladıiı 

Olimpiya pole yanşında ise OeJll~ 
Turgut yirmi beşinci olınıı~. 

'Ömer 8eSİIO 

Galata rıhtımmda yeni bir yotc' 
salonu raptlnlacak 

!Uiman ve rıhhm1ar idaresi Galatad' 
yaptıracağı yeni salonun bir krokisiJ 
dün gümrük baş müdüriyetine göıt ' 
dermİ§tir. 

'Bu salonun 30 metre cephesi ve '.JO 
metre derinliği o1acaktır. Safon bi~ 
arkadaki caddeye, diğeri denize naıı1 
olmak üzere iki cepheli olacaktır. 

Gümrük başmüdür vekili Mustaf~ 
Nuri bu kroki üzerinde tetkikatta btJ' 
lunrnuş ve krokide gümrüğün blltJ 
ihtiyaçlarının mevcut olmadığını gô 

1 

rerek ıtadilata füzum göstermiştir. ~ 
Bugün liman işleri umum müCJ~~ 

Raufi Manyas 'le gümrük başrnii~lı' 
vekili Mustafa Nuri krokiyi mahalW 
de etkik edeceklerdir. 

Gümrük antrepolarının liman ~ 
resine devri hakkında vekaletten ~ 
gelmiştir. 

Devri teslime ağustosun 15 in~-! 
nü sabahleyin başlanacaktır. L11" ~ 
idaresine evvela Ga1ata ambarları d , 
redilece"k ~onra sırasiyle Sara~bu::. 
ve Sirkecı ambarlarının devırle 
başlanacaktır. 

Köylülerin tayyareye yard11111 

Biga (Husust) - Köylüler, çı~; 
cakları mahsulden tayyare yardım• 1 

malt üzere yüzde ikisini ayırıp ver~ 
ceklerdir. Köy muhtarları. seve;;,,. 
verilen bu yardım buğdaylarını t 

mağa başlamışlardır. .el" 
Tahmin olunduğuna göre bu riı'. 

yardım buğdayı olmak üzere Ş=.ı.-.ı 
ambarlanna 2,500 kile kadar 
toplanacaktır. 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 
( Hikllye 1 Baldan ordular? ... ı 

RSANIN KIZI 
. 

_ _J 

Yazan: Kadircan Kafh 

Muaviye yıllardanberi kalbinde sakladı- bir oğlu böyle kancıkça öldürülür mü~ 
ğı arzuyu yavaş yavaş meydana vurmağa Vallahi bu katili öldürmek farzdır. Yazan : Kadlrcan Kafh 

Son Posta'nın tarihi tefrikası Numara: 43 
başlamıştı: Bunu halk nereden öğrenmişti? 

Halifeliğe göz koymuştu. Muaviye telaşa düştü. 
Şamda ondan daha büyük yoktu. Fa - Gene adamlarını Şamın her tarafına sal• - Bundan böyle anam da, babam 

da, kard~im de benim reisimdir. O • 
nun emirlerini hemen yapmaya, o -
nun ardından ölüme gitmeye, yoldaş
darıını öz kardeşim gibi ~everek koru
tnaya, mal, para ve kadın hırsına ka -
Pıhnamaya and ediyorum. Bu andımı 
hoZarsam boynum kıldan ince, kanım 
da onu dökene helal olsun! •.• Canı -
mızı veririz, fakat şimdi bize verile • 
tek olan silahları hiç bir düşmana ver
tneyiz. Buna bütün yoldaşlar şahit ol

ğunu pek çabuk karşısındakine arıla
tıyordu. 

Çopur İsmail ~nu baş kasaraya gö
türdü. Orada daracık bir yer 2öetcrdi: 

- Burası senindir r 

da yarardı. Güverteden aşağı yukarı 
dört beş adam boyu yüksekliğinde 
vardı. 

,kat yalnız Şamda büyük olmak yetmiyordu. dırdı. 

•unlar I .. 
Koca Ali leventlere sordu: 
- Şahid misiniz? •• 
- Şahidiz ••• 
Yemin bitince llyas Reis, sağında 

duran esmer ve zayıf adama döndü: 
- Mansur, haydi ailahlan ver. 
Mansurun elindeki silahlar Küçük 

Alinin silahlarıydı. 
Mansur onları kendisinin o kadar 

acvdiği ve saydığı Palabıyık Ömerin, 
0 büyük kahramanın yavrusuna ku • 
~tbğını bilseydi her halde büyük bir 
8Cvinç ve heyecan duyardı. 

Mansur kılıcın kemerini sağ omu -
~Unun ön ve arkasından, belinin sol 
tarahna doğru geçirmişti. Bu vaziyet• 
t~ ltılıç Küçük Aliye biraz uzun ge • 
tnce: 

- Çolak Ahmede gidersin de, ke
lneri biraz kısaltırsın 1 

Demişti. 
Bıçakla hançer ve tabancayı kırmı'

tı kuşağının arasına sokunca silah ku
fanrna işi de sona ermişti. 

Diğer üç levende de Kırlı Hasanla 
Aydınlı Durmuş ve Uzun Veli silah 

11tuşatmışlarclı. 
\. lıyas Reis gülümsiyordu: 
di - Güle güle kullanın ••• Haydi şim-

yoldaşların arasına ••• 
Diyerek Küçük Alinin ensesine ok

Dedi. 

Ancak bir oda büyüklüiünde olan 
bu yerde en az yirmi kişi bulunuyordu 
ve küme küme bağdaş kurmuşlardı. 
Kasaranın kenarlarındaki alçak kor .. 
lrnluğun iç taraflarında küçük çen -
geller bulunuyordu ve buralara levent• 
lerin kıJıçlarile tüfekleri ve kalkanları 
asılmıştı. Çünkü bu ağır silahların her 
zaman üstte taşınması çok zordu ve 
boş yorgunluktan ibaretti. Düşman 
göründüğü veya gemiden ç.ıkıla.rak 

bir savaşa veya baskına gidileceği za
man silahları hemerr almak pek kolay, 
bir saniyelik i~ti. 

Küçük Ali etrafa bakınıyordu. 
Çopur lsmail onun omuzuna dokun· 

du: 

- Sen de kılıcını buraya ul 
Küçük Ali onun dediğini yaptı. 
Çopur tekrar güverteye inerken sö-

zünü şöyle bitirdi: 
- Geceleri de orada yatacaksın 1 

Şimdi yazdır. Zaten ancak hastalar ve 
yaralılar ambara indirilir. 

Güverteye inince geminin bordasın
dan direğine doğru uzanan ip merdi -
veni gösterdi: 

- Bu merdivenle büyük seren ha
maylısına kadar çıkıp ineceksin. Fa -
kat mümkün okluğu kadar çabuk. 

Büyük seren hamaylisi, grandi di
reğine amut olarak ve yelken çekmek 
üzere konulan büyük direğin asıl di -
rekle çaprazlama birleştiği yerdi.. Bu
rası küçük bir çanaklık haline konu • 
lur, yolculukta veya bir yerde demir

lendiği sırada gözcünün oturmasına 

Küçük Ali kendisine söyleneni 
yapmağa hazırlanırken biraz çekingen 
davranmıştı. 

Çopur İsmail onun bu halini gor -
düğü için: 

- Önce ben çıkıp ineyim 1 
Diyerek bir maymun çevik]iğile da

racık ip merdiven üzerinde bir yukarı, 
bir de aşağıya adeta kaydı. 

Küçük Alinin takdirle dolu bakış -
lar.ı önünde yeniden merdivene yürü
dü: 

- inerken daha çabuk olmak kabil
dir, onu d": gör •.. 

Diyordu. 

Çopur f smail yukarı Çıkmış, sonra 
direk yanından aşağıya doğru sarkan 
kalın urganlardan birine tutunarak 
kendisini boşluğa bırakmış, güverteye 
bir kedi gibi ayaküstü düşmüştü. 

Küçük Ali idmanlarına başladı. 
Bir iki, üç, dört defa inip çıktı. Ço-

pur İsmail her defasında : 
- Bir daha ..• 

Diyordu. 
Küçük Alinin ne kadar ol~ bır er

kek kadar alışkın ve sert olmıyan kol 
ve bacakları ağrıyordu. La.kin dişlerini 
sıkıyordu. 

Son defa aşağı indiği sırada güver
tedeki leventler birbirlerine haber ver
diler: 

- Reis geliyor ..• 

* -23-
BIR AV ... 

Herkes silahını almış, harbe hazır 
vaziyette ve yerli yerinde ayakta du • 
ruyordu. (Arkası var} 

ltahca bir tokat attı. 
Koca Ali de kıçına bir tekme vu -

tunca Palabıyık Ömerin yavrusu az 

Geçen Bilmecemizde Kazananlar 
DOLMA MÜREKKEPLİ KALEM 

daha kapaklanacaktı. o· Koca Mustafapaşa 28 inci ilkmektepte 
ığer üç yeni levent te birer tokat ı l'- k \' b" Muzaffer kızı Arıkan, st. 4 3 üncü i &.me • 

e ırer tekme yiyerek güverteye sü -· 1 tep 5 de Bekir, Fatih Eski Aü Pa§a Müter-
tıj müşlerdi. .... cim Osman sokak 13 de Nuran. 
1\ ~epsine tekme vurulurken de Koca LOSYON 
~ li yüksek sesle güverteye doğru ba • Vefa caddesi Molla.şemseddin ıokak 
lrarak onları tanıtmıştı: de Nureddin, İstanbul 1 inci ilk mektep 

t - Küçük Ali ••• Parmaksızın Ya • B/3 de 412 Muhasin, Üsküdar İhsaniye 
~·. Parmaksızın Mehmet ••• Koca Gündoğumu caddesi 128 Nimet. 

edin Resul.·· MUHTIRA DEFTERİ 
hyas reis ilave etmişti: Ankara Devlet derniryolları huılat dai· 

b - Hepsi de Midillili... Hızir reısın resin.de memur Sabri kızı Süeda, Eski~ehir 
CJnşerileri... Ülkü ilk mektep kar~sında 7 de Süveyda, 
Şimdi onların etrafını leventler al· Tokat askeri baytar cerrahı kızı Alkan, Ge

lnışlardı. El sıkıyorlar ve leventlikleri- Iibolu Çukurçeşme 4 de Vahdet, İstanbul 
tıi kutluluyarak tanışıyorlardı. .Divanyolu terzilik mektebinde S. Uya.~, 

Güvertede sanki bir bayram havası Vezneciler Zeynepk8.mil so~ak 24 de ~u-
"ardı beccel, Sultanahmet Kapıagaeı Asmakop· 

A.y• k d" • · b ... · rü karşısında 30 da İrfan, İstanbul 27 inci 
.ı şe en ısını u acar ve yıgıt a - '. B/4 d 675 F h · 
~arnlar d b ld .. • l ılk mektep e e mı. 
\>c.....ı· ... m arasın a u ugdu, onkıara de , LASTİK TOP 
~1 :~ıgı ve ara~ura sırtın an o şan ı- Beyoğlu İtalyan lisesinde Nuri, Laleli 
d lÇtn kızarmaktan kendisini alamıyor- 'Tayyare apartımanlan 1-11 de Sevim Çe-

U, Bundan da anlaşılıyordu ki bir tiner, Fatih Hırkai~rif Fırın ıoka -
i.erıç kız olduğunu açığa vuran hisle- ğında 4 numarada Ha.san. 

~illi henüz tam rnanasile gizliyemiyor- BOYA KALEMİ 
t 11

• Lakin bereket versin ki bir genç Top'hane Taşkı~n GC(:eyokuşu ıokak 
•:tın erkek kılığında olarak bir kadir· 20 de Sadun, F~a nüfuı memuru Galip 
~?a girmesi gibi hiç görülmemiş, işi- kızı Jale, Ankara müstakil jandarma tabur 
ih ~emiş, hatta akla gelmemiş olan bir kumandanı oğlu Orhan, İstanbul 44 üncü 

ti.mali kimse düşünemiyordu. ilk mektep 425 HU.eyin. 

lıl"Çok geçmeden kutlulama işi de bit- BÜYÜK SULU BOYA 
1' Ve herkes yerli yerine geçmişti. Beyoğlu Senpülıeri Fransız. mektebi 
!Ba~ kasaradan bir saz sesi geliyor, 20-25 Şerika Ateş oilu, İzmir Karantine 

~Un etrafında toplananlar da sazın y enimektep sokak 1 O da Fahri, Samsun -
l aldığı bir deniz türküsünü söylüyor • dan terzi Hatıip yanında Necatı, lıtanbul 
Cltdı. Şer.ef ıokak Küçük apartıman Celile. 

di B~ sırada Koca Ali dört yeni leven- KÜÇÜK SULU BOYA 

mesi azasınd'an Sırrı kızı Edibe, Sultanah· 
met Firuzağa cami ıokağı 1 No. Selma, 
Y eşilköy ilk mektep 4 de 84 Melahat, lı -
tanbul 44 Üncü ilk mektep C/5 de Neza· 
hat, Kızılıoprak 6 ıncı mektep 56 Fa:z.ilet. 

KART 

İzmit istiklal caddesinde aktar izzet 
oğlu Celal, hmit Kaprancı sokak No. 13 
Faik, Ankara Akköprü Yeni Turan ma
hallesi Havra ıokağı No. 20 de A. Hilmi, 
Konya Süel orta okul ıınıf 8 lamn 2 de 
No. 4 7 71 Nazım, lstaabul Şehzadebaşın• 

da No. 7 tütüncü Fatma, lstanbul Fevzi 
paşa caddesi Naciye Gürsu, Balıkeair 
Martlı mahalleai No. 1 Metin Kumbasar, 
Bandırma 14 üncü okul civan 38 numara· 
lı sokak.ta No. 1 Fethiye, Havran Helvacı 
Ahmet oğlu İsmail, Ankara Sümer mahal· 
lesi Yaygara ıokağında No. 34 Ali Osman 

Türkel, Samatya 43 üncü ilk okul ıınıf 1. 
de No. 2 7 4 Hidayet, Mecidiye köyü 1 in· 
ci taş ocağı yolu No. 16 Rezan, Afyon 

Yeni hal inşaatında boyacı Rahmi, Afyon 
karahisar 8 Kor. S. de top H. B. N. B On 
alanın kardeşi Y. Ünalan, Kumkapı Y enl
çeriler mahallesi apartımanı birinci daire 
No. 67 B. Fahri, Divanyolu No. 67 A.Ö
zenel, Erenköy Etem efendi caddeei No. 

lslam dini Arabistan çölünün halkını Ona şu kısa raporu verdiler: 
birdenbire coşturmuştu: bir sel değil, ezel- Hekim lbnileııal bir mecliste hurma şa~ 
denberi somurtan bir ufuktan bir güneş rabını fazla kaçırmış ve olup biteni anlatı .. 
fırlar gibi dört yana yayılmış, oralarda ha- vermiş. 

ZJr servete, hazır Tnhata, dünya KÜzellikle- Muaviye kararını verdi: 
rine kavuşmuştu. - O halde bu ağız susturu1malıl.. 

Muaviye, i~te Çinden Atlas Okyanusu - Hemen ertesi gün lbnilesali çağırttı. o. 
na le.adar uzıyan bu koca memleketin en µa güler yüz gösterdi: 
büyüğü olmağa karar vermişti. - Neden son zamanlarda geJmez ol "' 

Bu uğurda her şeyi yapmaktan çekin - dun? Ben seni çok severim. 
miyordu. Dedi. 

Fakat en büyük olmak istiyen yalnız o 
değildi. Hem de o, diğerlerinden daha çok 
sevilmiyordu. Büyüklüğe de layık görül -
müyordu. 

Şamın her tarafını, en ıssız kö~lerine 

kadar kontrolu altına almıştı. 
Onun hafiyeleri bir akşam onun kula • 

ğına ıu haberi verdiler: 
- Abdurrahmanın etrafındakiler çoğa. 

lıyor. Herkes onu beğeniyor. Onun hiç bir 
ıözünü kırmıyorlar. 

- Hangi Abdürrahman) 
- Halit bin Vetidin oğlu .•. 
- Yaaa.. 
Başka1ari1e sorup soru~urdu. Kendisi 

de kılığını değiştirerek rastgele bir yolcu 
gibi Şam sokaklannda dola~tı. l§i kurca • 
]adı. Kendisine verilen haberin pel doğ
ru olduğunu anladı: 

- Gözümü açmalıyım ve onu ecdadı -
nın yanına yollamalıyım 1 

Dedi. 

Sonra onun kulağına doğru eğilerek fı "' 
sıldadı: 

- Ben bugünkü kuvvet ve nüfuzumu 
sana borçluY.um. Bunu unutmam. 

Hekim lbnilesalin ağzı kulaklarına va .. 
nyordu. 

Muaviye sırtındaki kaftanı attı: 
- Çok sıcak! 
Diye mırıldandı. 
EIJerini birbirine vurdu. Gelen u:afta ı 
- Bir bal şerbeti ... 
Hekime sordu: 
- Siz de içmez misiniz) Pek iyi gelir. 

Hafif ve serindir. 
- T e ek kür ederim. Emredersiniz. 
Muaviye kendi eJindeki bardağı uzathl 
- Bunu buyurun. Bana bir daha aetI .. 

rirler. 

Uşağa emretti. 
İbnilesal şerbeti içti. 
Ertesi sabah, hekimin, yatağında ölü bu .. 

lunduğu halk atasında yayıldı. Bunun se .. 

Fakat bunun için 
ne yapmalı'? 

.--------------- bebini anfıyanlat 
:vardı, fakat ne ya• Yarmki nüshamızda : 
pabilir lerdi '?. Adamlarına şu 

emri verdi: 
- Abdürrah -

mania en çok ko -
nuşanlar kimler • 
dir? 

Davete giderken •• 
Tchekhov 

* Bir atlı dörtnal 
Şam kapısın dul\ 
oehre girdi. Muavi 4 

~eye şu haberi se• 
tirdi: 

Nakleden: F. Bercmen 
Ona bir çok isim· ---~·----------------------

ler saydılar. 
Hekim İbnilesalin adı üzerinde durdu: 
- Onu bnnn çağırın 1 
Dedi. 
Hemen o gece Hekimle Muaviye baı -

başa verdiler, konuştular. 
Bu konuşmanın sonunda Muaviyenin 

elinden Hekimin elleri arasına bir kese al· 
tının kaydığını da kimse görmedi. 

Bir kaç gün sonra halk arasında biı ha· 
bcr dolaştı: 

- Abdurrahman hastalanmıı •• 
Hekim İbnilesal hemen onun baıucuna 

koştu. 

Abdurrahmanın karnında eancılar VaT• 

dı. 

Hekim ona ıunları ıöyledi: 
- Bir bal ıerbeti... Pek iyidir. Yarın 

akıama kadar başka hiç bir ıey yeyfp iç -
mezscniz sancılardan kutctulursunuz. .• 

Abdurrahman, hekim lbnilesalin hazır
ladığı bal şerbetini içti, rahatlık duydu. 
Fakat o gece ıabaha karıı eözlerini hiç a
çılmamak üzere yumdu. 

* Aradan bir yıl bile geçmemişti. 
Abdurrahmanın esrarlı ölümünü örten 

kara perde yava§ yavaı açılıyor, halkın 

gözü onun ardındakileri ıörmcie başlıyor· 
du. 

Ağızdan ağıza fU ıözler dola§ıyordu: 

- Alçak! .. Halit bin Velit gibi bir kah· 
ramanın Abdürrahman ıibi yiğit ve llim 

- Hazreti Ali (Eşter) i Mısır valiliğin~ 
tayin etti. 

Eşter, çok cesur, akıllı, halk üzerindd 
nüfuz ve itibarı olan bir adamdı. Hele Mı• 
SJrlılar onu eever1erdi. Onun valiliii 11ra• 
aında halkın Muaviyeye karıı geleceği fiip .. 
hemdi. 

Muaviye kendi haraç re.isini çağırdı. Bit 
odaya kapandılar ve bagbaıa verdiler. 

Haraç reisi hemen o Kece Şamdan çı .. 
kıyor, Mısıra gidiyordu. 

Kendi kendine: 
- Bal ıerbeti ...• fyi bir ıilfih! •• 
Diyordu. 
Aradan bir hafta geçmemişti ki acı bi~ 

haber bütün islam ülkesinde, bir rü;zaAı Jıı .. 
zile yayılıyordu: 

- E.şteT ölmüşT.. 
Muaviye aeniş bir nefes aldı. 

O sırada yanında kendisinin en büyüK 
dostu ve büyük kumandan Amribnilas ta 
vardı. Ona yaklaşarak büyük bir sevinçl 
ıunları söyledi: 

- Hazreti Alinin iki kulu vardı: Birıst 
Ammnr bin Yasir ki Saffeynde, diğeri Eş .. 
ter de bugün kesilmiştir • 

Hekim İbnilesali bir tarafa bırakırsak,. 
diğer iki adam da birer ordu değerindd 
idiler ve onları ancak ordular yenebilirdi. 

Muaviye (bal verheti) itini dostuna a~ .. 
tı. 

Amribniliis gülümsiyerek ba~ını salla< 
dı ve şöyle dedi: 

- Allahın baldan da orduları varmı~I. .. 

Ailelere ve talebelere Han 

.. 

Tatil zamanlan devamınca 20 eylüle kadar 
8 TUrk llrasll• 8 

B E R L 1 T Z' de Her lisan için kAurslar 
açılmışhr. Hususı derslere 

bu müddet - için mühim tenzilat 

KAYDA BAŞLANILMIŞTIR 
İstanbul Ankara 

373, lstiklil caddesi Konya caddesi ~ 
======= 
İstanbul Muhterem efendi sokak No. 15 de kah'bi Tevfik Demirel kızı Gönül Demirci, 

tı dort tecrübeli ve eski levendin ya- : Konya Çiftemerdiven mahallesinde E • 

0 
'~a Yamak olarak "vermişti. Bunlaı min Efendi ıokak 3 de Leon, Zara inhüıar

'!/ tı ara geminin nizamlarını, gemideki lar müdürlüğü ambar memuru oilu Yılmaz, 
ıı:Şayışi, silahların kullanılmasını ve ,Vefa erkek lisesi C/3 de 360 Nureddin, ı~ 

tp Usullerini öğreteceklerdi. tanbul .f4 üncü ilk mektep A/ 4 de ~ 64 

1 küçük Alinin ustası yirmi beş yaş- Hikmet. 

1 3 7 Atiye Mehmet, lıtanbul Alemdar cad
Qesi No. 12 de Melahat, Beyoalu Şafak 
ıokak No. 89 Ay'ten Parlak, Çanakkale 
balıkhane karşıamda No. 14 de Hadiye, 
İzmir Karataş tramvay caddesi No. 1 79· 
da Cevdet, Kmkkale askeri ııedi.kli oku
lunda sınıf 2, No. 65 Enver Güraoy, Ban• 
dırma Şehit Süleyman caddesi kahveci 
Zakir yanında izzet, Boğaziçi EmirKinda 
Mektep caddesi No. 45 de Kudsiye Yü. 
ce], Sivas Çorapçı handa Kayserili Musta
fa, Ka)'1!1eri Hu!lWl muhasebe teblii me• 
muru Ali Rıza oilu Macid Güner, Kütahya 
eczacı Ihsan Özgen vuıtaaile ~emal Şe
fik, Ankara Cebeci Önönne sokak No. 
1 3 de Zerka, Anlc.ua Küçük. Subay okulu 
6/ID de No. 270 lamail Ulukan, Ankara 
l:ktısad Vekaleti Zat itleri mUdürlüğünde 
Zekiye Günay Aktui, Kayıeri Şiremenli 
caddeainde Alboyacı oğlu hanesinde No. 
46 da Settar, Ankara Villyet defterdarlık 
m~asebesi evrak kısmında Kerim Eren, 
Çar§ıkapı Nurosmaniye caddesi No. 16 T. 
A'kça, letanbul erkek lia~ No. 728 Uitfü, 

Sabiha TUkel, İstanbul Süleymnniye 8 İn• İstanbul 5 3 üncü ilk okul sınıf 51 A dan 

ci ilk mektep sınıf 4 de No. 252 Necmed· N. J 82 Ahmet lşıksalan, lstanbul Kumka· 
din, lstanbul Beyazıt No. 13 de Camcı A· pı Bezciyan ikulu Nari Gazar, Buyükada 
li sokak Eımine İlhan, Edirne Osmanlı ban· Nevruz mevkii No. 1 7 de Mihri Yiğit, İs· 
kasında Bay Mestan kızı Muzaffer, Kon- tanbul Şengül hama.mı ç.ıkmazında No. 1 3-
ya Tarla mahallesi Necati Bey sokaiı No. de Yaşar, Bursa Zafer meydanında tiitün-

AI.BOM 
Konya ı:arla ma'hallesi Necatibey 90ka· 

ğı 23 de Adnan, Konya PörçükUl mahal -
ksi 2 7 de Semahat, Bursa Akbıyık caddesi 

b~tında tıknaz, kısa boylu ve çopur 
a;r adamdı. Fakat görünüşte o kadar 
i ~rnlı olmamasına rağmen gözlerinin 
~1 tatlı tatlı gülümsüyor, candan ko • 
1.lşuyor ve huylarının pek iyi oldu· 24 de Perihan, BalıkcıiT aiırceza mahk.e-

23 de lbrahim kızı Kadriye, Ankara Kur. cü Ahmet Alinin kızı Neriman. İstanbul 
ıunlu cami civarında Aydınlı sokak No. Yerebatan mahallesi Çatalçeşme sokak 
1 de İhıaan, Ankara Saman pazarı Mukn· No. 50 de Se?'med, istnnbul erk«-'k lisesi 
dem caddesi No. 35 de saatçi Hasan Na· No. 8 l 4 Vedat Özmen, Ankara ÖzgeQ 
ci Karakaçan, Tokad V'ilayet tahrirat baş· mahallesi Özdil sokak No. 1 de Mukbil. 



İttihatçılar Devrinde 

MUHALEFET 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 

Yirmi Birinci Tertip 
Tayyare Piyangosu 

Dördüncü keşide bugün bitti. Kazanan 
numaraları bildiriyoruz: 

Son Posta'nın siyasi tefrikası ': - 25 - Yazan: Ziya Şakir .. 

Gün geçtikçe dedikodu arhyor, bunun neticesi de Manasbnn ağırbaşlı lttihatcılan, 
1 30 Lira kazananlar günün birinde, cemiyetin mevkiinin sarsılacağından endi'e ediyorlardı. 

17839 9772 20483 11436 28249 Hal böyle iken, şimdi lsmail Paşayı 
15000 Lira kazanan 

1700 11861 20935 16488 12730 
225

13 8237 25473 6375 19432 kim kabul etmiş; ve buna hangi heyet 

18872 2764 10157 18502 23573 karar vermişti?.. 13638 
9402 27557 8451 7615 12678 Avukat Baha Bey, tam buna itiraz 

Sonları ( 38 ) rakamile biten bütün d d R h B 
12683 17219 26016 18841 21748 e eceği an a; a mi ey sozune 

numaralar yirmi .. er lira, onda bir hesabile d · .. l 'k 1 J 
"Y 4067 16632 28960 25986 20447 evam etmış, ve şoy ece ı ma eye • 

ikioer lira amorti ala~aklardır. 29523 11114 17145 ! 1285 25492 mişti: 
12000 Lira kazanan 29315 6236 9632 228 20392 - Hem de: paşanın idare mecli • 

6945 23329 16676 28311 26139 sinde çalışmasına karar verdik. 

13905 17927 6483 9368 23664 19912 Avukat Baha Bey, artık sabrede -
5813 23581 15952 17566 23817 memişti ... Derhal yerinden fırlamış, 
8104 14858 22822 7116 21052 bu usulsüz kabule şiddetle itiraz etmiş-

1000 Lira kazananlar 12333 17251 1598 11518 29192 ti. Hatta bununla da kalmıyarak ora· 
18163 8396 17562 16953 638 

15502 24966 5801 16554 13224 26602 27572 dan bir kağıt çekerek üzerine: 1 
10303 10036 16627 16423 22450 [Nizamatı mevzuasma riayet edi • 

500 Lira kazananlar 10518 11009 29423 26124 24036 miyen bir cemiyetin baka ve devamın-
15687 15363 27691 1640 23000 29283 23829 26 13138 27365 dan emin değilim. Bugünden itibaren, 
16270 28989 16944 5479 26195 2419 12914 14093 97 24765 idare heyetinden istifa ediyorum. Ce-
14568 19777 18562 21474 3579 21937 11113 5253 miyet, bozulmuştur.] 

28266 3406 21540 26217 17481 Satırlarını yazarak, Manyasi zade Re-
150 Lira kazananlar 29141 8495 452 11081 12056 fik Beye vermiş .. bütün ısrarlara rağ-

10795 4960 15425 1207 3932 25509 4433 9821 3977 20892 men, meclisi terkederek, çıkıp gitmişti. 
12017 28284 26116 15365 2119 22866 9631 10286 312 24866 Baha Beyin bu istifası, (İttihat ve 
19418 27437 6278 14847 3458 2719 11970 24957 20074 l 7771 Terakki cemiyeti) nin tarihinde çok 
14595 28815 4842 1619 1402 11676 18726 4018 15299 l342 dikkate şayan bir hadisedir. Çünkü, 

2251 21873 12585 22122 14399 18067 4948 22929 8955 16539 prensipleri ihlale karşı gösterilen ilk 

1527 18210 
27193 28122 15861 3497 28087 . 

4663 29409 1025 1865 18493 (muhalefet) tır. 0871 

100 Lira kazananfar 
6414 1662 19055 20418 28017 Filhakika Baha Bey, yalnız idare 

21945 8081 5612 20325 26150 heyetinden istifa etmiş; cemiyetle a • 
16026 22742 3122 Iakasını kesmemişti. Fakat o günden 

20273 28154 10594 29293 11008 .............................................................. itibaren de cemiyetin ruhunu tehdit 

2822 26754 411 8051 4676 Bulgaristandan Türkiyeye eden tagallup ve tahakküm amillerini 
5962 24730 2708 15088 8695 d k · · d l keşfetmiş .. Bu ruh ile cemiyetin gÖs· 

8038 22582 

16835 24565 
6926 14415 

110 22832 18567 san 1 ıçın e ge en tereceği muvaffakiyeti şüpheli göre -

4004 15928 22932 Türk muhacir]eri rek, sağlam ve temiz esaslara müste -

205 4682 7726 (Baı tarafı t inci sayfada) nit bir (muhalif) fırkanın lüzumuna 

50 Lira kazananlar 
rafı delildi bir sandık görmüııler, sahibine kanaat getirmişti. 

21745 

18602 

28886 

16066 

24449 

4575 

20382 

15692 

21650 

21496 

6841 27875 

13815 24829 

9265 20852 

6991 
27354 29752 

13385 
24578 

6503 780 9524 
17054 
18181 

2098 
1301 
3501 

2338 413 
21683 26251 

11219 28424 
27770 15648 
23215 8095 

10034 26337 

4573 

6317 

14510 

10713 

29615 

23759 
14342 

bu sandığın içinde ne var diye sordukları 
zaman, sandığın üzerindeki delikleri göı

tcrmiş: 

- Kuşlar var 1 demiş. 
Şüphe üzerine sandık açılmıf, içinden 

Türkiyeye girmek isteyen on tane Bulga• 
ristanlı Türk çıkınıı. 

Son iki ay zarfında Türk.iyeye böyle 
gizlice hicret edenlerin miktarı 80 ni bulu-
yormuş.» 

6046 
239 

Gazetenin me'hez göstermeden yazdı-
ğı bu haber, ırkdaıılanmızın orada rahat 

29727 
yüzü görmediklerini ve her ne pahasına 

19880 olursa olsun ana vatana dönmek arzusun-
2l 112 da olduklarını göstermek itibarile ~ayanı 
18285 dikkattir. 

5538 

* * • 
İstanbul ve Selanik İttihatçılarmin 

arasına bu soğukluk girerken; (Ma· 
nastır) la {Selanik) arasında bir an • 
laşamamazılık ba.şgöstermişti. 

Bütün cemiyet erkanı biliyorlardı ki, 
(meşrutiyetin ilanı), doğrudan doğ -
ruya cemiyetin kudretini sarfetmesin· 
den doğan bir hareket değildi. Bu me· 
sele; bir çok hadiselerin bir :ıraya gel
mesinden mütevellit, - hiç beklenilmi· 
yen • bir nimetti ... Ancak şu var ki; ce· 
miyet erkanı bu hadiselerden istifade 
etmek kabiliyetini göstermişler; ve 
mühim bir muvaffakiyet eld~ etmiş • 
lerdi. 12624 

25246 4577 9586 
6744 24234 

23138 28655 
8274 20107 

16023 
422 

18929 
2283 

20555 
7778 
9954 

18472 
7~95 

23332 
853 

1731 
25573 

1454 
1134 

Geredede bir adam boğuldu Rumelide meşrutiyetin ilk günleri, 

5647 11558 
17754 18747 
11444 21108 

14152 
15831 

2489 
18057 
6982 
3080 

Gerede (Hususi) - Büyüksu Ü • bu muvaffakiyetin verdiği tatlı bir 
zerinde yaptırılmakta olan köprü in • sarhoşlukla geçmişti. Ve bu sarhoş • 
şaatında çalışan Ahmet oğlu Mehmet luk esnasında da bir takım şahsiyet -
yıkanmak üzere dereye girmiş. çamura lerin isimleri yükselmişti. 
saplanmış, yüzmek te bilmediğinden Aradan bir kaç gün geçer geçmez, 
boğulmuştur. ortaya birdenbire bir şeref meselesi a

7000 
8693 
6032 

2677 14177 
2927 8732 

28422 8642 
1916 22787 
9498 

29925 
16389 

14932 
18881 
14682 

1575 29628 11062 28469 

953 
12814 Doğu illerinde imar işleri 
29255 Erzurum, 11 (A.A.) - Vakıf İ§lerini 

144 teftiş etmek üzere geziye çıkan evkaf U. 
10231 Müdürü Sivas ve Erzincan vilayetlerindeki 
13365 teftişlerini yaparak şehrimize gelmiııtit. U. 
19970 Müdür buradaki teftişlerini yaptıktan son-

5856 474 29719 28141 24848 ra Kars ve Ağrı vilayetlerini gezip tekrar 
0279 26359 11874 Erzurum yolile Trabzona geçecektir. Hü-
................... M.ÖKAFAT ................... " ~um.eti~!zin, 'Doğu illerimizin bayındırlık 

ışlenne onemle el koymuş olması ve umu· 
20 bin liralık mükafat en son çekilen şu · ··r tt ' l'k k · l E d 

mı mu e ış ı mer ezı o an rzurum a ı!le 

ırk numara arasında beşer yüz lira olarak 1 k f 't b' k h d''kk" b ev a a aı ır ço ev, amam, u ·an u-
aksim edilmiştir. 1 d ı ·1 U 11.1··d·· b f · ı · unması o ayısı e . n u ur u te tış en 
9869 2110 12066 342 2 1919 esnasında bilhassa Erzurumda bu durum 
7163 25164 7085 27802 1077 ve bakımdan tetkikatta bulunacağını söy-
6714 26564 6106 13793 11669 ledi. 
0782 15157 4559 15938 26801 

Almanyamn Londra Sefiri 3691 20707 3226 28237 8863 
2059 25274 21756 17349 27660 
1965 24530 17478 25623 2943 Londra, l I (Hususi) - Aylardanbt>ri 

bir işgüderle idare olunan Alman sefaret· 
2759 16475 18254 3979 8651 
............................................................ hanesine, fevkalade Sefir Fon Ribbent· 

Yugoslav Başvekili Londraya 
gidecek 

Londra, 11 (Hususi) - Yugoslavya 
aşvekili ve Hariciye Nazırı Doktor Sto· 
dinoviç önümüzdeki birinciteşrinde Lon· 

raya gelerek Mister Eden ile Avrupanın 
umi vaziyetini görüşecek, belki de bu 

ünasebetle bazı iktısadi meseleleri de 
üzakere edecektir. 

rop'un tayin olunduğu haber verilmekte
dir. Fon Ribbentrop kuvvetli bir diplomat 
olmakla meşhurdur. 

Yunan deniz manevraları 
Atina, 11 (Hususi) - Önümüzdeki 

hafta Yunan donanması bütün denizaltı 

gemileri ve deniz tayyarelerinin i~tirakiyle 

Ege denizinde büyük manevralar vaoacak· 

l tır. 

tılmıştı. 

- Meşrutiyetin ilanı şerefi, (Sela
niğ) e mi; yoksa (Manastır) n mı ait

tirL 
Diye bir münakaşa başlamıştı. 
Manastır ittihatçıları; (Niyazi) ve 

(Eyüp Sabri) Beyleri dağa çıkarmak .. 
Cemiyeti kökünden kazımak vazife • 
sini deruhte eden Şemsi Paşayı vur -
mak .. Koskoca kumandan Osman Pa
şayı dağa kaldırmak gibi mühim işleri 
ileri sürüyorlar ; inkılap şerefinin ken
dilerine ait olduğunu iddia ediyoı lar
dı. 

Selanik ittihatçıları ise; cemiyeti 
kendileri teşkil ettiklerini .. bir çok 
müşkülata göğüs gerdiklerini.. Cemi· 
yet aleyhtarlarına ilk kurşunu kendi -
leri atarak her tarafı korku ve dehşete 

verdiklerini ileri sürüyorlar; ( Merke
zi umumiyi, sinesinde saklıyan Sc-la
nik) in, (meşrutiyetin kabesi) oldu
ğunu iddia ediyorlardı. 

Evvela, çok pesperdeden başlıyan 
bu münakaşalarda, bilhassa .şahısların 
tesirleri vardı... Manastır itt ihatçıla • 
11; 

- Meşrutiyet ilan edilir edilmz, or
taya bir (Enver Bey) çıkardınız. Bu 
Enver Bey, mçşrutiyetin ilanında ne 

iş gördü? .. Ne fedakarlık etti ki: onu dan bırakmadınız. Hatta, bizim kat'i 
bir (put) gibi meydana çıkardınız. kararımızı almadan Niyazi ve EyüP 
Bütün halkı, kendisine taptırmıya baş· Sabri Beyleri dağa çıkardınız. Bizi bu· 
ladınızL Eğer cemiyete mutlaka bir rada müşkül vaziyette bıraktınız. Be
sembol lazımsa: işte, Niyazi .. İşte, E- reket versin ki, biz burada derhal bir 
yüp Sabri... Bunlar kafi değil mi?... dehşet siyaseti takip ettik. lstanbuhı 
Bu iki fedakar arkadaş, istibdat hü • şaşırtacak manevralara giriftik. Adeta. 

kumetini resmen protesto etmek için sizinle İstanbul un arasına; çelik bir 
silahlarına sarıldılar. Dağlara çıktılar. kale gibi gerildik. Ve sonra, umurni 
Üzerlerine gelen Şemsi Paşa kuvvet· bir hareketle her taraftan lstanbula 
leril: çarpışmıya hazırlandılar. Bütün telgraf çektirdik. Abd.ülhamidi tehdit 
c~mıyetin yüzünü ağarttılar. Siz, Şem- ettik. Meşrutiyeti ilan ettirdik •.• Eğer: 
s~ Paşayı daha kolay öldürebilecek va· biz bu faaliyeti göstermeseydik, dağa 
zıyette iken bunu bile yapmadınız. çıkan arkadaşlar hiç bir muvaffakiyet 
Hatta. ya.pamadığınız işi, bize havale elde edemiyecekler .. Belki de Resne 
etmeyı bıle hatırlamadınız... Bereket d ~ l d · · 'd ki d'ı ag arın a erıyıp gı ece er . 
versin ki, içimizden (Atıf) isminde Diye mukabelede bulunuyorlardı. 
ce~ur bir arkadaş çıktı. Kellesini kol - Gün' geçtikçe dedikodu arbyordtı· 
tugunun altına aldı. lıeri atıldı. Üç 
kurşunla, koca bir Şemsi Paşa fırka -
sını dağıttı. 

Diyorlardı. 
Selanik ittihatçıları ise: 
- Sizin bütün düşündüklerinizi ve 

yaptıklarınızı, biz de düşiinmüştük. 
Biz de yapacaktık ... Fakat bize mey· 

Kıyılarda, köşelerde sessiz sadasız ınÜ'" 
nakaşalar cereyan ediyordu. Ve bütün 

bunlar, Manastırın ağır başlı ittihatçı• 

!arı üzerinde bir hosnutsuzluk bırakı" 
yordu. Çünkü; dah~ meşrutiyetin ilk 
günlerinde açılan bu menfi cereyanın. 

(Arkası var) 

Ensaf Teşkilab için bir kanun yapılacak 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

partide tesbit edilen dilekleri de göz 
önünde bulundurmaktadır. 

Parti de bu işe azami ehemmiyet 
vermektedir. Bu münasebetle islahat 
çalışmalarının esnaf şubesi müdürlüğü 
ile müştereken yapılması münasip gö· 
rülmüştür. Müdürlük partinin istedi
ği malumatı en kısa bir zamanda ve
recektir. 

Bütün bu çalışmalar bittik.ten son -
ra bir esnaf teskilatı kanunu hazırlan-, 
ması için alakadarlar nezdinde teşeb· 
büslerde bulunulacaktır. Esnaf teşki • 
latı kanunundan maksat esnafı her 
bakımdan korumak ve faydalı bir u -
zuv haline getirmektir. Küçük esnafa 
kredi temini çareleri de araştırılacak
tır. 

Bu cihet, mevcut küçük esnafın da· 
ha iyi işler yapması için esas itibariyle 
kararlaştırılmış bulunmaktadır. Ay • 
rıca Esnaf Cemiyetlerinde birde te -

avün sandığı vücuda getirilecek ve 
ölen esnafın aileferino bu sandıktan 
yardımlar yapılacaktır. 

Esnaf Cemiyetlerinin islahı masın'" 
da mevcut teşkilat kaldırılıp e.nafın 
doğrudan doğruya Ticaret Odası es " 
naf şubesine bağlanması da dütünül '" 
müş, fakat bu cihetin tatbiki halinde 
bir çok müşküllerle karşıla,ılacağı ak· 
la gelmiştir • 

Bu cihet esnaf teskilatı kanununun 
' 

hazırlanmasından sonra düşünülecek ' 
tir. 

Bugün Esnaf Cemiyetlerinin y:aptı• 
ğı iş1erin en mühimmini esnafa dağıt • 

tığı muayene cüzdanları teşkil etmek• 
tedir. 

İktısat Vekaleti de esnaf itlerine ş" 
zami ehemmiyet vermekte ve bu hu • 
susta tetkikler yaptırmaktadır. B\1 
tetkikler de esnaf teşkilat kanununun 
hazırlanmasına yardım edecektir. 

Büyük resmigeçit bugün yapılacak 
(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

nanmış, bütün caddeler, sokaklar, 
ler bayraklarla süslenmiştir. 

1 Ziyafet çok samimi olmuf, mane~· 
ev· ralardaki muvaffakıyetlerin verdiği 

bir neş' e içinde hoş bir gt:ce yapnıl • 
Şehir halkı sokaklara dökülmüştür. 
Mareşal Fevzi Çakmak ve yüksek 

askeri heyet saat on beşe kadar Kırk
larelinde kalmışlardır. Oradan hareket 
eden heyet Edirneye akşam saat on • 
yedide vasıl olmuş, sokaklarda bekle· 
şen halkın çoşkun tezahürleri arasında 
karşılanmıştır. istikbal merasiminde 
bandolar, bir jandarma bölüğü, mü • 
fettişlik erkanı, vilayet ileri gelenleri, 
muallimler hazır bulunmuşlardır. 

Mareşal Fevzi Çakmak ve general
ler otomobillerden inince kendilerine 
şehir namına polis müdürü Suat Tah
sin tarafından «Hoş geldinizn deni! • 
miştir. Bu sırada binlerce halkın: «Ya· 
şa, varol» sesleri yükselmiştir. Mareşal 
askere, talebeye ayrı ayrı iltifatlarda 
bulunmuştur. 

Bu merasim esnasında intizam ve 
inzibat, polis müdürü tarafından mü -
kemmel denecek bir şekilde temin edil
miştir. 

Merasimden sonra Mareşal ve gene· 
rnller lstanbul yolunu takiben doğru 
Sarayiçi mesiresine giderek bir müd
det istirahat etmişlerdir. 

Burada kendilerine dondurma ve 
meyva ikram edilmiştir. 

Bundan sonra Edirnenin çok gü -
zel ve zengin bir yeri olan Ziraat bah
çesine gidilmiş ve misafirlere general 
Kazım Dirik tarafından ·ı 00 kişilik 
mükellef bir ziyafet verilmiştir. 

mıştır. 

General Kazım Diriğin ihtisulan 
Manevra neticesi hakkında ihtisas· 

larını sorduğum Trakya umum roÜ " 

fettişi general Kazım Dirik bana fUll" 

lan söyledi: 
- Bes gündenberi büyük maneV' " 

raları he~ecanla takip etmek neş'esİ, 
görüyorsunuz ki, taşkındır. Yükse~ 
kumanda heyetinin ve ordumuzun ge
ce gündüz gördüğüm enerjisini ifade 
edecek söz bulamıyorum. 

Yarın büyük geçit resmini Haskof 
yakınlarında yaptıracak olan orduın\1" 
zun yüksek kumanda h~yeti Edir " 
nelileri de taltif için davet ricalarıfll1 

kabul buyurdular. 
Şeref ve sevinçlerle dolu olan b\1 

geceyi unutulmaz bir tarih olarak ya• 
şayacağız. Ve yarın sabah saat cloku:ı· 
da geçit resminin yapılacağı yere h~P 
birlikte gideceğiz. T rakxanın bütufl 
halkı, şehirli ve köylüsü .ııtla, otorn° " 
bille ve yaya olarak, büyük bir heye " 
canla yüksek kudretin sembolü olaf1 
ordumuzu görmek için akın akın şirıı· 
diden geçit yerine koşuyorlar.» d 

Misafirlerimiz geceyi belediye e 
geçireceklerdir. Yarın sabah erkende~ 
büyük geçit resminin yapılacaS 
H as köye gidilecektir. k .. 

Geçit resmi çok muazzam ola·cad " 
tır. Manevra tenkidi geçit resının e 

sonra yapılacaktıı 
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• 1 U M••d•• ı••v•• d -, I' RADYO . , ....._ __ ıs_a_r_a_r __ • __ u __ u_r_u_g_u_n_e_n_: - Bu Akşamki Program 
Be oğlu akıHar 

l - Şartnamesi mucibince «15.000» lira muhammen bedelli, beheri 
f<3500» Litre hacminde u4» adet kaynak imbiği kapalı r:arfla eksiltmeye 
konulmu9tur. 

2 - Eksiltme, 29/IX /936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 11 de 
ICabatnşta Levazım ve mübayaat tübesinde alım satım komisyonunda ya • 
l>ılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız sözü geçen tubeden alınacaktır. 
4 - Eksiltmeye gİnnek isteyenlerin asgari bir hafta evvel fiataiz tek • 

Uflerini Müskirat fabrikalar şubemize vermeleri ve eksiltmeden evvel tek
UOeainin kabulüne dair behemehal vesika almalan lazımdır. 

5 - Muvakkat teminat parası «1.125» liradır. -6 - isteklilerin yukarda tayin olunan günde tam saat 10 a kadar ek • 
•ihhıeye girebilmesi i~in lazım gelen vesikalarla birlikto kapalı zarflan 
•Ö:ıü geçen komisyon reisine teslim etmeleri lazımdır. «283» 

* * 70 kilo ıerit halinde çelik ıaç 60 X 0,20 M/M 
so )) )) )) )) )) 115 x 0,20 )) 
60 )) )) )) )) )) 95 x 0,20 )) 
75 )) )) )) )) )) 55 x 0,20 )) 

Yukarıd miktarları ve eb'adı yazılı çelik saç levhalar nümunesi 
ltıucibince 24/8/936 tarihine rastlayan Pazartesi günü ıaat 15 de pa
larlıkla satın alınacaktır. isteklilerin nümunesini görmek üzere her 
~n ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 güvenme 
l>~ralarile birlikte Kabatafta lnhi.ıarlar Levazım ve Mübayaat ıube-
•İndeki Alım Komisyonuna müracaatları. «125» 

* * 1 - Şartnamesi mucibince 2850 lira muhammen bedeni sekiz yüz bin be
ta.ı zarf 25/8/936 Sah günü saat 15 de açık eksiltme ıuretile ıabn ahnacak
bt. 

2 - Şartname ve nümuneaine uygun olmak üzere 15 bin adet kurfUD ka
lemi yazısını ıilmeğe mahsus lastik 28/8/936 Salı günü saat 16 da pazarlıkla 
&a.tuı alınacaktır. 

3 - isteklilerin parasız ,artnameleri almak için her gün ve eksiltme için 
de tayin olunan gün ve saatlerde o/0 7,5 muvakkat güvenme parasile birlikte 

l\lhataşta Levazım ve mübayaat tubesindeki alım, satım komisyonuna mü· 
"caatları. «233» 

Nafia Vekiletinden: 
28 Eylül 1936 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti Malze

!ne eksiltme komisyonu odaşmda 18540 lira muhammen bedelli 13 kalem 
ltelye tezgihının kapalı zarf usuli ile eksiltmesi yapılacakhr. Eksiltme tart
ı.amesi ve teferruatı Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden parasız 
'1ınabilir. -

Muvakkat teminat 1390 lira 50 kuru9tur. 

lıteklilerin teklif mektuplarını reami gazetenin 7 /5/1936 tarih •• 3297 
~Yılı nushasında çıkan talimatnameye göre Nafia Vekaletinden abnmıt ve-
•ika ile birlikte 28/Eylülf1936. Pazartesi günü saat 14 e kadar Ankanıda 
":-/ ckalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. «305» «240n 

İSTANBUL 
18: Orkestra , eserleri, (plak), 19: Ha· 

derler, 19, 13: Hafif parçalar ve türkçe or· 
peret ve filim parçaları, 20, 30: Stüdo or • 
kestraları, 21 ,30: Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajansn;ın 
gazetelere mah11uı havadis ıervisi verile • 
cektjr, 

Beyoğlu Hüseyin ağa yenişehir 58 Dükkan. 
Kasımpaşa Gazi Hasan paşa atik tersane 40 N. dükkan. 
Tophane Süheyil bey topçular 1 /3 N. dükkan. 
Yukarda bulunduklan yerlerle cins!eri yazılı vakıf mallar 3f/Mayıs/937 

ıonuna kadar kiraya verilmesi 10/ Ağustos/936 gününden itibaren bir aY, 
BUDAPEŞTE müddetle pazarlığa bırakılmıştır. lstek'ilerin her gün Beyoğlu vak>..flar di • ; 

19,30: Keman konseri, 20,30: Çiçek rektörlüğü akarat kalemine müracaatlan. u4543» 
1 

bahsi, 20,40: Haberler, 21,10: Hayvanat ..,. ---

bahçesinden konser nakli, 22•30= Haber • I Liseler Satınalma Komisyonundan: 
ler, 24: Cazbant. 

VARŞOVA Yeni açılacak okullar için 7435 lira bedel tnlımin edilen 625 adet dersa-
18: Hayvanat bahçesinden: Konser, ne sırası 36 adet yazı tahtası 20 adet yemek masası 27 /8/936 Per~embe 

18, 5 O: Konuşmalar, 2 1 : Plak • Muhtelif •günü saat 16 da İstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan Komisyon • , 
konuşmalar, 22: Şopenin eserlerinden kon· da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. ilk teminat 558 Liradır. Bu işe 
ser, 22. 30: «Au daire de la lune» ıarkıla· ait fUtname Komisyon Sekreterliğinde görülüp öğrenilir. Bu ite girecekler 
rı (Keman ve gitar refakatile), 23 : Olim· ilk teminatlannı Liseler mühnaebeciliği Veznesine yabrarak kapalı teklit; 
piyat neticelerj, 23,35: Plak, 24: Dans mu- b. 
ıikisi. 

PRAG 
18,40: Keman konseri, 19,05: Almnn· 

ca neşriyat, konuşmalar, 21,45: Ses veren 
resimler (orkestra refakntile), 22,45: 0-
limpjyat neticeleri, 23, l 5: Çek halk ıar:Ju
ları, 23,45: Fransızca haberler. 

BOKREŞ 
19,10: Orkestra, 20: Konferans, 20,20ı 

Konserin devamı, 21 : Konferanı, 21, 15: 
Viyolonsel konseri, 21 ,50: Rumen dansla· 
n, 22,05: Aktüalite, 22, 1 O: Şarkılar (Ba· 
yan A. Helta), 22,30: Haberler, 22,45: 
Küçük orkestra, 23,45: Alm. • "" ~ 

BELGRAD 
20,50: Viyolonsel piyano ıonatlan, 

21,30: Mizah, 22,30: Lüybliyandan na· 
kil, 23: Berlin olimpiyadı neticeleri. 23, 15: 
Haberler, 23,30: Plak. 

MOSKOVA 
17,30: pjyano konseri, 18,30: Radyo 

solistleri tarafından ıarkıb konaer (Bari· 
ton), t 9: Bahriyeli radyo piyesi, 22: Ya • 
hancı dillerle neşriyat. 

VİYANA 
20: Haberler, 21.45: Konuıımalar, 22: 1' 

Karışık yaz saati, 2.3: Haberler, 2 3, l O: 
Org musikisi, 23,50: Konuşmalar, 24,05: 
Dans musjkiai. 

13 Ağustoı Peqembe 
1STANBUL 

18: Dans musikisi (plak), 19: Tepebaıı 
bahçesinden nakil, 20: Sıhhi lı:onfcrane 

Dr. Profesör Fahreddin Kerim, 20,30: 
Stüdyo orkestraları, 21, 30: Son haberler. 

Sant 22 den ıonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahaua havadis ıerviıi verile • 
cektir. 

)erini belli saatten ır aaat evvel Ticaret Oduının yeni sene vec;ikası ve bu 
gibi doğrama itlerini yaptıklanna dair Resmi dairelerden alınmış vesikala-
rını eksiltme kanununa göre kapalı zarflarına koyarak Komisyon Başkan .. 
lığına vermeleri ilin olunur. «293» i 

--ı::::_-_ıs:ıa:n-b_u:ı:-v_ -a_k=ıf_ı_a_r_ --D=i-r_e_ki_o-·r:ıo:u_u-_-_ı-ıa:n_ı-a_r_ı_-:~----... 
Değeri Peypanaı 

Lira K. Lira K. 
500 00 37 50 Enkazlar. _ 
Koska' da Mimarkemaleddin mahallesinde Ağaçqmesi sokağındR 6 • No. IJ 

Abdüsselam tekkesinin enkazı 18/8/936 ·Sah günü saat 15 te pazarlık ıu 
retile yerinde aatılacaktır. lıteklilerin mezkUr saatte yerinde bulunacak me· 
muruna ve öğleden sonra da Mahlulat kalemine gelmeleri. <t296» 

-------------------------------
İstanbul Vilayeti 

ğünden: 
Nafia Müdürlü-

1 • 9 • 936 Tarih Sah günü S at 15 de İstanbul Vilayeti Nafia müdür
lüğü eksiltme komüsyonu odasında 56055.26 lira k~if bedelli Yüksek 
Deniz Ticaret mektebinde yapılacak pavyon ilavesi inşaatı. 

Kapalı zarf uaulile ek5iJtmeye konulmuştur. 
Mukavele, Eksiltme, Nafia itleri umum ve hususi ve Fenni tartnamele

ri, proje, keşif hülisasile buna mütef erri diğer evrak 280 kurut mukabi • 
linde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 4053 liradır. 
İıteklilerin en az 50000 liraW< bu i'c benzer İf yaptığına dair Nafia Ve 

kaletinden almlf olduiu müteahhitlikve ticaret odası vesikalannı hnvi tek· 
lif mektuplarını 1 • 9 • 936 Sali günü Saat 14 de kadar lst. Vilayeti Nafia 
müdürlüğüne vermeleri. «246n 

Satış iş e i 
'---------------------------------------------------~__,.,,,------------~-

İstanbul Gümrük eri 
Müdürlüğünden : 

o 

BIRE, 
1000 

... 

·--- .. ---
...... , 

- .ti/ ""'' ~-

c••t.... j 
... 

Ağustos 25/936 günü kapalı zarf usulile 867 kilo ipekli, pamuklu mensucat 
tıablacaktır. Almak isteyenlerin Haber gazetesinin 2/8/936 G. uüshasındak~ 
ilanımızı okumaları ilin olunur. H 131 » 

fa e en: 
15 Ağustos 1936 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada Nafia Bakanlıği 

Malzeme Eksilbne komisyonu odasında 10110 lira 97 kurut muhammen 
bedelli 900 metre tulünde 200 m/m lik ve 200 metre tulünde 70 m/m lik 
dikişsiz mansonlu çelik boru 116 adet işlenmiş ve ~ adet iflenme~ş çe : 
lik rekor 8 adet bridli volanli vana ve 1 adet ldapenm pazarlıkla eksıltmeaı 
yapılacaktır. Eksiltme tartnameti ve leferrüatı parasız olarak Bakanlık mal
:zeme dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştur. Is ~ 
tekliflerin 15 Ağustos 936 Cumartesigünü saat 10 da Ankarada BakanlıK 
malzeme eksiltme komisyonuna müracaatları lazımdır. (262) 

- Darphane ve Damga Matb~ası Mü
dürlüğünden: 

Üç boyda cem'an 20 bin adet dikişsiz toma 25/8/936 tarihine 
müsadif Salı günü saat 14 de pazarlık suretiyle sabn alınacaktır. 

İsteklilerin şeraitini anlamak üzere Muhaaebemize müracaatları. 
"t3 J 6., 

Yeni Neşriyat 

Yeni Adam _ 136 ıncı .ayısı çıktı. 1-
. de İsmail Hakkının, Dr. lzzeddin Şada· 

çın H" . 
nın, Stefan Zweig'in, Prof. Dr. A. useyın 

'Turnn'ın ynzılarile kısa tetkik ve tenkitler, 
'memleket hnberleri, dış sosyete haberleri 

vardır. 

Deniz Meemunsı - Üç ayda bir Genel 
Kurmay Deniz Şubesince çıkanlan bu m es· 
'ıeki mecmuanın 341 inci sayısı zengin bir 
''mündericatln çıkmıştır. Bu sayının ayrıca 
«Büyük harpte krovazör savaşı» ve cd 870-
den umumi harbin nihayetine kadar Av· 
rupa» isimli iki ilavesi vardır. 

Yeni Türk - lstanbul Eminönü Halke· 
vi tarafından çıkarılan aylık. mecmuanın 

'44 üncü sayısı çıkmıştır:,. 

TAKViM 

ACUSTOS 

Rumi sene 12 Arabf sene 
1862 1355 - -'l'emmuz Resmı sene Hızır 

30 1936 99 

ÇARŞAMBA 

:::ABAH 
\Cem.eve) 

lM~AK 

::;. D. s. D. 
9 53 23 7 56 

5 06 3 10 

Ö le ikindi Akşam Yatsı 

... LJ. s. D. :::>. u. ::>. (), 

5 03 8 57 12 - 1 44 .... 
L ı~ 19 Hi 11 rn 14 ::o 59 

1 . 
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SÜ ER K 
istanbul Şubesinden 

FEN FAKÜLTESİNDE İMTİHANA 
GİRMİŞ OLAN NAMZETLER İÇİN 

IO Ağustos 1936 Pazartesi glinil Üniversite Fen Fakülte.si 
Konferans salonunda vukubulan imtihanı yapmlf olan namzetlerin 
Ağustosun 13 üncü Perşembe günü sabahı saat sekiz buçukda 
aynı salonda bulunmalan lüzumu ehemmiyetle ilin olunur. (308) 

Nafia V ekiletinden: 
Afyon • Antalya hattının Burdur • Antalya araaıııda Barutlubel • 

Korucuk • Bayatbedemlesi • Bürhanboğazı • Y enicekahve istikamet 
takip edilmek üzere takriben 32 kilometrelik Barutlubel • Y enicekahve 
arası etüdünün yapılması 24/8/1936 Pazartesi günü saat on be!te 
Nafia Vekaleti Demiryollar İntaat dairesindeki münakasa komisyo • 
nunda pazarlığa konulmuıtur. 

' 1 - Bu itin muhammen bedeli 10,000 ve muvakkat teminatı 750 

liradır. 
2 - Mukavele projesi, Etüd fenni tarlnamesi, ve eksiltme prtna • 

mesinden mürekkep bir takım pazarlık münakasa evrakı 50 kuru§ 
mukabilinde Demiryollar intaat dairesinden verilmektedir. 
· 3 - Bu pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına mecbur 
oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5/1936 tarih ve 3297 No. lu Resmi 

Ceridede ilin edilen talimatnameye göre (bilumum nafia i§lerini) veya 

1 
(Demiryollar İn§aat itlerini) ve yahut bu gibi (etüt ve harita İ!lerini) 

yapabileceklerine dair Nafia Vekaletinden verilmif müteahhitlik ve· 
ıikasını ibraz edenler girebilecekler. 

4 - Bu ite talip olanların 24/8/1936 tarihinde saat on bette Demir
yollar intaat dairesindeki münakasa komisyonunda hazır bulunmaları 
ilin olunur. (259) (152) 

Nafia Vekaleti 
Sular Umum Müdürlüğünden 

17/Ağuıtos/1936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Nafia Vekaleti binasında Sular Umum Müdürlüğü odasında au eksiltme ko· 
misyonunda «138598» lira <<6» kuruf kctif bedelli küçük Menderes islih 
ameliyah sahasında yapılacak dokuz adet betonarme köprü in~atı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu,tur. 

Mukavele projesi, tartname ve intaat projeleriyle buna müteferri diğer 
evrak (6) lira (93) kuruf bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
verilecektir. 

Muvakkat teminat (8179) lira (93) kuruftur. isteklilerin teklif mektupla
rını ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber resmi gazetenin ? /Ma
yıs/1936 tarih ve 3295 sayılı nüshasında intifar etmİf olan ~alimatname mu
cibince Veki.letten aldıklan müteahhitlik vesikasiyle en atağı elli bin liralık 
betonarme köprü yapmıf olduklarına dair Şose ve köprüler Reisliğinden al
dıklan vesikayı 17/Ağustos/1936 Pazartesi günü saat (14) de kadar Nafia 
Vekileti Su Eksiltme Komisyonu Batkanlıjuıa vermeleri lizımdır (29) 

• 

SON POSTA Ağustos 12 

. Medeni memleketlerde dalma 
birinciliği kazanan ve diploma
larla tasdik olunan ve dünyada 

misli olmayan 

,, .................. ... 
ı JUVANT iN KANZU 

Saç boyalan 

Paslanmaz Yeni 

keskin, çok htıssas olup neşe ve tutlılıkla 100 defa tırat eder .. 

Kumral ve s iyah olarak aabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan· 
makla çıkmaz. Yegane zllnlmJ 
ve tanınmış sılıht saç boyasıdır. 

1NG1L1z KANZUK ECZ~ 
Senelerce su içinde kaısn mnkiııesile birlikte kut'iyyen paslanıntız. 

Beyoğlu • lstanbul 
Taklitlerinden sakınıııız. Hasan ismine ve markasına dikkat. , ...................... .... 

Adedi 6, 10 adedi 50 kuruşa 
lstanbul İkinci İflas Memurıuı-cı-: 

Mahkemece iflasına karar verUea P • 
hali D egermeni işletme limitet firketinlıı bir 
malı olmadığı anlaşıldığından taafiyeol' 

tatiline karar verilmiştir. 

Hasan deposu: 1STANBUL, .ANKARA, BEYOGLU 

Eczacı Hasanın 1000 aded müstahzarı 
ne Avrupada ne de dünya tarihinde 
mlsllne tesadüf edilemlyen ve akla dur· 
gunluk getiren muazzam bir varhktır. 
Türkiye Hasan müstahzaratile iftihar eder. 

T arihi ilandan itibaren alakadar ala~' 
lılar tarafından otuz gün içinde illua ıoil• 

0

teallilc. muamelelerin tatbikine denm edil' 
mesi istenilerek masrafı da pefin yerilınt" 

diği takdirde iflasın kapatılacağı LilinıO .. 
üzere ilan olunur. (24931) 

SELANIK BANKASI 
'l'esis tarihi 1888 

• İdare merkezi 
latanbul ( Galata) 

Türklgedeki ıubelerl: 

İstanbul, ( Gtılata, Yenicami ); 
İzmir, Mersin. 
Adana bUrosu 
Yunanl.tondald ıubelerl ı 

SeHlnik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelftb 
lstanbul ve galata şnbelerinde 

kiralık kasalar 

+ie-*W>P ·-
ROMATiZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan T E S K 1 N 
ve izale eder. 

Har eczanede arayınız 

1 DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeal 

Merkeıi : .Bedia 

Türklyedekl ıuluılerl: 

Galata • latanbul • lzmlr 
Depoıu: lst. l 'ütün Güınrügii 
~ Rer türlil harılca i,l ~ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Sellin F agıp EMEÇ 

{ 

A. Ekrem UŞAKLIG1L 
SAHiPLERh S. Ragıp EMEÇ 

H. LQtfü DÖRDÜNCÜ 

Ziraat Vekaleti Satın alma 
Komisyonundan : 

Ankara etlik baytan merkez serom binasının tadil ve ili.vesi inpab .. •, 
palı zarf uaulile eksiltmeye konulmut kctif bedeli 19611 lir& 32 kurufl"' 
ihalesi 17 /8/936 pazartesi günü saat 15 dedir. Umumi ve hususi ~ 
ile ketif varakası bedelsizdir. Planını görmek ve mahallen tetkikat yapmak ~ 
fazla izahat almak istiyen talipler her gün için laboratuvarlar mildorl" 
ğüne muracaat edebilirler. 

Muvakkat teminab (1470) lira SSkurut olup banka mektubu veya~ 
makbuzu ve kanunun tayin ettiği vesikalarile tekliflerinin ihaleden bir ,, 
evveline kadar vekalet satın alına komisyon reisliğine vermeleri 'Ve ~ 
saatinde komisyonda hazır bulunmaları (32) 

KiNOPRiN kaı<deri . tiERYERoE1i"uRuş 
eAş.oiş.RoMATİZMA AGRıL.o.RıLE. ·.i~İP ve NEZLEYE KAR ı eiı:ı ciK iLAçrıR 

~et Cemir~~Üarı ve Limanları işi.;;;; Umu;;;ld~r~si .iı~~I 
Müteahhidince temin edilemediği cihetle mukavelesi f eahedilen 130 ~ 

büyük ve 3 tane küçük vagon mütambası 22/Eylul/936 Salı günü açık_ elı J..I 
ıiltme yolu ile Ankara idare binasında satın alınacaktır. Muhammen ~ 
1 1880 liradır. . 

Bu ite girmek istiyenlerin 891 liralık muvakkat teminat, kanunUD t•~ 
ettiği vesikalar ve resmi gazetenin 7 / 5/936 T.3297 No. lu nüshasında; 
,.ar etmi~ olan talimatname dairesinde alınmıt vesika ile birlikte ayDI bd" 
saat 15,30 da Malzeme dairesi dokuzuncu merkez komisyonunda bdl',Se~~ 
lunmaları lazımdır. Bu ife ait tarbıameler Haydarpatada Tesellüm .-e • 
Şefliğinden, Ankarada Malzeme dairesinden parasız olarak daiı~ 
dır. (242) 


