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- p AZARTESI - 17 AGUSTOS 1936 idare işleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 Kurut 

spanyollar ıyasıyal 
döğüşüyorlar . 

Dünkü Seçme Müsabakaları 
--------------------------------

0 in arlı, Yunan Şampiyonu 
Asiler 1000 kişi daha 

kurşuna dizdiler 
ihtilalcilerin radyosu dün Alman, 

İtalyan marşlarını çaldı 
Lizbon, 16 (A.A.) - Badajoz'dan olduğunu ve nihayet son iki gün için· 

~Önen siyasi mü~ahitler tehrin zaptın· de şehrin tivil halkından 1500 kitinin 
Öan sonra bin kadar milis ofradının azaldığını tahmin etmektedirler. 
ihtilalciler tarafından kurşuna dizildi- Şiddetli muharebeler 
iini söylemektedirler. Bunlar, Bada • Madrld, 16 (A.A.) - Harbiye ne-
ioz'un kısa, fakat kanlı muhasarası es· zaretinin bir tebliAf, Grenada. Cordo· 
nasında iki tarafın uğradıAı zayiat hak· ba yakınında Eatrand'ure' de tiddetli 
kında kat'i bir fikir edinmek çok zor (Devamı 3 iincü aayfacla) 

Gilyan'da inleyen Tttrk esirleri 

''Son Posta,, nın teşebbüs -
lerine Paris büyük elçimiz 
tarafından cevap verildi 

Vatandaşlarımızın ana vatana dönebilmeleri için Fransa 
hükumeti nezdinde mütemadi teşebbüsler yapılmaktadır 

Cazctcmiz. bundan 
~ müddet evvel, .. 
lrllİtarekc senelerinde 
itilflf askerleri tara· 
fından taarruza uğra· 
fan Türk kadınları• 
ıu kurtarmak için, di· 
ler b ir çok vatandaı· 
Lirla vak'a yerine gt. 
den ve o ıırada bir 
J='ransız askerinin ölii· 
!nUnü intaç eden bir 
~rıunun kimin tara· 
fından atıldıiını aöy· 
lcınediği için Guyan'a 
tCSnderilcn, posta mü· 
"•nü Hilmi ile hay• 
li rneşgul olmuıtu. 

PP R S 6UYl,t< u:.ıLIGI 

... 

Maksosu 32 daki~ada yendi 
Tekirdağlı Hüseyin, telgraf çektiğimiz halde, seçme 
müsabakalarına gelmedi. Müsabakalar karışık oldu. 

Kara Ali Mülayime hükmen galip sayıldı. 

Dinarla• Maluos ıüretinden üç enstantane: Kenarda Dimırh mtıtbm makasını tatbik ediyor. 

' Maksos diyor ki ı 
" iki dişim kınldı.... Cim 
Londos T>inarlıdan daha 
kurnaz. Fakat kuvvetler 
arasında fazla fark yok 
Dinarb daha nefesli •••• 
Fakat Cim Londos daha 
teknik... Dinarlının ba
caklan kollarından daha 
kuvvetli, hele makaslan 
çok tehlikeli." ,, 

............................................ ..-........... . Dinarlı, Yunan şampiyonu Maksosu yenerken 

- NASIL GÜREŞTiLER? - - NE ANLATIYORLAR?-
Cim Londoa ile öniimli.zdekl hafta Güreşten sonra, stadyomun ıoyun-

güreşmek isteyen pehlivanlarımız dün ma odasına girdim. Dinarlı Mehmet Ü

Tak.sim stadyomunda ka.rtılattılar. zerJ ince minderli bir ma.aaya uzan • 
r.K~--.----------.. Cim Londosun Rus pehlivanını yen • mıf. Yorgunluğunun soluması hail 

omısyon bugün son top- mesi üzerine memleketimizdeki m&ruf geçmemiş. Mülayim pehlivan, methu~ 

Boğazlarda 
Yeni rejim 

lanbsını yapacak, memnu (Devamı 7incl sayfada) (Devamı 7inci sayfada) 

mıntaka hudutları kat'i 
surette tesbit edilecek 

Mütareke devrin· 
denbcri Guyan'da ka· 
lln vatanclapmıztn 
lllernlckete avdet e· 

debilmesi için hükG
llletirniz icap eden te· 
tehbüsatı yapmıı ve Boiazlardaki 

Berlin Olimpiyatları dün 
gece merasimle kapandı hdetini temin için de ~emnu mıntak.a ve 

IOQ lira göndermişti. Pw Büyük Elpmida paetmme sönderdfit m Ltup müstahkem mevki· 

~ .Hilmi hakkında ciddi bir alaka duyan 1 Aradan hay1i vakit 1ıeçtiii halde Hilmi lcri tayin ve tcsbit 
.•nlcrimiz de bize para göndermek ıure· henüz memleketine dönmedi. etmek üzer• Hari• 
tile bu işe müzaheret etmiflerdi. (Devamı 8 inci ıayf!tJa) ciye Yeki.Jeti Ge· 

Bir otobüs kazası daha 
nel Sekreteri Nu

man Rif at Mene· 

mencioğlunun riya• 

b !Setinde kurulan ko· Nmnan Rifat Me-
OOnıontİ de elektrik direğine çarpan otobüs parçalandı misyon bugün Vi- nemencioğlu 

3 kişi yaralandı. Bir yaralının hayab tehlikededir !ayette • 0 n toplantısın• yapacaktır. 
Komisyonun iki gün evvel yaptığı içti· 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Dünkü kazada yvalanan otohiia aa bıl>l Ahmetle makinist hastanede 

(Yuaaa 1 inci SQfada) 

Trakya Seyahatı 
eğlenceli oldu 

Köylüler yolculara ayran 
ve karpuz dağıthlar 

Edirne, 16 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Bakırköy ilk okulları himaye 
heyeti tarafından tertip edilen Edirne 
seyahati çok muntazam olmuştur. 
Tren saat 6,20 de hareket etmiştir. Fa-

l
kat bu seyahatten en ziyade istifade 
yolunu bulan bazı Müsevi vatand8f • 

(De...... 8 İDcİ aqhMla ) 

Kapanma resminde, Hitler, Bulgar Kralı ve 110 bin 
kişi bulundu. Binicilerimiz muvaff akiyeti neticele aldılar 

Dinicilerlmizden bir gurup 
Berlin • 17 (Sureti mahsusada gönderdiğimiz arkadaşımızdan) 
Bugün büyük stadda konkur ipiklere devam edildi. Ve saat 7 buçukta 

bitti. Bizim binicilik takımımızın talihsizliği ilk müsabakadanberi devam e
diyordu. Takımımızın iki hayvanı müsabakaya iştirak edemiyecek derecede 

(De.ama 1 iDci sayfada ) 
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Re gü Resimli Makale a Hagat Sevgisi a 
Ziraatte de 
lnkilabımız büyüktür 

Hayat kadar güzel, güzelliğine baha biçilmez bir nimet 
yoktur. Bu nimet hepimizin elindedir. Fakat çoğumuz 

ı ona layık olduğu değeri vermiyoruz, belki de bu nimeti 
'kaybetmeğe yüz tu~tuktan ııonra onun kıymetini anlama· 
ğa başlıyoruz. 

E. E. Talu Bu rıimetin değeri yaşatmakla aiılaşılır. Kimi onu şA-

B undan otuz küsur sene evvel hikalarda yaşatır ve şahikadan şahikaya yükseltir. Kimi 
siyasi bir vazife ile Türkiyede . onu çamurlarda, bataklıklarda sürükler ve zehirleyici mik

bulunmuş ecııcbi bir dostum, bu defa! ropkıra knpdmr. Fakat hayat kanunlarına karşı gelmek 
yiııe buraya, ziyaret maksadile kalkıp isteyenler derhal cezaya çarpılırlar. 
gdıniş. Hayatı sevmek gerektir. Hayatı hakiki bir sevgi ile se-

Diplomaside ve konsolosluk mesle- venler, eınun manalarını anlarlar. Hayat gerçi bir muaın· 
ğınde bulunmu,Ş olanlar, gezdikleri ve 

1 

madır, onu çözmeğe uğraşmak büsbütün karanlığa dal • 
uzun boylu oturdukları ül~elerin ... eğer mak ve içinden 51kıl?1az ka~ışıklıklara sap~~k demektir. 
bunları tanımış ve sevmiş 1seler, adeta 1 Fakat hayatın guvenılecek saf ve berrak bılgı kaynakları 
daussılasını çekerler. İlk fırsatta or.:.· da vardır. Ve bunlarla hayatı bahtiyarlığa kavuşturmak 
lara gitmek, oraları bir daha dünya gö- miimkündiir. 
zile görmek, gönüllerinde, dayanılmaz Hayat sıhhat ve kuvvet ister. Hayat, temiz hava ve gü-
bir arzudur. neş ışığı içinde bütün güzelliğile görünür. Gıda hayatı 

O dostum da, işte bu arzuya daya· sevimlileştiren, ona sıcaklık veren en özlü kaynaktır. 
namayıp, bu seneki tatil ve istirahat, Bunlardan İstifade eden hayat en gürbüz canlılığın he-
müd<letini burada geçirmeğe can atmış. yecanlarını ve zevklerini yaşar. 
Ankarayı ve ondan sonra fzmirimizi, S~vilen her şeye karşı gösterilen d:rin .. ve sıcak alaka, 
Adanaytı Mersini gezip dolaştıktan emnıyet ve cesaret veren karşılıklı bır alaka uyandırır ve 

ı t' b 1 ı..J· burada beni tam bir anlaşmaya yol açar. Hayatı seven de, hayatın 
sonra s an u a ge oı ve k d' . d'V. . b" .. · k ki k d' 
buldu. ~n mı .. s:v ıgım, utun sevgı ayna arını en ıne aç· 

Boğaziçinin serin meltemine karşı . 

otelin terasasında oturmuş konuşuyor
duk. O bana intibalarını şöyle anlattı: 

- Siz, içinde bulunduğunuz ıçın 
farkında değilsinizdir. Fakat on, on iki 
yıllık kısa bir zaman içerisinde başar
mış olduğunuz itin azameti, hariçten 
gelen ve evvelce bu memleketi tanı
mış olan yabancının gözlerini kamaş
tıracak, zihnine durgunluk verecek 
keyfiyettedir. Her bakımda~. inkilabı
nız tamamdır. Bir tek noktayı ihmal 
etmemiş, bir işi diğerinin zararına ola
rak ileri götünnemişsiniz. Muvaffa
kiyetinizin ve kurmuş o1duğunuz re
jimin sağlamlığının sırrı buradadır. 
Ben, eskiden tehir halkınızın bile sefa
letine yakından f8hit olmuş biı ada· 
mım. Bugün, köylünüzü refah içinde 
gördüm. o fakir, aciz, apatik, hasta 
unsura hayret verici bir hayatiyet gel
miş. ((Af8r» denilen kurunuvustai ha· 
racı kaldırm ... ınız. Çiftçi mahsulüne 
aahip olmuş. Bugünkü evrensel varlık 
ve sıkıntıya 'l'ağmen, kendisine o mah
sulü sürecek piyasa da temin etmişsi
nız. Şikayet edenler, sızlananlar yok 
değil: Fakat bunlar, arzu eyledikleri 
<ıfazla»yı bulamadıkları için müşteki
dirler. Mahsulün yarısını satabilen 
müstahsil bugün başka ülkelerde par· 
makla gösterilir. Sizinkiler bu nisbeti 
çoktan aşmı,lardır. 

Ve yine sizinkiler gördükleri hima
yenin kıymetini bilmiyorlar. fzmire 
giderken, pancar ekilen havaliden geç· 
tim ve trende rastladığım bir pancar 
müstahsilile uzun boylu konuştum. 
Bana söylediği şeyleri hayretle karşı
ladım. Onun anlattığına göre hu sene 
pancar rekoltesi çok bereketli ımış. 
Şeker fabrikaları, çiftçi ile yapılmış 
mukave1e1er mucibince bu mahsulün 
ancak, taahhüt altına alınmış bir kıs
mını önceden muayyen bir fiatla satın 
alınağa mecbur imişler. Ve şayet üst
tarfını da almak isterlerse buna daha 
aşağı fiat vermek usuldenmiş. Halbuki 
bu sene, fabrikalar, kendilerinin haya
tını temin eden köylüye karşı bir min 
net borcu ödemiş olmak maksadile, bu 
fazla pancarı da taahhüt altındaki mik
darın fiatı üzerinden almağa karar ver
mişler.· 

tıgını gorur. 

Hülasa hayab seven kimse, mükafatsız kalmaz, belki 
mükafatların en değerli.sile karşılanır. 

(söz 
Muhafaza 
Edilen aullı 

Geçenlerde Paris'de sulhun lehine 
Blum kabinesi büyük bir miting yaptı. 
Bir İngiliz o mitingde bulundu ve et • 
rafta intizamı ve asayişi temin etmek 
için sıra sıra dizilen polisleri bir arka
daşına göstererek sordu: 

- Bunlar burada ne arıyorlar) 
- Sulh için miting var da asayişi 

temin ediyorlar. 
İngiliz bu söz üzerine gülmüş, gö -

rüyorum ki demiş, sulh sizin memleke
tinizde sıkı muhafaza altında bulu .. 
nuyor. 

* 
Yeni bir heatehkı Jhln • Jhl11 

Hindistanda yeni bir hastalık keş
fedilmiştir. Bu hastalığın arazı ~unlar
dır.Tabanlar, el avuçları, gözler müt
hiş bir surette gıdıklanmağa başla • 
maktadır. Hastalık ekseriya kalabalık 
ve havası kötü muhitlerde ve ekseri -
yetle de kadınlarda baş göstermekte· 
dir. 

Bu hastalık şiddetli geldiği zaman 
müsap dayanamıyarak ölmektedir. 

* Zencllerln en nUfuzlu adamı GldU 
Harleur Amerikadaki zencilerin ma

hallesidir, orada kendisini zencilere 
mabud gibi sevdiren ve taptıran F at
her Divine bir kalb sektesinden ölmüş· 
tür. 

60 bin tane müridi olan F ather Di
vine' den bir kaç sene evvel uzun u • 
zun bahsetmiştik. Bu adam şarlatan 
değildi. Zencileri yükseltmek, onlara 
yardım etmek istiyordu. Verdiği vaaz
larda zenginler aleyhinde bulunurdu. 
Müritleri arasında beyaz derililer de 
vardı. 

Father Divine'in şöhreti bilhas -
sa şu hadiseden sonra artmıştır. 

Din kisvesi altında şarlatanlık edi
yor diye kendisini mahkum eden bir 
hakim kararını verdiği anda olmuştu. 
- ·--.,~ •• ~ ........ !il, ____ -----

mahsulüne de can veren güneştir. Siz, 
nasıl bu vadide harıkalar yaratmazsı
nız ki, yurdunuzun semasında, tabia
tin güneşinden başka, bir de Atatür
kün diriltici güneşi parlıyor 1. 

·---------------------------· 
"ERGUN BiR FIKRA 

KUsuf 

Hürrig•tin 
Bedeli 
Denver hastahanesi Sertabibi dok· 

tor J. Corpoer, vereme karşı bir aşı keş
fetmi~. ve bu a!lı da hayvanlar üze • Bundan bir müddet evvel vaki olan Y Y 

rinde -~L iyi neticeJer vermiştir. Ar -günq tutubna hadisesini behemehal ~ 
ıönnek iatiyen Ercümend Ekrem T.Uii, tık insanlar üzerinde de aşının teairi-
refikasma sıkı sıkı tenbih ediyordu: ni tetkik etmek lazımgelince, bu işe 

- Aman! Yum sabah beni mutla- kimin fedakarlık ederek meydana çı-
ka, gün doğmadan uyandır!. Zira bu kabileceğini Canon citydeki hapishane-
bidiaeyi kaçınnam yananmL den sormuşlar. 

Bayan Talu: • Nihayet Charles Erickson isminde 
- Neden yanacakmq.ın? Bir kaç bir adam bu işe razı olmuş ve kendi • 

.ene sonra bir küsiıf daha olur! 
D · Er ·· d ...::ı·· . sine a!lıyı tatbik ettirmiştir. eymce, cumen , acı aa .... umu- " 

yerek: Günler geçmİf Ericksona hiç bir 
- Evet amma, dedi, o zaman da şey olmamış aşı müsbet netice vermiş 

ya ben ıönnem, :ve yahut ki sözlerim ve Erickson da bu fedakarlığa muka-
görmez ! bil tahliye edilmiştir. 

·--------------------------· Saat yelkovanı 
Vazifesini gören 
G~nç kızlar 

* Gorklnln bırakbll mektup 
k ollek•lronunda nelervar? 

Yakınlarda ölen büyük sanatkar 
K a l i f 0 r n j • Maksim Gorki, yüksek bir kıymeti ha· 

yanın Los Ance • iz evrak terketmiştir. 

los şehrinde açı - Bunlar arasında şimdiye kadar da· 
lan bütün dün - ha neşredilmemiş bir çok eserler var
yaya ait elektrik dır. Ayrıca Gorki, son nefesine kadar 
sergisind(. teşhir üzerinde çalıştığı «Klim Samgin» ro

edilen bir çok eş- manının dördüncü cildinden 700 ka • 
ya arasında bil - dar sahife elyazısı bırakmıştır. 

h~sa k~man Maksim Gorki, çOk mektup yazar ve 
hır saat zıyaret • çok mektup alırdı; bundan dolayi ge-
çilerin fevkalade . b' k LolJ k · d '-

nış ır me tup " e sıyonu a terııı;et-
hayretini mucip mistir. Gorki'nin, muhtelif muharrir-

olmuştur. Bu saatin rakamları, ycHco- ' 
van ve akrebi canlı kızlardan mürek- lere, bunların eserlerini tenkit eder ve 
kepmiş. 

Bu kızların muntazam vücutları, 
şeffaf elbiseleri varmış, elbiselerinin 

ne suretle tenvir edildiği gizli kalmak
ta imiş, bunlar hayalet gibi tecessüm 

ediyorlar ve mitolojik bir heykel gibi 
hareketsiz tavırtarı herkesi hayran bı
rakıyormuş. 

kendilerine yol gösterir mahiyette yaz· 

dığı mektuplar, gerek edebiyat bakı • 
mından gerek Gorki'nin zevki bakı -

mından büyük bir kıymeti haiz bulun-
maktadırlar. 

Maksim Gorki'nin Komünist Par· 
tisi ve Sovyet Hükumeti tefleri ile te

ati ettiği mektupların da kıymet daha 
az değildir. Saatin boyu yirmi metre imiş. Ge-

ce beş yüz metre mesafeden saatin Gorki'nin evrakı arasında, ayrıca, 
kaç olduğu farkedilmekte imiş. işçilerin, köylülerin ve Kızıl Ordu as• 

Bu saat sergide altın madalya ile kerlerinin bu büyük edibe yazdıkları 
taltif edilmiş ve yelkovan ve akrep va- on binlerce mektuplar da mevcuttur. 

zifesini gören kızlar da \lldıkları bü • Mekteplilerin" muallimlerin ve genç 
yük ÜcretlerlP. trahomalarını fazlasi!e muharrirlerin mektupları da ayrı bir 
temin etmişlerdir. 1 kiil te~kil eylemektedir . 

Külaha 
Dair 

•• •• ozun 

.. 

ıs ası 

Talu 

A vrupadan haberler gelı}or: Şıi 
bayanlar bu sene külah giy• 

ceklermiş. ·Evet: Sipsivri külah! 
Buna hadisatın öç alması nıı diye

lim} Her halde külah giymekten ziya• 
de giydirmekle meluf olan cinsi lati • 
fin başında bu sivri başlığı görünce. 
gizliden gizliye: ({Oh I» çekenler ço~ 

lolacak. 
Öbüryandan, dilimizde kül~ha dait 

·ne kadar beyit, darbımesel, tüıkü, te-
kerleme varsa, bunlar da yeni baştaıt 
canlanaruk ağızdan ağıza, kulaktan ku• 
lağa fısı ı] anmağa başlayacak. 

Sazda: «Küçük hanım bere giymif. 
başına .. » nın yerine, karıkadim : 

«Beni baştan çıkardı geç külahın I>~ 
Şarkısını dinleyecek, meşhur: <CMev-

levidir sevgilim, her dem külah eylel 
bana)) mısramı zamanın kisvesine bü-ı 
rüyerek: «Çok sınobdur sevgilim, het 
dem külah eyler banan şeklinde tekral 
edeceğiz. 

Şehir tiyatrosu, Vefik Paşanın, Molt 
liyerden dilimize çevirdiği <eZor nikah>i 
komedisini bu seneki repertuarma k6' 
yacek ve büyük Behzatla Hazımın ~ 
ğız..larından bize: «Külahın heyeti mi 
yoksa külahın sureti mi?» demek li• 
zım geldiğini öğretecek. 

Misafir gittikleri evden çıkan iki r~ 
kip bayan, kapıda portmantonun önürfııı 
de durup birbirlerine, gülümseyerel 
ve dudak ısırarak: 

-Aman hemşire! Dikkat edin: KU. 
lahları değişmiyelim !. ihtarında bul~· 
nacaklar. 

Şapkacılar müşterilerine serbestct 
külah giydirebilecekleri için memnud 
olacaklar. Bu moda hızlandıkça, orij.ft 
nal bir şey olsun için, Hızmn külahinl 
kapmak maksadile rehi zulmette petJ 
sıra dolaşan kadınlar görülecek. Ha~ 
erkekler külah kapmak için zamanut 
mukbillerine değil de, şık bayanlart 

hulus çakacaklar. 
Hasılı bu moda, yalnız kıyafette de

ğil, sosyal hayatımızda da değişiklili• 
ler yapacağa benziyor. 

Hem doğrusunu isterseniz, gitgide 
şekerleşen kadın simasına, kadın ba~p 
na da en uygun düşen serpuş şeker k~ 
lahmdan başka ne olabilirdi) 

C--
~. /~ 

Biliyor Musanıız? 
-

1 - Kanada ile Türkiye arasındaki ng,.ı 
fue farkı ne kadardır} 

2 - 9 uncu ve 1 O uncu asırda Kaıı" 
diyano kimlere derlerdi} } 

3 - Viyana Osmanlılar tarafından ilk? 
olarak hangi padişah tarafından muhaaa • 
ra edilmiştir} Muhasara yılında Avustu{
ya imparatoru kimdi} 

(Cevaplan Yarın) 

• 
Dünkü suallerin cevaplan: 
1 - Hindlilerin mitolojisine göre atet 

ilahı Agnidir. 
2 - Afrikada 140 milyon insan ya,d 

ve Av;rupadan üç defa büyüktür. 
3 - Apis öküzü, eski Mısırlıların mu• 

kad.dea hayvanı idi. Mısırlılar bu hpyvaıı• 
çok ehemmiyet verirlerdi. ~ey~~ boy~~ 
lu, ıiyahlı beyazlı, başında bır guneı hale 
bulunan blr hayYandı. _____ .. _,. ____ , ______ , ... _, ................... ...... 

Bu, emin olunuz ki başka hiç bir 
memlekette emsali görülmeyen yük
sek ve kıymetli bir himaye tarzıdır. 
Ve bu gibi feylerin sayesindedir ki, 
otuz yıl evvel birer harabezar olan A
nadolunun en münbit ve zengin 
yerleri bugün birer mamure haline gir
mek istidadını göstermektedir. 

Evet, azizim 1 Ziraatte de çok ileri 
gitmi,siniz. Ve tuttuğunuz yol, sizi da
ha da çok i1eriye götürecektir. Eskiden 
patatisiniz bile Mar.silyadan gelirken, 
şimdi sofranız.da kendi havyarınızı, 
kendi muzunuzu yiyorsunuz. Yarın 

semaverinizde kendi çayınız kaynıya
caktır. 

r 
İSTER İNAN 

Adanada çıkan uTürk Sözü» arkadaıımızda okuduk: 

Şehirlerde gUrUltD r•11mehd~r. 

İSTER İNANMA! 
1 Almanyada Breme belediye reıth 

şehirde fazla Riirültü oldu~u için ti'" 
kayetlerde bulunan bazı k.imıelere fU 
cevabı ,·ermİftİr. 

1<Bazı şelıirlerde gürültü ile mücad., 
le edivorlar, bu mücadele çok es.
bir mÜcadeledir. Hele aırımızda .~ 
yersizdir. Ben aürültünün ıecelerı 
tav:rarelerin şehirlerin üzerinde clol•t 

1 

Türk edebiyat tarihine adı ıeçmİf bir adamın Bordaki me-

Dostum, durdu .. düşlindü ve son 
söz olarak, ilave etti: 

- Ziraat .. çiftçilik güneşle kaimdir. 
Her fCYe olduğu gibi toprağa, toprak 

<1- Dün, Bordan bir mektup aldık. Çok haklı ve bittabi 
o kadar da acı bir feryat mahiyetinde olan bu mektubun al
bnda eier tanıdığımız ve sözüne İnandığımız bir arkadaıın 

imzasını görmeseydik, anlatılan facianın vukuuna ihtimal bi!e 
vermiyecektik. 

Hadise ıudur: 

zan, yersiz bir vehim yü:..ünden yok edilmitl 
Bize bu vak'ayı anlatan arkadqmuz, bu, mezan ortadan 

kaldıran adının, 19 uncu asır Türk mutasavvıflanndan methur 
Şair Kuddusi olduğunu ipret ettikten sonra, bu facianın, ma· 
atteesaüf yüksek tahsil görmüı bir wmtaraf mdan iflenditini 
de kaydediyor. n 

IS TER iNAN iSTER 1 N A N .~1 ~.\ 1 

1 tı;ıiması suretile arttırılmHına taraf ., 

1 

darım halk müheyyiç :r.amarılara alı~ 
tırılmalı, tayyarel'!r memlekete baıkılı 

'"---------------------------·--------------------..J i verdiği zaman korkmalıdır.)) 
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lspanyollar kıyasıya Milletler 
Cemiyetinin ıslahı 

E 
Mandalar sisteminin iflası 

döğüşüyorlar 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) ki şartile kabil olduğu beyan 

Fransa 11 ve 16 ncı madde
olunmakta- lerin tadil edilmesini istedi 

Büyük harpte hürriyet ve istiklal ü

midile iğfal olunarak müttefik dev-
letler lehine kazanılan Yakın Şark mem• 
leketlerinin bir kısmı, harpten sonra man· 
da sistemine tabi tutuldu. Bir bakıma gö
re maksad, bu memleket halkını mukad· 
deratına sahip ve hakim olmak üzere ye
tiştirmekti. 

Fransız - Leh 
askeri konuşmaları 
ünün mühim hadiselerinden biri de G Fransız erkinıharblye reisi Gene • 

ral Gamlen'in Lehistana yapmakta bulun· 
duğu seyahattir. Malum o:duğu üzere muh
telif sebeplerden ve bu arada Fransa ile 
Sovyet Rusya arasında akdolunan askeri 
ittifaktan ötürü, iki eski müttefik olmala • 
rına rağmen Fransa ile Lehistanın arasın1. 

soğukluk girmi,tir. Bundan istifade eden 
Almanya, realiteler üzerinde çalışıp işli • 
yerek Leh dış siyasası üzerinde son derece 
müessir olmıya muvaffak olmuştur. Bu te· 
siri izale etmek için çalışan Fransız diplo • 
masisi, bu sahada mutlak bir muvaffaki • 
yetsizliğe uğrayınca, bu işi başarmak vazi
fesini General Gam len' e vermiştir. Bu 
Fransız generalı, Leh ordusunun mutla~ 
kumandanı olduğu gibi Leh siyaseti umu
miyesi üzerinde de kat'i bir nüfuz sahibi 
bulunan General Rydz - Smig)y ile görü• 
şecektir. Şurasını unutmamak lazımdır le. 
bugünkü Leh siyasetinin F ransadan uzak -
la§ıp Al manyaya teveccüh etmesini tas· -
vip eden adam, Lehistanın milli kahra -
man saydığı Mareşal Pilsudski olmuştur. 

Elyevm bu zat vefat etmiştir. Fakat Le -
histanın iç ve dış siyaseti üzerinde nafiz ol· 
mak ve kendi yerine kaim bulunmak iizere 
General Rydz - Smigly'yi iş başına geti· 
rip bırakmıştır. Demek oluyor ki, Fransız 

erkanıhnrbiye reisinin müzakerede bulu • 
nacağı adam, hakikatte Mareşal Pilsuds
kinin halefidir. O Mareşal Pilsudslfi ki, ya· 
vaş yavaş Lehistanı Fransız siyasetini.1 te· 
sirinden ayırıp Almanya tarafına meylet• 
tirmiştir. Şu halde, F ransanın yaptığı t.lÜ• 

zakere teşebbüsü çok güç şartlar altında 

başlamaktadır. 

muharebeler cereyan etmekte oldu • dır. 
iunu bildirmektedir. Hükumet kuv • Paris siyasi mahafiü, İngilterenin ka· 
\>etleri Grenada·dan ancak 15 kilo rarını memnuniyetle karşılamışlardır. Bu 
lrtetrc mesafede bulunmaktadırlar. mahafil. İnııilterenin 1'ermiş olduğu ceva-
li"k" k k l T bın doğrudan doğruya Roma ve Berline 

u umete sadı diğer uvvet er e -r l karşı •yapılmış bir hitap mahiyetinde oldu-
Uel istikametinde ilerlemektedirler. ğunu, çünkü Moskova ve Lizbon hüku-

uesca, Seragosse mmtakalarında b metlerinin Fransız tekliflerine daha evvel· 
u saatte muharebeler cereyan etmek- ce müsait bir surette cevap vermiş olduk-

tedir • larını beyan etmektedirler. 
Hükumet kuvvetleri La Linea ve f" _ , Cevap Veren Devletler 

'4<1ix yakınlarında büyük mikdarda 
. Paris. 16 (A.A.) - Hariciye Bakan-

laır almışlardır. lığı ispanya işlerine müdahale edilm•mesi 
Alman, İtalyan marşları yolundaki Fransız teklifine Portekiz. Bul· 

Rahat, 16 (A.A.) - Saat 1~.30 da garistan, İrlanda, Yunanistan ve lsveçten 
8eyj} radyosunun bildiriğine göre şi- esas itibarile muvafakat cevapları almıg· 
inal cephesinde, hükumetçilerin irtiba· tır .• 
tını kesmek ve Biscaye ve Guipuzcoa 

'lfilayetlerindeki asiler arasında irtibatı 
'\'ücude getirmek maksadile lrun'a kuv
Vetli bir hücum yapılmıştır. 
, • Sevil radyosu, emisyonunu, ltalyan, 
Alman, Portekiz ve ispanya milli 
tnarşlarmı çalmak sıuetile bitirmiştir. 

Hendaye 16 (A.A.) - Havas ajansı 
lnuhabirind en: 

İhtilalcilerin İrun·a karşı yapmış ol· 
duldan taarruz akamete uğramıştır. 

Dün sabah saat altıdan ona kadar lrun 
etrafında şimdiye kadar görülmemiş şid· 

el.etli bir muharebe olmuştur. 

Tayyare Akını 
Londra, 16 (AA.) - Üç Haviland 

tayyaresi bugün Barselon'a gitmek üzere 
Croydan meydanından uçmuşlardır. Bu 
tayyareleri idare edenler mezkur kumpan· 
yanın adamlarından değildir, 

Diğer taraftan Fransada tevkif edil· 
mişken fngiltereye dönen dört Fokker tay· 
yaresi de ecnebi pilotların idaresi altında 
Lizbona uçmuşlardır. 

Almanların cevabı müsbet mi, 
menfi mi? •• 

Paris, 16 (A.A.) - ispanya işlerinde 
bitaraf kalınması hakkındaki Fransız pro· 
jesine İngilterenin iltihak ettiğine dair o· 
lan tebliğin neşri dolayısile Paris gazete· 
leri, İtalya ile Almanyanın da bu hususta 
ııimdiye kadar tahmin edildiğinden daha 

ihtilalcilerin Burgos'tan hareket etmiş 
olan tayyareleri, 1 O kilometre imtidadın· 
ta hükumet kuvvetleri cephesini bombar
dıınan etmişlerdir. Hükumet kuvvetleri 
hilbao' dan gelmiş olan 1000 kadar Milis le müsait cevaplar vereceklerini ümit etmek-
\ıvvetile takviye edilmiş olduğundan, gid· 

d ı tedirler. 
et i bir mukavemet göstermişler ve son-

~~. ~ukabil taarruza geçerek İhtilalcileri 
UYük :z.ay.iat vererek çek.ilmeğe mecbur 

ttınivlerdir. 

Öğle vakti lrun cephesinin her tara-
fında süku·n ye 'd ·· · bulu-nı en teessus etmıı 
auyordu. 

Korsan Gemileri 

Madrid, 16 (A.A.) - M. Azana bir 
lararname neşrederek ihtilalcilerin elinde 
%Iunan Espana ve Nalesco ismindeki iki 
~lrp gemisini korsan gemisi ilan etmiştir. 

ihtilalcilerin Tebliği 
Seville, 16 (A.A.) - Seville radyo İs• 

~onu aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
«Madrid hükumeti tarafından neşre· 

:ilzni! olan haberler hilafına olarak Cor· 
0 ue da ıilkun hüküm sürmektedir. Orada 

tl'ılinakalat ve umumi müesseseler, normal 
•ıırette faaliyette bulunmaktadırlar. 
I Algesiras' dan hareket etmiş olan mil· 
t kuvvetler Kızıl Milislere hücum ederek 
~lllan büyük zayiata düçar etmişlerdir. 

lltequera §ehrine karşı yapılan taarruz 
hnllsında ve §ehrin zaptı sırasında mühim 
'•arat vukua gelmiştir. 

İngilterenin Cevabı 
~· Paris, 16 (AA.) - Sir Clerk, dün 
~leden sonra M. Delbosa ispanya işleri· 

l\e rnüdahale edilmemesi hakkındaki Fran· 
;lt tekliflerine fngilterenin resmen muva
•lcat etmiş olduğunu bildirmi tir. 
~ İngilterenin vermiş olduğu cevapta u
So Urni bir itilaf akdinin İtalyan, Alman, 

VYet ve Portekiz hükumetlerinin iştira· 

Journal gazetesinin Berlin muhabiri di
yor ki: 

«Alman cevabı hazırdır ve müsbettir. » 
Bununla beraber Matin gazetesine Ber

linden ıönderilen bir telgrafta da §Öyle 
deniliyor: 

cıUmumiyetle iyi haber alan mahfelle· 
re göre Alman hükumeti ıimdilik Fransız 
notasına cevap vermemeğe 
mi§tİr. 

karar 

Boğazlarda 
·Yeni •• 

re1ım 
(Battarafı 1 inci sayfada) 

ver• 

mada tesbit ettiği memnu mıntaka ve müs· 
tahkem mevkilerin hudutlarını gösteren 
proje bugünkü toplantısında bir defa da· 
ha gözden geçirilecek ve kat'I şekli veril· 
dikten sonra Başvekalete arzedilecektir. 

Bu proje kabul ve tasdik olunduktan 
sonra tesbit edilen mıntakai memnuada 
dolaşmak yasak edilecektir. 

Karadeniz Boğazında Altınkum ve 
Sütlüce taraflarının Boğaza doğru olan kı· 
sımları memnu mıntakalar arasına dahil 
edilmiştir. Bu vaziyete göre Altınkum pla
jı ve o civardaki gazinolar kaldırılacaktır. 
İzmit cihetinde Derince ve Gölcük, Ça· 
nakkalede de müstahkem mevkiler mem· 
nu mıntakalar arasındadır. Bu husustaki 
tafsilat projenin tasdikinden sonra ayrıca 

ilan edilecektir. 

l~t.A
o,~ 

Cenevre, 16 (A.A.) - M. Delbos, 
Milletler Cemiyeti umumi sekreteri 
M. Avenol'a Milletler Cemiyetinde re

form yapılması meselesinde Fransa 
hükumetinin neler düsünmekte oldu· 
ğunu bildirmiştir. ' 

M. Delbos, bu mülahazalarında 
F ransanın bilhassa Milletler Cemiyeti 
mukavelenamesinin 11 inci ve 16 ncı 
maddelerinin tadilini istemekte oldu • 
ğunu beyan etmektedir. 

Rusgada 
Tedhişcilerin 

Muhakemesi 
Moskova, 16 (A.A.) - Trotskist 

• Zinovievist birleşik bir tethiş teşkila
tının meydana çıkarılması hakkında 
hükumet tebliğini mevzuu 15ahseden 
gazeteler, çok yakında aleni surette 

muhakemeleri yapılacak olan bu çe • 
tenin harekatını şiddetle takbih et -
mekte ve Stalin ·in Leninist idaresi al

tında Sovyetler Birliğinin her sahada 
kazandığı büyük muvaff akiyetleri te· 

barüz ettirmektedir. 

Feci bir kaza , 

Bir tren Bostancı civarında 
bir çobanı çiğnedi 

Dün Haydarpaşa - Pendik yolunda 
bir kaza olmuş, makinist T ev fiğin ida

resindeki 11 numaralı katar Bostancı 
istasyonuna yaklaşırken Kırımlı Meh· 
met isminde bir çobanı yaralamıştır. 
Çobanın cesedi lokomotifin altında 
iki kolu ve iki ayağı kesilmiş olarak 

çıkarılmıştır. Dün bu yüzden banliyo 

seferleri bir müddet teehhür etmiştir. 

Yunanistanda matbuat vekaleti 
Atina 16 {Hususi) - Kabined_e bir 

Matbuat ve Turizm Vekaleti ihdas e -
dilmiştir. Vekilliğe şimdiye kadar yarı 
resmi tı.ırizm teşkilatı direktörü bu • 
lunan muharrir Nikolau tayin edilmiş
tir. Yeni vekil bu hafta içinde vazife
sine başlıyacaktır. 

Bir bakıma göre de bu memleketlerin 
halkına bayat ve hakimiyet hissesi ayır
mak şartile. memleketlerini istismar idi. 

Fakat Yakın ve Orta Şark memleket• 
!erinde manda sistemine tabi tutulan bu 
milletlerin milli şuuru çoktan uyanmıştı. 

Bunlar hür ve müstakil yaşamağa karar 
vermiı oldukları için kendilerine vaadolu
nan hürriyet ve istiklal yerine mandaya 
tabi tutulduklarını görür görmez ayaklan-

1 dılar ve evvelce dost veya halaskar tanı· 
j dıkları müttefik devletlere karşı savaş aç-

( 
tılar. 

Bunun neticesi olarak Orta Şark mil
{ Jetlerinden evvela Irak jstiklaline sahip ol· 

du ve mandadan kurtuldu. 
Daha sonra ayni hadiseler Suriyede 

vukubuldu ve manda sisteminin orada da 
yürümiyeceği anlaşıldığı için Fransa jle 
Suriye arasında müzakere edilmekte olan 
ittifak muahedesinin orada da manda sis· 
temine nihayet vermek üzere olduğu anla
şılmaktadır. 

Yakın ve Orta Şarkta mandanın tatbik 
edilmekte olduğu diğer bir muhit, Filistin· 
dir. 

Fakat bu muhit te mandaya karşı bir 
kaç kere savaş açmış ve son defa bu sava
§ını devam ettirmeğe muktedir olduğunu 
da göstermiştir. 

Filistinde açılan savaşın manda siste· 
mini istihdaf ettiği günden güne tavazzuh 
etmektedir. 

Filistindeki milli savaşı idare eden Arap 
yüksek komitesi son neşrettiği beyanna· 
mede mandanın Filistinde kat'i bir mu
vaffakiyetsizliğe uğradığıru anlattıktan 
sonrn Filistin Araplarının kendi yurtların
da kendi mukadderatlaTına hakim olmak 
istediklerini, İngilterenin de ta 1922 de 
bunu tanıyarak Filistin Araplarını Irak A· 
raırlan gibi istiklale ehliyetli saydığını ve 
yalnız Siyonistleri hoşnut etmek için tut
tuğu siyaset yüzünden yolunu değiştirdi

ğini göstermektedirler. 
Hakikatte Irak ve Suriyenin manda· 

dan kurtulmasını müteakip Fiüstinin hu 
sisteme boyun eğmekte devam edeceğini 

zannetmek beyhude olur . 
Her taraftan müstakil Arap memle-

ketlerile, yani Suriye, Irak ve Mısır ile çev
relenmİ§ olan Filistin de, ayni seviyeye 
varmak için eünden geleni yapacaktır. 

Manda sisteminin milli şuuru uyanık 
muhitlerde fayda vermiyeceğinin anlaşıl· 

maaile bu sistem iflas etmiş sayılır. 
Ömer Rıza Doğrul 

Bir adam kaynanasını 
öldürdü, üvey kızını vurdu 
Hadise bu sabah Y enikapıda cereyan etti, katil de 
ağırca yaralandı, fakat onu kimin yaraladığı belli değil 

Bilhassa, Fransa ile Sovyet Rusycl ara• 
sında son zamanda akdolunan ittifak, Le
histanın bu husustaki endişelerini arttır • 
maktadır. Çünkü Lehliler, bugün için, ken
di varlıklarına karşı en yakın hasım olarak 
Bolşevikleri görüyorlar. Bu sebeple Leh -
Fransız münasebatı, yakın bir atide, uzak 
bir ihtimal ile ya eski hararetini iktisap e• 
decek, yahut ta, her gün bir parça daha 
hararet.ini kaybeden küllenmiş eski bir ate,, 
gibi, soğuyup gidecektir. - Sellin Ragıp .. ....................................................... _._ 

Müessif irtihal 
Denizli meb'usu esbakı ve Yüksek fk

tısat ve Ticaret mektebi kanunu medeni 

müderrisi merhum Sadık Beyin refikası. 

bestekar tanburi Salahaddin Pınarın an

nesi, Zonguldak kültür direktörü Fahri 
Alperin, Mes'udiye malmüdürü Hakkı Er
demin, Süreyya Paşa fabrikası muhasibi 

Safa Kılıcoğlunun kayınvalideleri Bayan 
İsmet Pınar bir hafta evvel tutulduğu has

talıktan kurtulamayarak dün akşam üzeri 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün Nişantaşı 

Güzelbahçe Kuyulubostan sokak Yıldız 

apartımanındaki ikametgahından kaldırıla

cak ve cenaze namazı öğle ezanını müte
akıp T eşvikiye camisinde kılınarak mak· 
beri mahsusuna defnolunacaktır. Alla rah• 
,met eyliye. 

····························································-
Kadın aldığı yaraların tesirile ölmüştür. 

Katil bundan sonra üvey kızını aramıya 

Bu sabah saat altıda Y enikapıda bir 1 olamamış, Garbisin ısrar ve tehditleri kar- başlamış, abdesthanede yakalamış onu da 
cinayet olmuş, Hisardibi caddesinde Arap şısında da bağırarak istimdada başlamış· .ağır surette yaralamıştır. 
Mehmet sokağında oturan sıvacı Garbis tır. Gürültüye Garbisin kaynanası uyanmış Bu iki yaralama hadisesi esnasındaki 

üvey kızını yaralamış, kaynanasını öldür· ve Garbisin çirkin fikrini öğrenince ona da· boğuşmada kendisi de ağır bir yara almıı· 
müş, boğuşma esnasında kendisi de ağır rılmağa ve bu arada sövmeğe başlamıştır. tır. Fakat bu yarayı öldürdüğü kaynanası· 
surette yaralanmıştır. Kıza gelince o büyük annesi ile Garbis nın elile mi, yoksa tecavüz etmek istediği 

Ruıyada önü alınan suikast 
~ 

1
l'•n'da Ahmet Emin Yalman, başma· 

Cinayet Garbisin üvey kızı .ile münase· arasındaki kavga esnasında abdesthaneye üvey kızın elile mi aldığı henüz malum 
bette bulunmak istemesinden doğmuştur. kaçmış ve saklanmıştır. değildir. Yaralıların ikisi de hastaneye kal
Garbis sabahleyin kalkar kalkmaz üvey Gaıibis kaynanasının tekd:irleri artınca dırılmıştır. Hadiseden müddeiumumilik 
kızına takılmış ve onu kendi arzularına müteessir olmuf ve eline geçirdiği bir bi- ı haberdar eclilm(~. tahkikata ba§lanıtmı.ş.

revi başlar.» diyor ve: «Ne olurdu, mil·! ram etmek istemiştir. Fakat kız buna razı çakla üzerine hücum ederek vurmuştur. tır. 

-~.· . d lllın mevzuunu, Sovyet Rusyada mey-
ltı~na çıkarılan suikast meselesine hasret· 
t1ı 'ftit. ispanyadaki anarşiyi gözönünde 
t.lan muharrir, Rusya gibi 150 milyonluk 
Qtr le' 1 
~l ıt enin rahat ve huzurunun kaçmamış 
tıı ttıasına memnundur, zira karşı karşıya 
f ~trıleketin nefine hiz.met eden taraflar, 
ti~ akarlıklarının bedelini bütün varlıklarile 

Clnektedirler. 

Olimpiyatlar ve sulh 

11~ l>eyarnj Safa Cumhuriyetteki sütununda 
~ !'tır>iyatlarla harp arasında yüz gösteren 
S>:nıeyişi tahlil ediyor: <Maçlar bir harp 
~i 0"a"ı telakki edildiğine göre halk yarın· 
to ~t'Ydan muhnrcbelerinin coşkunluğunu 

1•cr· tr, coşar. sahada tam bir harp peş· 

!etler harp edecekleri yerde, sadece bö}·le 
kansız ve ölümsüz bir mücadelenin neti
celerine göre hudutlarını tashih etselerdilı> 
temennisinde bulunuyor. 

Kantite ve kalite 

Kurun'da Sadri Ertem kalite ve kantite 
yani kemiyet ve keyfiyet hakkında bir fık
ra yazmıştır. Sadri Ertem bu kelimeler mü· 
nasebetile mekteplerimizden bahsetmekte· 
dir. Malumdur ki, memleketin her tarafın
dan ortamektep ve lise istenmektedir. 
Sadri Ertem okumağa karşı gösterilen bu 
şevki takdir ediyor, fakat kantite yani ke
miyet yanında iyi mektep, iyi hoca , ıyı 

idare kurmayı birinci planda iş saymak ge· 
ıektİIL» diyor • 

lki ahbap çavuşlar 1 , _________ _ 



Üniversitede 
yabancı dil dersleri 
Yeni yılda talebenin sık 
sık kur değiştirmesine 
müsaade edilmiyecek 

Maarif Vekaleti yabancı dil dersle
rine çok ehemmiyet vermektedir. Üni
venitenin yabancı diller mektebin -
den iyi randıman alınmadığım gören 
Vekalet islahata başlatmış olmakla be
raber lise ve orta mektep ders program
ları üzerinde de önümüzdek:i ders yılın
dan itibaren talebe lehine bazı tadilat 
yapılmasını muvafık görmektedir. 

Bunun için fimdiden tetkiklere baş
lanmıştır. Liselerdeki yabancı dil kur
larında da esaslı bir islahat yapılacak 
ve talebe orta mektepte iken seçeceği 
bir yabancı dili lisenin son sınıfına ge
linceye kadar takip edecektir. Bu su
retle hiç bir talebe Fransızca okurken 
vaz.aeçip lngilizce veya Almancayı öğ
renmiye kalkmıyacaktır. Talebenin 
sık aık kur değiştirmesi lisan öğren • 
meai bakımından mahzurlu görülmek
tedir. 

Orta mekteplerde lisan dersleri 
mümkün olduğu kadar hafifletilecek 
ve ber sene biraz daha yüksek kitap -
lar okutmak auretile talebeye dimağını 
yormadan yabancı dil öğretilecektir. 

Liselrede nazari derslerden ziyade mü

kalemeye ehemmiyet verilecektir. Ta
lebe liseden mezun olurken mutlak su· 

rette bir yabancı dil konuşacaktır. Bu
nun için de lise bitirme imtihanlarında 
sualler yabancı dille sorulacak ve ce
vaplar da ayni şekilde istenecektir. 

lslahat tamamen bittikten ve yeni 
fekil tatbik edildikten sonra nihayet 
üç sene zarfında liselerden çıkacak ta
lebelerin bir ecnebi dile sahip olabile
cekleri .kuvveile umulmaktadır. Bu 
suretle Üniversitenin yabancı diller 
mektebi de yüksek tahsil gençliğine 
yeni bir lisan öğretmekten ziyade ya
bancı dille konuşan talebelerin bilgi • 
lerini arttırmağa yarıyacaktır. 

Afış yerleri 
Belecliye afiş asılacak yerleri tayine 

karar vermişti. Bu hususta belediye, 
şubelerine icabeden tebligatı yapmış 
Ye muayyen afiş yerlerinin tesbitini 
bildirmiştir. Şubelerin belediye riyase
tine arzedeceği neticeler bir defa daha 
gözden geçirildikten sonra tesbit edi
len mahallere afişaj kuleleri dikilecek 
ve afişler ya~buralara asılacaktır. 
-----~ .... 
1 Yeni Neşriyat 

Varlık - On beş günde bir çıkan san· 
at ve fikir mec.muaaının 75 inci sayısı Ya· 
,ar Nabi, Sabri Esat. Abdülhak Şinasi. 

Ziya Osman, Yakup Sabri, Cemil Sena, 
Fazıl Hü.nü, Vasfi Mahir, Şchap Nafiz, 
ve Sabahattin Alinin makale, hikaye ve 
ıiirleri, aynca Makaim Gorgi'ye dair gü
zel bir etüdle lngilizce ve Rusçadan ya
pılmıt çok alaka uyandırıcı tercümelerle 
çıkmıpır. 
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Yeniden üç 
ilk mektep 
Açılacak 

SON POST~ 

İzmir Panayırı 
serbest mıntaka 

addedilecek 

l~ _____ E __ K_O_N __ O_M __ i __ ~_.I 

Zahire Borsasında Bir 
Haftalık Vaziyet 

Susam, fındık fiatları giJ.lueligor 
BUGDA Y : Buğday piyasası ya • ı him bir mevki itgal edeceji fÜ.,..... 

Bu mektepler de ihtiyacı Sergide lstanbuldan da beş Va.f yavaş normal bir şekil ahnağa baş· !görülmektedir. Bu sebeple lapanyaddi 
k lamıştır. Her ne kadar haftalık müva • mal alan memleke~r dahi fındıklara• 
arşılamazsa ilkmektplerde sanayi pavyonu kiralandı ri.dat şehrimizin ihtiyacına kifayet e - mızla alakadar olmaia batlamıtlardaııl 
yanın tedrisat usulü Bu yıl Jzm· be l .1 l dıyorsa da bu ay nihayetine doğru iç Bu sene fındık rekoltesi noksan ~ 

ır yne mı e panayırı - A d . . • konacak nın kurul - h . r-. 36 na olu ıstaşyonlarmdan gelışat baş• makla beraber kalite itibarile geçen ~ 
bin met acagı bsab anın gkenış ıgı a·· Jıyacağından ileride fiatların bir mik- nelerden daha iyi ve taneler daha ... 

Kültür Direktörlüğü ilk tedrisat iş
leri etrafındaki tetkiklerine devam et
mektedir. Bu arada mahalle mümessil
leri ilkmektep çağına gelen çocukları 
tesbit ederek liste halinde kültür di -

re mura ama çı mıştır. u • ·ı . l .. 
t .. b h t . k dd d"J tar gerı emesı bek enebılır. gundur. un u aa a ransıt mınta a a e ı e· Ş h . . . . 
Cek Pa . t" k ed k b e rımızde halı faalıyette bulunan Fiatlar ağustos teslimi 48481.. e1 -. , nayıra ıs ıra ece ya ancı .. d - . . . 2"• -' 

memleket] d ' l k d h. uç egırmen ancak ıhtıyacı karşılıya- lul teslimi de 47-47i knnutur Si.d' 
er en ge ece eşya an ıç k k . · · -"-T • 

bi · 1 kt A ak b ca adar un yetiştirıyordu. Bu hafta fındıklar da 20 kuruttan muamele göıw 

Y:n:~sımt ~ ın~yaca dır. n~ lu eş- içinde kapalı, veya müteahhitler elin- mektedir. 
sa ı an smın an resım a ına - d b ı dah .. d w. · d E b '-

rektörlüğüne vermeğe bajllamıcıtır. cak sat 1 k t' 'ld"·. 'b' e u unan a uç egırmenın e n üyük fındı& müfterimiz olaıl 
T '( • ı mıyan ısmı ge ırı ıgı gı ı f ı· w• ••W • • • 

Bu iş bittikten sonra yeniden mek~ "t" "] b"l kt" 1 · .. aa ıyete geçecegı ogrenılmıstır. Bu Hamburg piyasasına gelince· G-ea go uru e 1 ece ır. zmır panayırı mu- d w• • • • • • • '"'ll'~ 
tebe ihtiyaç hissedilip edilmiyeceg-i ve n b t'l T"" k' d h"l" d b""t"" egırmenlerm mzımamıle buğday sar- haftalar jçinde yeni in":·-"-r aöı ase e ı e ur ıye a ı ın e u un na- f' w ~- • 

mevcut mekteplere ne kadar cıube ilave k'l tala d .. d k k d ıyatı artacagından piyasanın daha da miştir. 
T ı vası rın a yuz e se sene a ar l .. . 

edilmesi lazım geldigıw· anlası1acaktır. t ")"t J kt can anması uırut olunmaktadır. Piyasanın canlı bulunmaaı fiatlar 1-. enzı a yapı aca ır. G . , . 
Bununla beraber önümüzdeki dersse- D"W t ft "d t t b ld eçen hafta fıatlarda cüz i hır dü- zerine tesir yapmaktan baU ~ 

ıger ara an sergı e s an u an .. kl""k k ·ı · · 
nesine yeticıtirmek üzere şehrimizin b · k" J t şu u aydedı mıstar. Hafta sonun • tır. Türk iç fındıkları yüz kilosu 

T eş sanayı pavyonu ıra anmış ır. d p 1 ] . I . 6. 20-6 30 
muhtelif yerlerinde üç ilkmcktebe da- B" · · d d . .. ·k· a o at ı cıns en , , , on çav - Hamburg ağust09 yüldemeei 52 liıw 

ırıncı pavyon a en sanayn, ı ın- d l E.s . . . .. w 

ha ihtiyaç hissedilmektedir. Bunlar da · d .. .. .. arı kışehır, Alpuk.oy ayarı bug - ya satılmıştır. Geçen haftanın sonu • 
cı pavyon a mensucat, uçuncu pav • d I 6 r. • . be l K"" h - · · 

ihtiyacı karşılıyamazaa bütün ilkmek· d d · d .. d'" d"" ay ar ,D, ymnı Ş çavdar ı uta - na dogru ıfler bıraz geytemİf ve bin " 
yon a emır ve ma enı eşya, or un· 5 ·~- T ak 1 • k 

teplerde yanm tedrisat usulü tatbik o- ·· d k k .. b · · ya ,,,a, r ya kızı caları 6 uruş • netice fiatlarda da bir iki liralık ıerr cu pavyQn a auçu sanayıı, eşıncı • . . . 
lunacaktır Bu sene ilkmekteplerde de d d h 1. d k ·ı tan satılmıştır. leme kaydedılınıftır. · pavyon a a grup a ın e şe ercı er ARPA p· . . . .. • 
derslere 15 eylülde başlanacaktır. b 1 kt : ıyaaa ısteklıdır. Muteah- Hamburgda tanınmıt firmalar Türli 

u unaca ır. h. l k ] 1 k · · "h 1 · T" t S . Od d f . 1t er no san arını tamam ama ıçın ı racaıtçı arının fiatlan bu kadar ı:J 
ıcare ve anayı asın a zmır H . . 91 •• _. • 

Atatürk Ko .. prüsu·· F · · 1 b'" 1 k t aydarpaşa teslımı 3,,.,.5 paradan dok· buk degıştırmelerini muvafık bu 
uarı ıçın ça ışan uro, mem e e sa - .. . Ç . 

·· · t k" ··ı·· .. f'k . t t' t'k me arpa mubayaa etmektedırler. u· maktadırlar. Bır parça fazla talep kar 
Atatürk köprüsünün vaz'ı esas nayıının e amu unu gra ı ' ıs a ıs ı il l d 4-4 5 . d d 

f t w fi I .. k ki" d va ı arpa ar a , para ır. şısın a yüksek fiat istemeyi tal ... · 29 w t tehı"r edı'Jm" t" B ve o ogra ar a gosterere re am e e- . . . . • 
resmı agus osa ış ır. u- kt" B . 1 . h l Mısır durumu gev~k gıtmıştır. bıraz azalınca da fiatlan derhal kır • 
na sebep Almanyadan istenilen köp- ce ır. u ış erın azır anmasına ev . ı:: '>r. P.. k 'k d 1 -'-

ık. .. d "t"b ha 1 t a,a,J-U uruştan az mı tar a satış ar mayı iyi bir harCAet saymamakt• .. ~•""' 
rüye mahsus bazı aletlerin henüz gel- ve ı gun en ı ı aren şanmış ır. l 1 - · ı o muştur. ar. 

memiş olmasıdır. Akalliyet mektplerinde münhal KUŞYEMİ : Hafta içinde hararetli Kabukl~ ~ndıklara gelince, Ham • 

Osküdarda bir çocuk daha muallimlik yok alış verişlere sahne olmuştur. Bundan burgda Turkıye .kabuklu fındıklar~ 
Ecnebi ve akalliyet mekteplerinde on gün kadar evvel lngiltereden ta - en büyü~. raki.bi bulun~n ltalya fındık" 

kuyuya düştü 50 kadar muallimliğin münhal oldu - lepler artması üzerine piyasada faali· ları~.ın Y~.z kıloeuna ııf Ham~urg ~ 
Üsküdarda Selamsızda oturan Ya- ğu hakkında çıkan şayialar üzerine yet ve fiatlarda da tereffü alametleri nev ıne gore 46-57 marka tekhf oluıı-

ninin oğlu iki buçuk ya;ıında Doçe Maarif Müdürü Tevfik ile görüştük, görülmeğe başlanıı~tı. Geçen hafta İp· muştu~. .. . .. 
yangın yerinde oynarken üstü açık ku· bize decti, ki: tidasında piyasa biraz daha canlan • Cevız uzerıne hen uz muameN 
yulardan birine düşmüştür. «- Ecnebi ve akaJJiyet mekteple - mış 9 :m paraya kadar satılan kusyem- başlamamıştır. Bu seneki rekolte~ 

Doçe çıkarılmış ise de bir müddet rinin muallim kadroları ancak talebe leri l 1,25 paraya kadar çık~ıştır. donlardan müteessir olduğu ve geç 
Sonra O··ımu"'ştu··r. k k b 1·· · · d b. 1 d b d d b. h ft · · d seneden noksan olacağı anlaşılmak 1 ayıt ve a u u ışın en sonra tes ıt e· .on ra orsasın a a ır a a ıçm e dı 

dilebilir. Halbuki daha henüz talebe Hatlar 18 fngiliz lirasından l!l/10 li- ta r. 
Bir saat hırsızı kayıt ve kabulü işine başlanmış değil- raya kadar yükselmiştir. Yalnız hafta Yeni sene mahsulü üzerine Alınanı 

Yüksekkaldırımda saatçılık eden dir. Bu hale nazaran gazetelerde ecne- sonunda Londradan gelen haberler ya.ya yapılan sabflar pek cüz'idir. U llf' 
Firangoli dükkanında öğle ye • bi ve akalliyet mekteplerinde 50 kadar fiatların biraz gerilediğini ve en son fa.k bir parti yüz kilosu ıif Hambarf 
meği yerken dükkanın kapısından bir muallimlik münhal olduğu yazıları da muamelelerin 19 liradan yapıldığı bil- 20 füa, yani 40 marktan satılmışsa ~ 
elin uzanarak tezgahın üstünde duran doğru değildir.» dirilmektedir. Bu haber piyasamıza da bu fiatlar üzerine fazla itler olacağı il-
7 tane altın saati alarak kaçtığını gör- Talebe hariçte temsil veı-emiyecek tesir ederek fiatlar cüz'i bir gerileme mit olunmamaktadır. Çünkü geçel 
müş, derhal: «Yetişin hırsız saatlerimi Bazı mektep talebeleri ders yılı i- ile 10,:fü.J 1 kuruşa kadar düşmüş - hafta Bulgaristandan Hamburga 37:81 
çaldı, kaçıyor!» diye bağırarak hırsızın çinde klüplerle müştereken temsiller tür. mark üzerinden teklifler yapılmıttır. 
peşine düşmüş, ve Yüksekkaldırımın vermektedirler. MektepJilerin dersleri· Trakyadan müvaridat her gün 1000- TIFI1K : Piyasada ehemmiyeti bil} 
başından Cenyo likantası önüne ka - le daha iyi meşgul olmaları için bu hu- 2000 çuvalı bulmaktadır. değisiklik o1ma1111ftır. Muhtelif meııı• 
dar hırsızı kovalamıştır. susta şikayetler vaki olması üzerine ta- KETENTOHUMU • D d h _ leke;lerden sorutturmalar devam ettİ1 

Y k 1 w 1 h 1 b · d 1 d b • urum a e - · h f · · d 1 L - _w.;. a a anacagını an ıyan ırsız saat• e enın ers zaman arın a u temsil- .. b" d - . 'kl"k kt S .. l gıne göre a ta ıçın e satıt arın ~· 
d k k 

. . nuz ır egışı ı yo ur. on gun er- w • , _L 
leri Cenyo lokantası önün e i sa sı - lerle meşgul olması yasak edılmıştir. d A d .1 K d . r I yacagı ümıt olunmaktadır. Geçen nıu-
nın içine koyarak kaçmış, fakat biraz Keyfiyet alakadarlara bildirilmiştir. e d a a.j3~a~ ~e ara k~ız ı~~~f~ • ta 500 balye kadar tiftik sablmıtuti 
ötede yakalanmıştır. Adının Yako oğ- Türk Muallimleri Sovyet Ruıyaya rınl aı: ·b· ~-l utruşa y w afr be"kalı er Bu satışların bir kmnının lngiltere içİll 
1 1 1 b h "di ge mege aş amış ır. ag a rı arı k ecı· 
u Albert olduğu an aşı an u saat ır- Gı yor h. .. ..ba t ba I d ki d olduğu söylenme t ır. . . enuz mu yaa a ş ama ı arın an 
sızı suçunu itiraf etmiş ve «karnım aç· ~ürk mu.~llır"?ler! So':.yet Rusyadan bü ük işler ohnamıştır. Oğlaklar 11 O, Ankara, Beypazan,, 
tı, yaptım!.» demiştir. Albert sevkedil- vakı davet uzerıne 29 agustosta Mos - y 'h 1 il ld 11 100 -hı 99 k .. _. 

k h k d ki d
. B . Avrupa ı racatçı arı e uyuşu u • yarı ma ar , yag ar urut~ 

dig-i mahkeme tarafından tevkif edil - ovaya are et e ece er ır u gezı 
40 il

. . . k d k. "k" - ğu takdirde önümüzdeki hafta içinde satılmıştır. 
miştir. 

Yine bir otomobil kazası 
Dün saat 14 de Beyoğlunda f ngiliz 

Sarayı önünde geçmekte olan Vik -
torya adlı bir kız 2159 numaralı oto
mobilin sadamesine uğrıyarak ağır su· 
!'ette yaralanmıştır. Kızcağız hastane
ye kaldırılmış, suçlu hakkında takiba
ta başlanmıştır. - - ------

OlçU ve ayar teftişleri 
Ölçü ve ayar başmüfettişliği her 

gün istanbulun bir mahallinde kon -
trollerine devam etmektedir. Bu arada 
geçenlerde Bomonti Bira fabrikası da 
teftiş edilmiştir. 

Diğer taraftan lstanbulun senelik öl
çü muayeneleri bu ayın sonunda hitam 
bulmuş olacaktır. 

KadıkG:r 
Sllreyya Bahçesinde 

Halk Opereti 
Bu akşam 21,45 de 

HALiME 
Yarın BOyllkdere 
aile bahçesinde 

TELLi TURNA 

ye mua ım ıştıra e ece ve ı ı ay . · 1 beki b·ı· H v · k l ·· · · } - ım-ııı... k d So R d . f k I pıyasanın can anması ene ı ır. er "'eçı ı ı uzerme ıt er çoga ..-
a kr d vyet usya a mısa ır a a - ne kadar keten küspesinin tonu :m li- başlamıştır. 57-58 kuruta kadar ta j 

ca ar ır. -, radan 40 liraya kadar yükselmişse de lepler olmaktadır. Ahnanyada TürkiYfi 

b 
ketentohumu fiatlarında bir fark yok- menşeli tiftikler üzerine itler olma .-

NÖ etçi tur. Londra piyasasında fiatlar eylul mıştır. Oğlaklar için ıif Hamburg ıı 
teslimi 12/1 O İngilizdir. kuruştan müsaade verilmiftir. 

Eczaneler BAKLA : Piyasa sağlamlaşmağa YAPAGJ: Durum gev,ekliğini 1111" 

Bu ıeceki nöbetçi eczaneler 
latan bul cihetindekiler: 

fUDlardU': 

Akıarayda: (Şeref). Alemdarda: (E· 
sal). Bakırköyünde: (Merkez). Beya-
zıtta: (Asador Vahram). Eminönün -
de: (A. Minasyan). Fenerde: (Hiisa
meddin) . Karagümrüktc: (KemaI) . 
Küçükpazarda: (Necati). Samatya Ko· 
camustafapa§ada: (Rıdvan). Şehre -
mininde (A. Hamdi). Şehzadeba§ın -
da: (Hamdi). 

başlamıştır. Mevsim iptidasındanbcri hafaza etmektedir. Hafta içinde Ati" 
dört kuruş ile dört on para arasında dolu malları üzerine İf olmamlfU'' 
temevvüç eden fiatlar da geçen hafta Yalnız yüzde 6().62 randımanlı T~ 
içinde talep fazlalığı neticesinde beş ya cinsleri üzerine az miktarda •tlf' 
kuruşa kadar yükselmiştir. Tereffüe lar olmaktadır. Trakya mallarının çil' 
diğer bir sebep te bakla rekoltesinin bucak satılmasının diier bir eebebi !! 
tahminlerden noksan bulunması ve elyafının Merinos yapaiıJanna Y~ 
evvelce alivre mal satan bir çok tüc • incelikte bulunmaaıdır. Bunun ~ 
carların noksanlarını tamamlamak için yerli fabrikalarla ihracatçı tüccar~ 
piyasadan mal toplamalnrıdır. tercihan Trakya yapaiı)annı satın 

Çanakkale ve Gelibolu baklaları 5, maktadırlar. ...~ 
Beyoğlu cihetindekiler: Bandırma malı 4#30 paradan satılmıf· Geçen hafta 6'-66 kuruttan O'l-
Galatada: (Yiropulo). Hasköyde: (Ni- 1 · d d h f · · d b' bal k d T _L __ L • .. ' ,. tır. unır e e geçen a ta ıçın e ır ye a ar rill&ya IDAll yapa8l 
sim Aseo). Kasımpaşada: (Müeyyel). b kl 4 'J- d kaç yüz ton a anın ·-;) para an tılmıştır. .ıı 
Merkez nahiyede: (Maıkoviç, Vinko • J ., 

satıldığı duyulmu,tur. Mersinde limanda tetlim .. ,u e ,.. 
pulo). Şişlide: (Pertev). Taksimde: ı ·ı~ 
(Kemal Rebul). FINDIK : Bu sene fmdıklarımızın ton kadar yıkanmıf yapalı kilosu 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 1 gayet iyi fiat1arla satılacağı ümit olun- kuruştan satılmıftır. ~ 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: maktadır. Daha ~imdiden Almanya ve Almanyada Türkiye yünleri iize,.., 
(Yusuf). Kadıköy eski İskele cadde- diğer memleketlerden her seneden da- hiç bir yenHik görülmemİftİr. 1/1 
sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldc~ir - ha fazla talepler başlamıştır. Fındık1a- kontrol dairesi Türkiyeden İ•tel'I , 

meninde: (Üçler). Üsküdar İskele • 

1 

rımıza rakip olan ispanyanın bu sene fiatlere henüz müsaade vermeuıekt• 
._h_a..;.ş_ın_d_a_: _<_M_e_r_ke_z_)_. -------.! lcarışıklıklar dolayısile piyasad;ı mü • 1 dir. 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Kastamonide 23,300 
hastalıklı ağaç iliçlandı 

Elma iç kurtlariyle başlıyan mücadele sona erdi. Şimdi 
bütün yemiş ağaçlan tam bir kemal halindedir 

Kastamoniden bir görünllş 
Ka1tamonu, (Huauat): - Şelnimlz ve murları mücadeleyi tam bir plan dairesin· 

tlvan bahçelerinde aon aylar zarfında ba• d b. k.ld h" b ,. e, muntazam ır ıe ı e, ıç ir taraf ih· 
IÖateren elma iç kurtlarile Gçüncü tertip mal edilmemek üzere yapmışlardır. 
lrlücadeleye geçen ayın 20 inde yedi kol• Şimdi bütün meyva ağaçlan tam bir 
~n bqlanmıt. ay sonunda bitirilmiftir. kemal halindedir. 

Mücadele bütün ehemmiyetile yapıl· Şiddetli Bir Yağmur 
lrllf. yazlık olmıyan cine elmalarla i\rnaı- Ağustoe bqlangıcındanberi ıehrimiz 
ra nev"inden olan yenü,li 23,300 afaç ve mülhakatında tiddetli bir ııcak baıla
ll&çıanarak· bu İf için 113 kilo JOO l(Tam mıt. buı yerlerde de kuraklık l>aı ııöıter· 
l4ılıir aarfedilm: ... ir. ~ mittir. Fakat geçen pazarte9İ termometre 

Birinci ve ikinci tertip mücadelelerde birdenbire düşmüıtür. Cenubu garbiden 
~1duğu gibi bu eefer de kasaba merkezin· esen tiddetli bir karayel rüzganndan son· :eki bah~elerae ücreti~ ameleler çalıımıı. ra ıclıri kesif bir bulut tabakası kaı>Jamıı, 
~lerde ıse e*i usul uzere bahçe sahip· biraz sonra da şiddetli bir yağmur dütme· 

lerine •mele bap nezaretiyle yaptmlmIJ- ie başlamıştır. Yağmur bir •aıot dctVam et· 
..... Bu it ile ufrapn alakadar ziraat me· mi,tir. 

Samsunda 
şiddetli sıcaklar 

Devairde mesai saatlerinde 
tadilat yapıldı 

_ Samsun (Hususi) - Şehrimizde 
tıcaklar bütün tiddetila devam etmek
~r. Sühunet dereceai gölgede 36 ya 
ıladar çıkmıştır. Bu münasebetle me
murin devam saatlerinde tadilat ya • 
Pılınıştır. Yeni yapılan programa göre 
Sabah 7 de işbaşı 12 de tatil, öğleden 
8onra saat 3 de işbaşı 6 da tatil yapıl • 
lllaktadır. · 

Bir canbaz kumpanyasi 

Yaşı altmış 
Adım, adım 
Atlamış 

---
Beypazarlıların pek sev-

dikleri bir eczacı 
Beypazarı (Hu .. 

ıusi) .aurada 
bütün kasaba hal • 

kının yürekten sev
diği Fatihli bir ec • 
zacı B. Ali vardır. 
Kendisi çok şaka • 

cı, biraz da şişman
dır. Mudurnu'da, 

Naili handa bu -
Eczacı Ali lunmuş, sıra ile bir 

çok kasabalr değiştirmiştir. Kilosile, 
kasaba değiştirmesi yüzünden kendi
sıne: 

- Yaşı altmış, kilosu yüz altmış, 

Bulaşık hastalık -
larla mücadele 

Kızılcahamamda mücadele 
iyi neticeler verdi 

Kızılcahamam, 

(Hususi) - Ka
sabamız' ve köyle 
rinde salgın bir hal

de bulunan bulaşık 
hastalıklarla müca· 
dele için, bir kaç 
yıl evvel Sıhhat Ve 

Uleti tarafından 

burada bir dispan· 

aer açılmıt. husuıt 
~ 

muhasebe idaresi· Doktor lbrabim Alp 

nin yardı.mile de bir eczahane vücuda ge· 
tirilmiştir. Bu arada üç dört sene evvel 
kazamıza vekalet tarafından Doktor İbra· 
him Alp isminde genç bir tabibimiz tayin 
edilmişti. 

Doktor lbrahim Alp, kasaba ve köy· 
lerde bulaşık hastalıklann yaptığı talıriba· 

tı bir memleket meselesi addederek gece· 
li gündüzlü çalışmalara baılamış v~ mü
temadiyen hastalar üzerinde yaptığı teda
vi ve serom tatbiki ile hastalığın seyrine 
mani olmuş, yüzde yetmiı derecesinde bir 
muvaffakiyet elde etmiştir. 

Kasaba halkı Klarei husuıiyenin revir 
ve ecz.ahaneye karp yardımını geniılet· 

meai, bazı noksan iliçlann tamamlanma· 
sını dilemektedir. • 

lzmir Limanında ihraç edilmek nzere mallar vapurlara yllkletilirken 

Yaş meyvacılık teşkilat 
altına alınıyor 

fzmirde ve Egenin muhtelif yerlerinde soğuk hava 
depolan tesis edilecek 

İzmir, (Hususi) - İktısat Veka- İktisat Vekili Celal Bayar lzmirde bu 
lcti YClf meyva ihracı meselesine ehem· işle de meşgul olacaktır. 
miyetle sarılarak YClf meyvacılığımm M 
teşkilat altına almıya karar vermiştir. alatyada bir kaza 
Türkofis meyvalar seksiyonu şefi Zeki 
Doğanoğlu ile Standardizasyon müte
hassısı Dr. Bade ~hrimizde yaş mey· 
valar hakkında inceden inceye tetkik-

7 5 lik Bir köylü kağnı teker
lekleri arasından can verdi 

lere başlamışlardır. Sivas (Hususi) - Sivas - Malatya 
iktisat Vekaletinin ikinci beş yıllık yolu üzerinde bir kaza olmuş, 75 lik 

meyva sanayii programı mucibince bir köylü kendi kağnısının tekerlekleri 
Kızılcahamam, (Hususi) - Kazamı· fzmirde ve Eg~ enin muhtelif yerlerinde 

zın Çamlıdere nahiyesine bağlı Udan kö- altında can vermiştir. 

Bir çoban kuyu içinde ölü 
bulundu 

sog~ uk hava depoları tesis edilmesi mu- B iht" d M h yünden 12 yaşlannda Hüseyin oğlu Ziya u ıyarın a ı e mettir. Kansı 
köy civanndaki yaylada oğlaklan güder· karrerdir · Soğuk hava depolarında ve çocuklarını kağnısına bindirerek 
ve bütün bağın pçağırmalanna nğmen ae· ambalajlanacak olan yaf meyvalar so- Siva.sa gelirken arkadan karpuz yükile 
ve bütün bağırıp çağırmalanna rağmen ıe- ğuk hava tertibabnı haiz vagonlarla Malatyadan gelmekte olan Azizin 
sini duyuramamıı ve boğulmuştur. Köy İzmirdeki frigorifik depoya gelecek ve kamyonuna yol açmak istemiş, fakat 
korucusu etrafı dolatırken oğlak sürüsü· ayni şekilde vapurlara yükletilerek fİ· kağnısını çektiği yer birdenbire çök· 
nün başında Ziyayı ııöremeyince ıüphe- mal Avrupası limanlarına sevkedile • müştür. O zaman kağnı devrilmiş, 
lenmiş ve etrafı aramağa baılamı1- Biraz cektir. Mehmet tekerlekler altında kalarak öl-
aonra da 90euğu ceedini kuyunun İçinde İlk la ak 1__ •• •• ı· .. ·· 
b hn K fj 

, ___ .:ı h b o r &avun, uzum, pat ıcan muftur. u uştur. ey yet mer.K;~en a er a-
l C.. L • t -dd · . . h.. gibi nisbeten dayanan meyva ve seb-
ınınca umnunye mu eıumum181 ve u· 1 Urfada bulvar kümet doktoru derhal vak·a mahalline zeler ihraç edilecektir. Ik tecrübelerde 
gitmiıler, züpbeli görülen bu ölüm hadi· tacirlerin karşılafacakları ziyanlann Urfa (Hususi) - Nafia VekBletin
seei üzerinde tahkikata başlanmıştır. hükumetçe itfatı ela düşünülmektedir. den gelen bir emirle Urfada yapılacak 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~an bulvarın ke~fname~ i~enmişti~ 

Edremitte avcılar bayramı 
Keşifnamenin hazırlanmasına başlan-
mıştır. Bulvar Nafia Vekaleti tarafın· 
dan yapılacaktır. 

'Hadiseler~ ~ 
Rarş1&1nc1 ~ 

Zümrüdü Anka masalı 
Bir varını§ bir yokmuı: bunu bilen 

bilrniyenden çolunuş.. Dünyanın bir u· 
cunda yaşamış, öbür ucunda çok işler 

başarmıı bir Zümrüdü Anka ku1t1 var -
mış. 

Şehrimize gelen bir canbaz kum -
~anyası açık havada halkı çok alaka
dar eden gösteriler vermektedir. Beş 
kişiden mürekkep olan bu kumpanya
~ın içinde Muhiddin adındaki çocu -
aun hayrete şayan bir cür'et ile başar • 
dığı oyunlar seyircileri hayrette birak· 
ınıştır. sırasile kasba değiştirdiğinden adım a- Edremit avcılan • 

Kanatlan yokm~ amma, kolları 

varmış; kollan çok iıe yararmıt- Ko • 
luna düıeni yerden yere atarmış, her • 
kesi birbirine katarmış. 

Açık sahada verilen ve mütemadi -
Yen tekrarlanan bu oyunlar halkı çok 
•1aıcadar etmiş, saha hincahınç seyir -
cilerle dolup IJotalmışbr. Kumpanya 
iç Anadoluda oyunlarına devam et -
inek üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

Karamürsel yüzme havuzu 
Karamürsel - Kasabamızda ya -

~altta olan yüzme havu~u inşaatı 
demektedir. 
Havuzların inşaatı 21 Ağustosta bi-

dım atlamış!. derler. Edremit (Hususi) - Edremit Hal- ra bir müddet ietirahat edilmiş ve sa-
F akat Bay Alinin Beypazarından kevi spor şubesi bir avcılık bayramı ve at 4 de de sürek avına çıkılmıştır. Bir 

da bir gün kalkıp gitmesi düşüncesi, sürek avı yapmıştır. Ava sabahleyin çok domuz vurulmuş, akşam üstü de 
kendisini seven kasablıları, şimdiden yüz kişilik büyük bir kafile halinde çı· tekrar sofra etrafında top1anılmıştır. 
müteessir etmektedir. Fakat bütün bir kılmıştır. Hazırlanan kuzu kızartmaları ve vuru
kasabayı nükteleri, ince şakaları ve se· Her arkadaş ayn ayrı yerlerde vur- lan avlarla yapılan yemekler yenilmiş, 
vimliliği ile cezbeden Bay Ali: şi~di- dukları avları bir araya getirmişler ve su başında neş'eli bir akşam geçirilmiş· 
lik Beypazarından ayrılmak myetınde bu avlar pişirilerek saat 12 de toplu tir. Gece Halkevine avdet edilmiş ve 

~~ll?,!!'.:,_ .... _ . bir halde kırda bir öğle yemeği yenil • kafile halk tarafından ·karşılanmıştır. 
tirilecektir. Türkiye yüzme birincilik- miştir. Halkevinin önünde alay havası oynan-
lerinin bura.da yapılması için teşeb - Yemekten sonra saat ikiye kadar mış ve bu suretle geç vakte kadar eğ-
büsatta bulunulacaktır. zeybek oyunları devam etmiştir. Son- lenilmiştir. 

Gel zaman, git zaman herkes ondan 
demiş: 

- Elaman! 
Bu çok yaman ıey, bulalım bir yolu· 

nu, bükelim kolunu., Kolu bükük kal· 
sın, adı sönük kalsın. 

Bunu söyliyenl~r bir araya gelmişler, 
hep i>irden çömelmişler. Biri demiş: 

- Zümrüdü Ankaya haddini bildiri· 
nm. 

Öteki demiş: 
- Bu iııte ben birim.. Olmaz ben • 

den başkası .. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: Bir başkası daha gelmi§, hepsinin 
aklını çelmiJ: 

- Bu ite aea ne denin. Ha- ... Bir memur, pundunu bu- ... Sonra bu parayı barda.. Sazda.. çal oynaaın, 
lllllı ~? · ' lap, mensup olduğu daireden vur patlaam 1 • mit, bitirmif ! 

800 lira V1ll'IDUfo • 

ye· Hasan Bey - Ben olsam, 
çaldığı için değil de, bu parayı 
o mendebur yerlerde yediii için 
cezalancbnnml 

- Ben, demi,, ben vanm; onunla 
yalnız ben hemayarım. Haddini bildi • 
reyim, adını sanını aildireyim 1 

Uf lafı açmıf, herkes birbirine ateş 
saçmış; gürültüye başlamışlar, Züm • 
rüdü Ankayı unutup birbirlerini taşla • 
mışlar .. 

Onlar birbirlerile uğraşa dursunlar: 
Zmrüdü Anka usanmıı: bavalanmı, ve 
gitmiş .. Bu İşte böyle<:e bitmişi .. 

- Zümrüdü Anka nemene kuştur? 
Mu, söyliyeyim n~mene kuı olduğu• 

1 
nu ... 

Zümrüdü Anka dedikleri kuı lodoe 
veznindeki Cim Londosmuıı..fMSET 
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Bir cani öldürdüg" ü adamı J!e!'az P.erdenin 
lkı genı 

mezardan çıkardı ve astı Y1ld1z1 
Amerika da aşıkiyle birleşen bir kadın kocasını öldür-
müştü. Gömüldükten sonra mezardan 
çıkarılan maktulün cesedi bir ağaca 

asılı bulundu 

M a klül 

~~~~-----

Astrid Alvyn ile Diksi 
Dunbar önümüzdeki sine
ma mevsiminde alkışlaya-

cağımız iki güzel 
Amerikalıdır 

~-,.,. 1 ~ 

'"~ /' 

~~ I 

" ..... 
• 

,,~ 

~ 

Astrid Alvyn 

... 

~ 

Amerikalılar yaz mevsimini, ölü mev· 
:sim sayarlar. Bu mevsimde pek az film 
çevrilir. Buna mukabil bütün sinema spes· 
yalistleri tam bir hareket halindedirler. 
Yeni sinema mevsiminde yeni bir yıldız 
parlatabilmek için mütemadiyen uğraşir, 

Amerika gazeteleri son günlerde vu· erkenden Larri'nin evine gitmişler. Ray- didinirler. 
kubulan 'bir cinayetin esrarengiz safhalan· mond bir balta ile içeri girmiş, - zabıta- işte, bugünlerde Amerikada bu spesya
ve neticelerinden bahsediyorlar. nın tahkikatına göre - buz kumağa mah· listler vasıtasile sinema aleminde yeni bir 

Anlatılışa göre Texas demiryolunda sus olan bu baltanın sivri ucunu yatağında şöhret almağa namzet iki genç ve güzel 
çalışan Larri namında bir sürücü KÜnÜn ,uyuyan Larri'nin göğsüne saplamış, fakat Amerikalı kızın deıJlkodusu yapılmakti\_t 
birinde kaybolmuş ve neye uğradığı bir Larri bir darbe ile ölmemiş ve bir kaç saat 'dır. Bunlardan biri sarışın Astrid Alvyn· 
türlü anlaşılamamıştı. ,yaşamış. Bu arada Larrinin bir kaç dostu 

1
dir. Bilhassa gözlerinin güzelliği ile çahu· 

Zabıtanın yaptığı bütün araıtırmalar ,evine uğramışlar, Larri, bunlann birine 'cak ıöhret bulan bu yıldız, yeni bir filmin 
boşuna gitmişti. Aylardan sonra garip bir ,Raymond.'un kendisini vurduğunu söyle· .baıt rolünü yapmak üzere Foks tarafından 
hadise vukua geldi: 1 nıiş, fakat kansı kocasının hezeyan ettiği· :angaje edilmiştir. 

Larrinin cesedi bir ağaca asılı olarak ,ni ileri sürerek misafirin vaziyeti zabıtaya 
b'ld' 0 

A o 1 bulundu. Manzara, onun kendi hayatına . ı ınnesıne mana 0 muş. 

luydığını anlatıyordu. Fakat zabıtanın a
taftırmaları, hadisenin bir cinayet oldu
iunu göatermiı. ve bir kaç gün sonra Ray· 
mond Henri isminde biriyle beraber ya
pdığı bir kadın katil olarak yakalanmış
lardır. 

Larri bir kaç .aati müteakip öldükten 
sonra Raymond ile Lani'nin karıaı Della 
cesedi ne yapacaklarını düşünmeğe başla· 
mı şiar. 

Rayrnond, bir iki arkadaş bularak cese
di bir otomobile koymuş, tehirden biraz 
ötede ormana götürmüş ve orada ıöm· 
müıler. 

Tahkikat biraz daha derinleştirilince 
cinayet bütün teferrüatile meydana çık· 

mııtır: Bunlar, iıin gizli kalacağını ve Larrinin 
Meğer bu Raymond, Larri'nin karısını unutulacağını sanıyorlardı. Fakat Lani u· 

ele geçirmek istemiş ve Larriyi öldürmek ,nutulmadı. Onu bir kaç gün görmeyen ar· 
için fırsat gözetlemeğc başlamış. kadaıları ne olduğunu ıormağa ve her bi· 

Larri'nin karısı da kendisinden pek ,ri onun akibeti hakkında bir şey söyleme· 
lıoınut olmadığı için Raymond'un Flörtle· ğe ba§ladı. Kimi Larrinin karısından bıka· 
rlni iyi karşılıyonnuo. Nihayet kadın, Ray· rak kaçtığını, kimi ıehirden ayrılarak baı· 
mond ile anlaşmış, ve iki Larri'nin vücu· ka bir yerde yerle§t:İğİni ıöylüyordu, 
dunu ortadan kaldırmağa karar vermiş- Bu dedikodu Raymond'u telaıa dü· 
ler. ıtürdü. Çünkü hiç bir kimse Larrinin bir iz 

Cinayet günü Raymond ile arkada51 ,bırakmadan yok olacağına ihtimal verrni-

-CÖNÜL iSLERi 
Okuyucularıma 
Cevaplarım ... 
Ankarada Pakize jmzasını kullanan 

genç kıza: 
AJiıta hesap ve ölçü olmaz, hudut 

1oktur. ite heaap ve ölçü sirince İfİn 
adı deiİfİr. Firenlııler bu çqit 1-ilan • 
tılaraıı menfaate dayanan evlenmen a· 

dnu verirler. Son zamanlara kadar biz· 
de ailevi müsant aranmakla Leraher, 
meçhul bir teYdi, adetlerimizin ar .. ına 
:reni cirmeye ba9ladL Şuraaım da kay • 
dediniz ki bu çefİt evlenmelerin mutlak 

surette aleylıimde deii.\'lJ. Bhikis hir 
çok muharrirlerin en kuvvetli evlenme 
bağlannı bu nevi izdivaçlarda bulmak-

la olduklarını da ba~ırlıyorum. Fakat 
aksini yapmıya imkan varsa onu tercih 
edenleri de hemencecik haksa bula • 
mam. Yalnız ailece müsavat noktasına 
fazla ehemmiyet verenlerden olduğu • 
lnu da kaydedeyim. 

* 
Rodostan cıŞ ı> imzasile mektup yollı· 

yan genç kıza: 

Müstea ... kaideyi bo:ımaz, derler, yı.iz 
•interce l&ifi aruında bir tane kam bozuk 

çıkmıt olabilir. Eski zamanlarda belki 
biraz ifrata giderler, ecnebi ile münase • 
bette bulunan Türk kadınım taıa tutar • 
lardı, buaün bu kadına yapılacak teY, 
bat çevirmek, kendiaini cemaatçe ka • 
rantine altına almaktan ibarettir. 

* lzmittc Bay Ali Envere: 
Ben nedense arap İlimlerini pek sev· 

mem, uzun ömürlü olmasmı ve ailesine 
ujur ıetirmeaini dilediiün kızcağuınJZa 
haliı Türk adı vennenizi tavsiye ederim, 
meseli Elçin, meseli Gönül. meıeli Gül 
ribi •• Mazur ıörünüz bu dakikada hatırı. 
rna fazla11 celmedi, bir düzine ıırahya • 
mıyacağım. 

* Beyazıtta Bay Ahmet Nare: 
Gazete ilanı ile zevce değil, belki met

res bulunabilir. Hiç tanıdıiınız bir aile 
de mi yok? Yoksa eilenmek mi istiyor· 
aunuz? 

* Eskişehirde Faik Hayriye: 
Oğlum yafının 20 ye ıeldiğini söyle • 

mene rağmen elan çocukluktan kurtula • 
mamıpın. Bence ıenin yapacağın ıey ev· 
vela bakaloryan1 atlatmaktır. Üst tarafını 
aonra dütünürüz. 

TEYZE 

Diğer yıldız da esmer ve mevzun vü
cutlu Diksi Dun bar" dır. Yeni yıldızı yu· 
,karıda zarif bir ev kıyafetiyle görüyor-
sun uz. .............................................................. 
yordu. Sonra zabıta da taharriyata başla
mııtı. 

Bunun üzerine Rayrnond meseleyi büs
bütün kapatmak için başka bir şey yap· 

1

mak lazım geldiğine kani oldu ve gene 
bir kaç arkadaşile ormana giderek cesedi 
~erinden çıkardı ve bir otomobile koyarak 
ormanın kenarında duran bir ağaca astı. 
. Cesed bir kaç gün sonra iki avcı tara· 
fından keşfolundu ve hadise derhal zabı

,taya haber verildi. 

. Ceset o kadar tefessüh etmişti ki müş-
kü}at ile teşhis edilebildi. 

Cinayetin vukuundan bir sene ııeldz ay 
,geçmişti .. 
, Zabıtanın başladığı tahkikat kolay ko· 
.Jay ilerlemiyordu. Nihayet bir kaç kişi Lar
ri ile karısı ara•ındaki geçimsizlikten hah
.setti ve zabıta Larrinin karısı ile a§ıkı Ray-
1mond' u yakaladı. 

Kadın, tahkikat esnasında :zabıtanın 

tazyikına dayanamıyarak itiraf etti ve za· 
bıta bu itiraflar Üzerinde çalışarak hakika
ti bütün teferrüatile ortaya çıkardı ve ca· 

, nileri adliyeye verdi. 

C. H. P. Nahiyesinin balosu 
Cumhuriyet Halk Partisi Kısıklı na

hiyesinin tertip ettiği balo evvelki ge· 
ce Çamlıcada sabaha kadar sürmüş ve 
çok eğlenceli olmuştur. 

KIRK ·GÜNDE DEVRiALEM 
Tanımadığınız memleketler ve insanlar 

Y•z•nı M. Ekrem 

Hala bütün esrarını muhafaza eden 
bir toprak: Hindi Çini 

Vahşt kabilelerfn yaşadığı mıntaka: J.aos 
Bugün üzerinde (54) milyon insa· 

nın yaşadığı Hindi Çini, tarihi, nüfusu, 
iklimi ye arazisi ile Hint ve Çin ara .. 
sında bir bağ ve ~çit noktası teşkil e .. 
der. Gerek insanlarının, gerek tabia • 
tinin esrarını henüz tamamile öğrene• 
mediğimiz bu kıt'ada şimdiye kadar 
hakim bir devlet teşekkül edemedi. 
Son asra gelinceye kadar yarımadanın 
garbında Kmer imparatorluğu ~ark ta· 
rafında ise bugün tamamile Fransızla· 
rın eline geçen Annam imparatorluğu 
mevcuttu. 

Hindi Çini'nin garbında menşei 
Hindli olan Birmanyalılar, Siyamlılar, 
Kampoçlular şarkında ise Çin menşei 
Annam1ılar bulunur. Halbuki merkez· 
de bütün bu kavmler birbirlerine ka • 
rışmış haldedirler. İstilacı milletler 
tarafından dahilde dağlık nevahiye sü· 
rülüp orada yaşamağa mecbur olan bir 
takım kabileler vardır ki bunlardan 
bir takımlarına verilen ad «vahşi» ma• 
nasına gelir. Mesela Laos'da yaşıyan 
kabilelerden birine Kha diğerine Moi 
derler ki vahşi demektir. Bunların bu· 
lundukları yerlere doğru medeniyet 
getiren bazı yollar yapılmış ise de te -
rakkilerine orman ve dağ pek haşin bir 
surette mani olmustur. Bu kavimler . 
dağlarda kurdukları köylerine gayet 
mahirane yapılmış korkunç tuzaklarla 
yabancıların tecavüzünden muhafaza 
ederler. Otlar arasına sakladıkları ok 
tuzakları pek tehlikelidir. 

Oklar zehirli olduklarından açtık • 
ları yaralar öldürücüdür. Büyük bir 

Hindi ÇinI de yerli iki kadın tipi 

poç mimarisinde de mevcuttur. Yari
madanın ortasında kurulmuş olan yerli 
Siyam krallığının nüfusu 11 l800,oo0 
olup ahalisi halim ve san'ata kabili ' 
yetli insanlardır. Başlıca mc,galelerl 
pirinç ziraatidir. Daha garpta İngilizle
rin elinde bulunan Birmanyanm nii -
fusu 13 milyondur. En müMm 'ehrf 
bütün dünyada birinci derecede pirin9 
ihraç limanı olan (Rangun) dur. 

Daha cenupta ise lngilizlerin AvrıJ
payı uzak şarka bağlıyan deniz yold 
üzerinde Malaka boğazına hakim vı 
bir~ci derecede askeri, ticari kıymeti 
haiz olan Singapur şehri bulunur. 

maymunu 15 dakikalık ıztıraptan, bir Şehrin SU şebekeleri . 
insanı da bir ila iki gün sonra öldürür. Belediye Sular İdaresi fehrin bir çol 
Zehiri bir nevi sarmaşıktan, yılan, yerlerindeki su şebekelerini takviye et• 
akrep jfrazatından veya mütefass~~ mişti. Sultanahmetten Beyazıta ka -
maddelerden yaparlar. Bu tuz~kl~r k.o- dar olan kısımdaki şebekenin takviye
y girilecek yerlere kom:r. ~sıt b~r sıs· si de bitmiştir. Bu suretle evlerin ,,~ 
temde yapılan bu_ tuz-~ga duşen ınsan apartmanların üst katlarına kadar sU' 

veya hay~anın agı~lıgıle .yay gev.~er 1arın çıkması temin edilmiştir. Sul•: 
ve oklar bırden t~krıben hır metre yuk- idaresi gelecek sene bütçesine tahsl'" 
::ekte hareket edıp (30) ~etre mesafe· sat koyarak şebekenin diğer kısmını '1~ 
ye kadar şayanı hayret hır surette he· takviye edecektir . 
define isabet eder. ------

Buda dininin hakim olduğu bu Sarhoşluk kavgası 
memleket siyaseten üç kısma ayrılır: Dün gece saat 24 de Bostancı ga:ıi• 

1 - Şarkta Fransız Hindi Çini'si. y · ·ı ·· t ·ı derı nosu müsteciri asın ı e muş erı er 
2 - Ortada Siyam krallığı. Şaban arasında sarhoşluk yüzünde11 

3 - Garpta fngilizlerin Hindistan kavga çıkmış, Yasin tabancasile Şa ' 
idaresine tabi olan Birmanya ile ce • bam sağ ayağından ağır surette yars
nupta yine İngilizlerin himayesi altında lamıştır. Yaralı hstaneye kaldırılrnıf• 
bulunan boğazlar idaresi ve Malezya suçlu yakalanarak tahkikata başlan ' 
devletleridir. Şarkta Fransızların elin- mıştır. . .•.• ~ 
de bulunan - T onkin • Annam - ve ... ' , ' ' ' d 
Koşenşin'de her şeyde Çin medeniyeti ..../ 
görülür. Konuştukları lisanın da Çin 
lisanı ile akrabalığı vardır. Bütün tafsi· 
latile hayat ve adetleri Çin hayat ve a
detlerini hatırlatır. Bir Annam'lı zayıf, 
ellerinin boyu uzun olup viicudunda 
işleklik vardır. Kadınların ve erkekle
rin giydikleri elbiseler hemen hemen 
birbirinin aynidir: Geniş br pantalon 
- pamuk blüz ve başlarında da ya sa· 
rılmış bir mendil veyahut tabak gibi 
geniş bir şapka taşırlar. Halbuki ya -
rımadanın cenubu garbisinde yaşıyan 
Kampoçluların dilleri, abideleri ve me
deniyetleri kendilerinin Hindlilerle 
daha ziyade münasebette bulundukla· 
rını gösterir. Hatta Hind mimarisinde 
mühim bir yer tutan Lotüe çiçeği Kam• 
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Dinarlı Yunan şampiyonunu 32 dakikada yendi 
1'ekirdağlı Hüseyin, lelgra/ Jekliğ.imiz halde, seçmejNE ANLA TJYORLAR? 
"1.Üsabakalarına gelmedi. Musabakalar karışık oldu. M k. 

v A . a sos diyor ki: "İki dişim kırıldı.... Cim Londos 
n.ara li Mülayime hükmen galıp sayıldı Dinarlıdan daha kurnaz. Fakat kuvvetler arasında 

yapıyordu. ~j dakika olmuştu. 
Bir aralık Maksos Dinarlıyı altına 

aldı , ezmeğe başladı, fakat Dinarlı u
fak bir hile ile Maksosu altına aldı, her 
iki taraf da canını dişine takarak dövü
şüyor ve dakikalar da geçiyordu ... Ni
hayet ;32 nci dakika oldu .. ikisi de aya
ğa kalktılar, Dinarlı saniye fevtetme -
den hasmının üzerine atıldı, Cim Lon
dosun meşhur tayyare oyununun baş
langıcı ile işe başladı. Amerikalıların 
altından kaldırma dedikleri oyunla 
Maksosu yere vurdu, Yunanistan şam
piyo.nu bir an içinde köprü kurmak is
tedi, fakat Dinarlı nefes aldırmadan 

bütün vücudile hasmının üzerine çul
landı, ve iki omuzunu yere getirdi, 

. . . Maksos ayaklarile muhayyiril'ukul 
Kara Ali - Müliyım maçın dan heyecanlı bar sahne k l f d k h d" k uvvet er sar e ere avayı over ·en 

'-- NASIL GÜREŞTiLER? - ı Artık sıra mühim müsabakalara gel- hakem saniyeleri saydı. Dinarlı galip 
(Bqtar fı 

1 
• . yf d ) mişti. gelerek profesyonel pehlivanlarımızın 

llehJ· I a mc1 '* a a Hakem cemal yine mikrofon vası- en teknik güreşcisi olduğunu isbat etti 
alç ıv~n ar ela bu meşhur adamla boy tasile şu sözleri söyledi: ve Cim Londosun rakibi olmağa hak 
~İtırn_;: .. ~~temişlerdi. ~ekirdağlı 1:üse- ((Seçmelere ilaveten Çoban Mah • kazandı. 
IO}']' ur ıye ~.a!. pehlıvanı . oldugunu mut pehlivan da iştirak edecektir. Bu güreşte Dinarlının alnındaki ya
~iil'!e.rek .butun gazetel.erı do!aştı, Şimdi biitün pehlivanlar ringe gele • rası açıldı ve kanadı, Maksosun da bir 
'.ı_ı ayım Dınarlıyı yenmış oldugunu ki d' d' · k ld ı\CQ · ce er ır . ışı ırı ı. 

fazla fark yok. D~narlı daha netesli .... ,, 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

havlusile o·na rüzgar veriyor. Müla : 
yim in Dinarlının yorgun yüzüıı~ diki
len gözlerinde eski sertlik· yok. Hatta 
insa~. Mülayim pehlivanın bakışla -
rmdaki muhabbetin ve şefkatin koyu
luğuna bakınca, onları iki rakip değil, 
iki kardeş · sanıyor. 

Mülayim pehlivana, bu sahnenin, 
bir g~n evvelki vaziyetlerile sevimli 
bir tezat teşkil ettiğin söylüyorum. Gü
lüyor, ve: 

- O, diyor, k~ndi aramızda öyledir. 
içimize el katılınca iş değişiyor 1 • 

Dinarlı Mehmette hiç, fevkalade bir 
.zafer kazanmış bir insan gururu yok. 
Eski tevazuundan bir dirhem eksilme-
mış: 

- Maksosu iskartaya çıkardık 1 di~ 

Mamafi, bunları bahane olsun d iye 
bÖylemiyotum : Dinarlı çok teknik ve 
çok kuvvetli bir pehlivan. Cim Lon -
dos bana onun makaslarından korun -
mamı tavsiye etmişti. Ve ben, bu na
sihati dinlememenin cezasını çektim. 
Çünkü Dinarlının bacakları kollnrm -
dan çok kuvvetli. Makasına tutulup ta 
sakat kalmamak çok güç. Sonra çok 
sert güreşiyor. Cüreş esnasında farkı
na varmadım ama, iki dişim kırılmış. 

Kırıldann. çık~kların sonradan anlaşıl

ması tuhafıma gitti. Güldüm v e kendi 
kendime: 

- 32 dakikcı,da iki diş... dedim. de· 
mek iş biraz daha uzasaymış, 32 di«ini 
eline verecekmiş! 

Mak90Sun yapılacak olan Cım Lon• 
dos - Dinarlı revanş güreşi hakkındaki 

tahminini de yokladım. Maksos: 

11 ıa ederek, Cim Londos'un karşısı - Biz bütün pehlivanların gelmesini Hava kararıyor 
~ çıkmak istedi. Kara Ali Bandırma- beklerken Mahmut pehlivan ile Kara Her pazar herkesin keyfini bozmayı ı 
'· n kalktı lstanbula geldi, ve yiğitli • Ali çıkageldiler. Meğerse diğerleri hep adet edinen hava bu sefer de somurttu 

- Ben. dedi, bir kaç sene evvel, Cim 
Londosla Filadelfiyada güreştim. Beni bir 
buçuk saatte yenmi§ti. Bu itibarla, iki 
pehlivan hakkında . da fikrim var. Londos, 
Dinarlıdan daha kurnaz. Fakat Dinarlı da
ha atik. Kuvvetler arasında fazla fark 
yok. Londos daha tecrübeli. Fakat Dinar• 
lı daha nefesli. Londos daha teknik. Fa
kat Dinarlının makaslan daha tehlikeli. 
Sonra, Dinarlının, ıipsivri bir kafası var. 
ensesi de kalın olduğu iç.in, balık gibi ka· 
yıyor insanın elinden. 

!~~~en beklenecek şekilde vakurane beraber ringe çıkacaklarını bilmedikle- ve çiselemeğe başladı. 
D~cek kararları bekledi. ri için soyunmamışlar. Hakem Cemal Ringe Kara Ali ile Çoban Mahmut 

'l'ordı;arlı Cim ~osdos'_~an revanş .isti- koşa koşa içeri girdi. Beş on dakika pehlivanlar geldiler. 
\>c : Yarım dunya Suleyman, Rıfat, daha geçti. Nihayet başta Mülayim, Halk o sırada bağırdı: 

~rıf pehlivanlar da kalkıp İstanbula Dinarlı ve Maksos ortada göründüler, - Kara Alinin karsısına Mülayimi Dinarlı rakibini yenerku 
tcldıler ve ortalık bir kaynasıverdi. resimler alındı. isteriz. ' 

Hulasa, jkisinin de birbirlerinden ek
sik, ve birbirlerinden fazla taraflan var. 
Bu itibarladır ki, ikisi arastnda yapılacak 
bir kartılaşmanın neticesi hakkında yapı

lacak bir tahminde isabet gösterebilmek 
imkansızdır . 

Cinı Lond '1 d" yor. Bakalım Cim Londosun bir diye-
t.. os gazete sutun arına o- Cemal yine mikrofoni eline aldı: Organizasyon heyeti bu kararı tas-
.:ulcn dcdikod ı d b k A · ceği daha kalacak mı~ 
· 1 . . u ar an 1 tı, tınaya - 1<Allo, diye söze başladı. Şimdi ,·ip etti, Çoban Mahm\lt gitti ve Mü • 
1' crını tesviyeye aitti ve aiderken de M k ] o· ı k . l) IA • . d hAt h 1 ·ı Ve ilave ediyor: 
.u So"zlerı· .;;.yledi :• ., a sosa ınar ı güreııece tır. ıs. ar- ayım yıne sırtın a o ma u av u ı e ...., • - Sevinç duyuyorum tabii. Fakat 

- Ya Mülayimle Dinarlı) lkisilc de gü
reştiniz ıiz? 

o· dan müdahale etmeyin, program ka - geldi. benim yüzüm asıl Cim Londostan öc 
. - marlı evvela Yunanistan şam- çan pehlivanlar yüzünden altüst ol .. Hakem Cemalin yine sesi duyuldu. 

Maksos hiç düıünmeden cevap verdi: 
- Ben Dinarlıyı, Cim Londosla mu• 

kayese edebilirim 1 t>ıyonu Mak.aoa'u yenain, 110nra kar"ı- muştur, diierlerinin kiminle tutuşa • c<Bu pehlivanlar alaturkacı olduk - Maldıkğım zaman g~leb~~k.'.k Çbfünkü ?1~ 
l
lna rıksın, digw erleri de aralarında an • 1 . . f 1 . k . . a sosu yenmeyı uyu r marı et 

Y arı 1Çın ne es erı yo tur onun ıçın ya- Kara Al Ne ~or? 
"fsınlar ve bana r-Lı·p olabı'lecek kı"m· l N . d ..saymıyorum. Bugünkü güreşte bü -cu. rım saat gür~cek er. etıce e sayı 
'eyi sc""'ı'nler. tün gayretim, neticeyi mümkün mer -

ikinci güreşten eonra Kara Aliyi de 
buldum: 

,,_ hesahile galibiyet vardır. y tehe az zamanda almak içindi. Siz sa-
aziyet bu yola dökülünce dünkü Mülayim de halka şu sözleri söy • 

- Ben, dedi, neticeden memnun de· 
ğilim. Çünkü Mülayimi, daha kat'i ve de
dikodusuz ıekilde yenmek iıterdim. Fakat 
vakit çok azdı. Biz, saatlerce süren gü
reşlere lışkınız. Yanm saat içinde insan bir 
pehlivanı değil, bir çocuğu zor yener. Üs
telik yağmur da bşlayınca, kaymaktan 
tutmağa vakit bulamadım. 

~ at tutmuşsunuzdur; ne kadar aürdü ~ 
r günü için bu acçmelerin yapıl - lememi istiyor. _ 32 dakika! 

ltıası kararlattmldı. Biliyorsunuz ki Mülayimin zoru T e-

~ :rograma nuaran Mülayim Tekir • kirdağlı Hüseyin iledir. Mülayim o • 
A.. ~lı Hüseyinle, Kara Ali Süleymanla, nunla her zaman tutuşmağa hazır ol • 

tıf Rifatla, ve Dinarlı da Maksos'la duğu halde Hüseyin gelmemiştir. O • 
~iireşccekti. nun meydan okumalarının kıymetini 

Tekirdajlı Hüseyin gelmedi efkarı umumiyeye bırakıyoruz.» 
F' k Diier Güreıtler 

...... a at Tekirdağlı Hüseyin tam seç • 
··ıc) · Güre§ baıladı, diierlerine nazaran 
()k Crın arifesinde aazctedeki meydan bunlar daha fazla teenni ile hareket edi-
~ Urnalanna rağmen lzmitteki güreş- Kara AU • Mülayim maçmdan yorlardı, Türkiyenin kuvvetli fak.at müte· 
ti te aitti. V • giderken de bir muharri· Wr enatantane vazı pehlivanı Kara Ali Mülayime kartı 
ın~: dkk caklarmı bu müddet zarfında tesbit e· bir tefevvuk ıöateremiyordu. On a i a 

l t._ Ben seçmelere ittirali edece~im, ıonra yağmur da başladı. Ringin üzerinde 
~~~t aeçmelerin olup olmıyacağı belli deceğiz.» gene ufak tefek gölcükler peyda oldu, mü-
~ aıl, olacakıa ılz bana telgraf çekin Dinarlı kırmızi bir henyuvar giy • ıabakanın tavı kaçtı ve yarım ıaat bitti. 

il gelirim, dedi. miş ve sırtına da ay • yıldız işletmişti. Hakem mikTofonda ıu vecizeyi yu· 

Q"Seçıneler taha~ui eCllnce, bfz de Maksos geçen haftaki kıyafetinde idi. murtladı: 
d ı.tn, Tekirdailının almadığıni iddia e· Dinarlı aüretiyor Her ne kadar sayı hesabile galibi ilan 
• trncnıffi için lzmlt belediye reiai va• Dinarlı sevimli çehresi ile halkı se- edeceksek de yaimurdan dolayı pehlivan· 
'~ile kendisine telaraf çektiJi. lamladı ve müthiş alkışlandı, belli idi lar birbirlerine oyun yapamadılar. Seçme· 
~ akat Tekirdaifı orada kolayca ICa- ki, Mülayime ve Atinada Cim Londo- ler de ba~ka ıüne bırakıldı. 
~ ~".1>ilıeceif elli altmi, lirayi, çantada sa mağlup olmasına rağmen itibarını 1tirular, Münahphar 
~t~fılt aördülfi :lçhı, burada filpheli 0 • kaybetmemişti. Derhal halktan itirazlar yükseldL Bu-
ı. rı. Yüz elli lfraY.a terdh etmİf ve MU- Amerikan uaulü serbest güreşler ta· nun üzerine hakemler ve ringin etrafında-
oq}'ırn· L-- -L--k b ki bazı lüzumeuz kimaeler münaka§aya Ki· 
it 1t ın ... ,ıeına ~ tan u suret- kip cdilemiyecek aurette seri ve he • riıtiler. Pd\livanlar ortada dolapnaia bat-
\o UrtulmUfturı Arif ve Rifat pehll • yecanlı yapılır, bu itibarla güreşin ıaf- ladılar. 
\, CQı!~r da ona uyduk.Jari için bu üçil halarını okuyuculara aadikane bildire• Bu ıefer de güretin '' dakika daha 
lt~~nkü eeçmelere iftiralı edememİf• miyeceğim ve güref hakkında bir fikir uzatılacaiı ıöylendi. Belediye Turizm Şe· 

dır b·t k · · d ')"' d w • · vere ı me ıçın e şunu ı ave e ecegım fi Kemal Ragıp bu ıefer mikrofonu eline 
Müsahakalar naail oldu ? ki, hiç bir gazeteci arkadat bu silsileyi aldır 

ti Saat tam dörtte ıtadyoma üç bin ki- munt~~am bi~ ı~ret~e. takip edeme~. Güreıleıl Belediyenin tertip ettiğini, 
~ kadar merakla toplanmıftı. Tribünler işte boylece bırbırlerını denerlerken ış böyle karar verilemiyeceiini, iti yarım 
~~inen hemen dolu idi. Organizasyon birdenbire Dinarlının Maksosu bacak ıaatte intaç etmek lizımıeldiğini anlattı. 
~ Ctiııde rol oynıyan ve eski pehlivan· makasına almasile kızıştı. Ve ondan Hakem Cemal bunu kabul etmedi. Ke-

tda.,. h-L C al H p 1 d b . k f ba k t t d mal Ragıp artık gür,.•lerle belediyenin , •• U&em em aut ar eur va- sonra a ır a a, ca u uşması ır -y 

~~ile yukarda hüliaa ettiğimiz vazi- başladı, taklaklar birbirini takip edi .. alakası olamıyacağını ilan etti. ve buna 
"ttı 1 d M k D' ] b ki rajmen iki pehlivan 15 dakika daha gü
~İ .an attı ve asıl aeçmclerd_en evvel yor u. . a. sos .~n~r ~~ın. a~a .arı a- rettiler. 

Çıft amatörü ringe çıkarttı, rasında ınlıyor, yuzunun çızgılerı mer-
llk liret hamet verici bir hal alıyordu. Dinarlı 

Netice gene kanvık oldu. Hakemlerden 
su yolcu Mehmet ile Cemal beraberlikle
rine karar verdiler. Üçüncü hakem Bay 
Fuat ıeyini Kara Aliye verdi. 

Bu §ekilde ekseriyet beraberliktedir 
dediler ve müsabakayı başka gÜne tehir 
ettiler. Kara Ali buna itiraz etti ve haklı 
olarak: 

l\hllirinci çift gÜref Samsuıılu Seyid Cim Londosta bile görmediğimiz bazı 
~ lnct ile Sivaslı Abidin arasında ol- oyunlar tatbik ediyordu, mesela, ka • t:' Seiyd Ahmet Abidini 2 dakikada fasının üzerinde dönerek Maksosun 
~~.Yendi, ikinci müsabaka Bilal Ah- kıskacından kurtul~ası,. ve Y:.n sıçrı • 
~~ ıle Halil arasında cereyan etti ve yarak hasmının yetışemıyecegı yerlere 
~~· Ahmet sayı hesahi1e galip ilan e- gitmesi çok güzeldi. Oyun çok heye -

1. canlı idi. Dinarlı Amerikanvari güreşin - Biz seçmeye ıirdik. Birbirimizi ye
bütün inceliklerini, kafasına itleterek ninceye kadar aüreıelim. dedi. 

Dinarlı, adeta kara bir haber a1mış 
Kibi kaşlarını çattı: 

- Çok ... dedi .•• Ve ilAve etti: 
- Seyahat gibi bir şey bu güreş. 

insan vaktin nasıl geçtiğini anlamı • 
yort 

Hakiki kabiliyetini isbat ettik -
ten ıonar, rahat bir so1uğa hasret çe • 
ken pehlivanı, 32 dakika ıüren güre -
şinden daha çetin suallerle yormayı in
safa sığdıramadım. 

Maluoı ne diyor 7 
Ve biraz da, az ötedeki masada, 

boynuna masaj yaptıran mağlOp pm
piyonu dinlemek istedim. 

Maksos: 'l 
- Ben, diyor, sırtımı yere getiren 

oyundan köprü kurarak kurtulabilir • 
ôim. Fakat yere düşerken boynum fe
na halde incindiği için buna muvaffak 
olamadım. 

- Mülayim pehlivan iee: 
- Ben, diyor, yenilmedim. Haksızlığa 

uiradım. Bir tiyatro kızı bile benim ring
de bugün gösterdiklerimden fazla oyun 
yapmaz. Fakat ben oyun yaptım, o sayı 
kazandı. Yani ben Kara Aliye oyun yap
tım, Hakemler de bana. 

Mumafih, zaten ben de çok iştahsız 
ıüreştim. Çünkü, bir haftadır meydan o• 
kuyan T ekirdağlının gelmeyişi, benim bil· 
tün keyfimi kaçırdı. v~ ben. tokatlanıp 

da karıılılt veremenıiı Bi\>i kendimi "fC• 
elim. Benim aaıl zorum onunla. Jzmitc de
ğil, dünyanın öbür ucuna kaçea. bir gün 
kıstıracağım onu. Ona meydan okudui\I 
kadar dua okutma:zsam altımda, dünküler• 
den beter hakemleı. düteyim 1 

SeHm TevfllC 

Gene münakaşalu bqladı ve nihayet Seçme müaabakalan Pm Londoıun 
Cemal mibofonda ıu ıözleri ıöytedi: kartısına adam pkarmak ıayeaine matuf. 

- lk.i k.iıi eüreıi berabere addettiler. tu. Cim Londoı en aıaiı bir ıaat ıüreıen 
blr kiıi Kara Aliyi salip addetti. Binaen- bir adamdır, binaenaleyh MÇmelerde hu• 
aleyh Kara Ali ıaliptir.» nun nazan itibara alınmuı lazımgelirdi. 

Ve Herkes gayrimemnun atadı terketti. Halbuki pehlivanlanmu:ın nefeaaizliği ileri 
Tenkitl..imis ıürüldü ve yarım saat ıüreıtirildiler. Şu 

Biz ıuna kanüz ki dünkü güreıler mem· vaziyette bizimkilerin daha fimdiden Cim 
leketin ıporuna ve bahuıus milli ıporu o· Londostan hiç değilıe nefeıleri bakımın· 
)an güreıe bir kaeittir. Bu kadar gayri dan aıaiı olduklan kabul ediliyordu. 
muntazam ve k.arııık şeyler aeyretmeie Belediye ile hak~ler hali ihtilafa düı
gelmektenae, gelmemek daha evladı•, di- tüler. Mikrofonu eline alan kendi kararını 
yerek etadyomun kapısından içeri bak- halka tebliğ etti. Efkanumumiye verdiği 
mak iıtemiyecekler dün herhalde pek paranın ac11ını çıkarmak için güreşlt"rİn 
fazla çoğalmıştır. uzamasını istedi. Ortalıkta bir kör dövü ü-

Müsabakalann başladığı saate kadar, dür oldu. 
kaçan pehlivanlar da nazarı itibara alına· Organizatörler, halkı spordan 60ğut
:rak, kimin kiminle güreşeceii pek ala tes· mak için ellerinden ne gelmişse onu yap
bit edilebilirdi. mışlardır. Memleketin sporuna menfi su-

Halk ringin üzerine butün pehlivanla- rette ne kadar kabilse o kadar hizmet f"t• 
rın geleceğini beklediği halde pehlivanla· mişlerdir. 
rın bundan haberleri olmadığı için yalnız Bir giin gelip de: Halk alaka
ikisi çıktı, ve halk diğerlerinin soyunması- sız ; rağbet göstermiyor. Böyle muhitte in· 
nı uzun boylu bekledi. san yetişmez derlerıeı> ,akın inanma) a-

Çoban Mahmut da oraya kadar geti· lım. 
rildiii halde kimse ile güreştirilmedi. 
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~-1 Yazan: Orhan Selim 1----------
K KONUŞMAZ! 

Son Postanın Edebi Tefrikası: 68 ---
Ömer olduğu yerden kalktı. Yine 

ıslık çalarak karakola yaklaştı. Uçurt
ma yapıştırmakta büyük ustalıkları o· 
lan ellerile kağıtlardan birisine hl:lmur 
tutkalını sürdü. Ve ayaklarının ucun
da kalkarak, kağıdı, karakolun knpı • 
sındaki sütunlardan birinin üstüne ya
pıştırdı. 

Ağır ağır ve daima ıslık çalarak 
·merdivenleri indi. Arkasına baktı. Sü
tunda kağıdı gördü. içine korku düş· 
tü birdenbire. Hızlı hızlı yürüdü. Son
ra alabildiğine ve arkasına bir daha 
dönüp bakmaksızın koşmağa başladı. 
Köşeye sapıp yokuşa geldiği vakit dur
du. Dükkanlar birbiri peşine açılıyor. 
Çıraklar dükkanların önünü sulayıp 

- Peki kızmam .. Söyle .• 
- ŞeY. ... Bekçinin kulübesi yok 

mu} 

- Var, ne olacak}: 
- Oraya bir kağıt yapiştirmişlar 

ya ... 
-E ... 
- İşte onu ben yapiştırdım .• 
Usta hayatında hiç bu kadar şa .. 

şırdığını bilmiyor. 

- Sen mi yapıştırdın}. 
- Evet, baba .. Karakola da ben ya-

pıştırdım... Sonra bir de dükkana ya
pıştırdım ... 

Usta kahkahalarla güldü. Ömeri ku
cakladı. Havaya kaldırdı: 

süpürüyorlar. - Oğlum, dedi .. Sen benim oğlum-
Ömer, yine ıslık çalarak yokuşu tır- eun, yalnız benim oğlumsun r .. 

mandı. Cebinde yapıştırılacak iki ka- Ömer babasının boynuna ılmiş, 
ğıt daha var. Birisini bir dükkanın he- babasını hayatında ilk defa öpüyor: 
nüz açılmamış kepengine yapıştırdı. - Baba... Bizim evin kapısına da 
Ötekisini sakladı. Aklına birdenbire yapıştıracakbm ama ... 
bir fikir gelmişti. Islık çalmağı biraka- Usta dehşetle Ömeri kollarından bı-
rak, yukardan dolaşıp mahalleye in- raktı. Oğlan adeta düştü yere. 
di. - Ne, bizim evin kapısına da mı .. 

Bekçi, kulübesinin kapısını kilitle - işte o zaman halt ederdin .. 
miş, içerde uyuyor. Horultusu dışar • Ömer, münasebetsiz bir söz yüzün
dan duyulmaktadır. Ömer, İstanbulun den tahtından atılmış bir kral gibi piş
padişahı dediği mahalle bekçi~i Vah - man. 

deddinin kapısına son kağıdı yapıştır- Usta, büyük bir ciddiyetle: 

dı. - Bana. bak Ömer, dedi.. Marifetli 
• Ömeri b'Ih bir de1ikanlı olduğun anlaşıldı. Fakat 

O gece Nurı ustalal, kah . 1 assak bir daha sefere böyle işleri beraber ya-
yanına alarak mah e vesıne çı • l Ol ı. 

__ L_.ı· pa ım.. maz mır .• 
tı. Kahvede görünmek icaoeıuıyor. Ö k . . 

Ö 1 k k ta l .. mer aşlarını çattı. Demmki pış • mer, o umunu yer en, va gu - I v ı_ 
"l .. .. . k b'l . . 1 . d ke man ıgı yoKtu artık. Mağrur cevap ru tusu, ıs am ı ısım erı arasın a - eli 

sik kesik cümleler ilişiyor ustanın ku- ver ·· 
!ağına. Karşısında oturan bakkal Na- - Olur Nuri usta.. 
zifi efendi de, ustayı alakadar eden ve e 
gitgide şaşırtan bu dedikodular hak • 
kında mufassal malfunat vermeğe baş
ladı: 

- Efendim, rivayete nazaran şeh· 
rin muhtelif semtlerine kağıtlar dağı
tılmış. Hatta karakol duvanna bile as· 
mışlar .. bizim bekçi bile kapısında bir 
tane bulmuş .. 

Nuri usta sordu: 
- Bizim bekçi mi) Anlamadım .. 
- Evet, bizim bekçinin kulübesi 

Kapısına da yapıştırmışlar .• 
Usta afalladı. 

YiNE GöZLOKı.0 AMCA 

Hilminin nüfuzu iyiden iyiye kırıl
mıştı. Ve usta yakında kendisine atel
yede.n yol verileceğini anlıyor. 

Mürettipler grevi de işleri kolaylaş• 
tırdı. Ustanın bütün işçi birliklerin -
de arkadaşları. dostlan var. Meclisi 
idare intihaplarında kavga etmek u • 
suUeri ustanın canını sıkıyor ama, «ne 
yapalım» diyor. ((ma'dem ki bu da la-
zım» .. 

Karakola beyanname asılmış olma- Ana roma b'tt' K .. d '· G·· - .. l · d • nı ı ı. aç gun ur u-sına şöyle böyle ak ı erıyor u ama r . 
kendi mahallelerinde, bekçinin kulü - ızar · .. .. . ~ 
besi kapısına kim yapıştırmıştı bunu} - Tutun depolarında çalışmak ıstı· 
N S ·t kendisi ne Stoyan böyle yorum.. Orada 0 kadar çok kadın iş-

e aı , ne • . k' d' d 
bir iş yapmamışlardı, yapmazlardı. Ö- çı var ı... ıye tuttur u. 

tekilere de böyle bir direktif verilme- Ustanın anası ccAna» romanındaki 
mişti. Planda kendi mahalleleri yoktu. c(Ana» kadar her işte cesur değil.. Da-

Bakkal Nazili Efendinin sözlerine ha doğrusu onun haçına, putuna da 
Ömer de kulak kabartmıştı. Lokumu- kızmasını, haçını, putunu da yıkmak 
nun yarısı ağzında. yarısı dı~rıda. az istemesini hazmedemiyor .. 
daha boğulacaktı. Bir akşam Ömer eve ağlıyarak gel-

Usta sordu: eli. Kapıdan içeri girer girmez anası -
- Peki Nazifi Efendi bu işi kimin nın eteğine yapıştı: 

yaptığı. yani şeyi, bekçi kulübesinin 
kapısına bunu kimin yapıştırdtğı an• 
!aşılmış mı}. 

- Çabuk çarşafını giy ana •• Çabuk 
Haydi .. diye barbar bağırmağa başla • 
dı. 

SOM POSTA 

Dünkü At 
Yarışları 
Güzel oldu 

Yanıı ve lslah Encümeninin tertip elti
ii Veli Efendi at yanıılarımn dördüncüsü 
dün saat « 15 « de beş yüze yakın bir 5C· 

yirci önünde yapıldı. 
Teknik neticeler şunlardır: 
Birinci koşu (Satiş koşusu): Dört ve 

daha yukarı yaştaki yerli, yarımkan Arap 
ve haliskan Arap at ve kısraldara mahsus, 

Mesafe (2000) metre. Bu yarışa beş 
at iştirak etti: Birinci, Yusufa ait (Alcey· 
lan), ikinci, Tevfiğe ait (B. Sada), ücün· 
cü, Emir Salihe ait (Necip). 

İkinci koşu (Çamlıca koşusu): 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli ya

nmkan lngiliz at ve kısraklarına mahsus. 
Mesafe (2400) metre. Bu yarı§a do· 

kuz at iştiriik etti: Birinci, Emir Salihe ait 
(Alemdar), ikinci, Ahmede ait (Ceylan), 
üçüncü, Emir Salihe ait (Semiramis). 

Üçüncü koşu (Birinci İnönü koşusu): 
lki yaşındaki yerli, haliskan İngiliz er

kek ve di§i taylara mahsus. mesafe ( 800) 
metre. Bu yarışa beş at iştirak etti. 

Birinci. F. Yaman'a ait (Baylan), ikin
ci, F. Yaman'a ait (Meram), üçüncü, A. 
Atman'a ait (Dafya). 

Dördüncü koşu (Boğaziçi koşusu): 

Üç ve daha yultarı yaştaki haliskan 
İngiliz at ve kısraklara mahsus, mesafe 
(2400) metre. Bu yarışa dört at iştirak 
etti. Birinci, Prens Halime ait (Copain), 
ikinci, A. Aksan'a ait (Bekir), üçüncü, 
A. Aksan'a ait (Markiz). 

Beşinci koşu (Şan koşusu): 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli ya
rımkıın Arap yalnız kısraklara mahsustur. 
Mesafe ( 1800) metre. Bu yarışa dört at 
iştirak etti. Birinci, Tali.ta ait (San ku§). 
İkinci, Evrenos'a ait (Güler. 1), üçüncü, 
Binba~ Cebbara ait (F. Ceylan). 

Yazıyı bitirmeden Şark Demiryolları 

idaresine ıunu hatırlatmak isteriz. Halk 
yarışlara bilhassa 13,20 ve 14,20 postala· 
rile gitmektedir. Bu postalar ( 16) vagon· 
lu olduğu halde ondan sonraki postalar 
(21) vagonludur, halk eziyet çekmekte· 
dir. Bu hal gözönüne alınarak ona eöre 
vagon tahsis edilirse herhalde çok daha i
yi olacaktır. 

l Selim Tezcan 

Trakya seyahab 
eğlenceli oldu 

( Baftarafı 1 inci sayfada) 

lar olmuştur. Biletler 240 kuruşa sa • 
tıldağı için hu vatandaşlar fırsatı ka • 
çırmamış ve aldıkları biletleri bu hat 
üzerinde gidip gelme 12 lira olduğun-

~ıtoı 17A 

Bir otobüs kazası daha 

Müsademeden sonra 

Dün akşam eaat 18 raddelerinde 
Şişlide Bomonti tramvay istasyonun
da müessif bir otobüs kazası olmuf • 
tur. Kefan 13 numarasını taşıyan ve 
Uzunköprülü Ahmete ait bulunan oto
büs, 1stanbulda tamir edildikten sonra, 
ilk tecrübe seferini yapmak için Bü • 
yükdereye gitmiş, ve avdette şoför 
Süreyyanm dikkatsizliği yüzünden 
Bomontide elektrik direğine çarparak 
parçalanmıştır. Müsademe neticesin -

otobüsün baB 

Şoför Süreyya vak'a hakkınCla Ot 
miştir ki: 

- Ben kaldırım ile istasyon .r' 
sından geçerken numarasını tesblt 
demediğim hususi bir otomobil Oll 

me çıktı. ona çarpmamak için. çok 
bir yer olan kaza mahallinde clirJ11 

yon kırdım ve yerler de ıslaktı, di 
çarptık. 

Polis tahkikati ilerlemektedir. Şo 
de mal sahibi Ahmet kolundan ve ka- för Süreyya dün içmiş olduğunu 
fasından ağır yaralanmış, otobüste bu· etmiştir. Şoförün ifadesine n 
lunan Haci ismindeki makinist de ya· önüne bir otomobil çıkması m~ 
ralanmıştır. Şoför kazayı ufak ariza - değil gibi görünmektedir. Tahki.kal 
larla atlatmıştır. vam etmektedir. 

Berlin Olimpiyatları dün 
merasimle kapandı 

( Battarafa 1 inci sayfada) 

gece 

sakatlanmış, bir hayvan da ölmüştü. Binaenaleyh takım halindeki nıü 
kalara iştirak edemedik. 

Ferd itibarile Cevad ve Saim çok muvaffakiyetli neticeler aldılar. En •0 

talisizlik neticesi bir hata olmasaydı. ferdi tasnifte yüzümüzü fev.kaIAde 
dürecek yüksek bir derece alacaktık. 

Takım itibarile Almanya birinci, Holanda ikinci. Portekiz ü~ncü. 
Iar. 

Kap~nma resmi parlak oldu 
11 inci Berlin Olimpiyatlannın kapanma merasimi çok parlak oldu. StadY 

Bay Hitler, Bulgar Kralı Bom de vardı. Seyirci adedi 1 1 O bini mütecaviz bul 
yordu. Muhtelif eğlenceler tertip edildi. Bandolar mütemadiyen çaldı. lıık t 

fevkaladeydi. 

Diğer atlı müsabakalar neticeleri §Uıı lardır: . _,. 
Militry y&J111D1 Almanya kazanmııtır. Bu yarışı atlı müsabakalarda fe.V • 

iyi neticeler alan Alman yüzbaııısı Stubbe nroff, Nurmi adındaki hayvanile mı.ı 
mı ıtır. 

Heyeti mecmuaya ait neticelerde de Almanya hu yüzba§lsi.lo birinciliği al ,.J 
Prix de Nations' de gene Almanlar kazanmışlaraır. Çünkü bu müsab 

hemen hemen kazanmak üzere olan Belçi Ira ekipinin bir hayvanı bir maniadan ' 
madığı için diskeüfiye edilmiştir. 

dan 5 liraya satmışlardır. Gezintiyi Olimpiyat galibi Alman mülazımı Kurt Hass·tır. Gümüş madalyeyi, 
tertip heyeti intizamı mükeınmelsu • mülazım Rang, bronz madalyeyi de Macar Platty kazanmı~ardu. 

rette temin etmiş, trende herkese yer 

bulunmuştur. Güyan'da inleyen Türk esirleri .. 
1 Yollarda her geçtiğimiz köylerde il' 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 1 etmiyerck bedbaht vatanda§lanml.21° yeni yapılmış göçmen evlerine tesadüf d ~ 
ediyorduk. Gezintiye iştirak edenler Paris sef arcti nezdinde yaptığımız te· kı bayabnı iade etmesini talep e e (1 
Muratlıda cn_c:kun bir tezahüratla kar- §ebbüsata da sefirimiz Suad Davaz'dan Esasen işin bu kadar uzamll51 da~ 

~y vu cevap gelmiştir. sız medeni bünyesi ve zihniyetile 
şılanmışlar ve köylülerin ikram ettik- I ti 

w /1936 t~f değildir. nsaniyetçi fikirlerle _.pJ>o leri ayranları içmic:lerdir. Paris 5/ Ağustos 
' çıkan Blum kabinesinin. ini.iyen in 

Tren Uzunköprüye gelince kayma- Son Posta Gazetesi Müdürlüğüne 
kam ve diğer bazı zevat tarafından 24/Hazi.ran/1936 tarihli mektu-
küçük fakat samimi bir istikbal ya • bunuzan cevabıdır: 
pılmıştır. Bu arada Turing Klüp ile Fransızlar tarafından Guyan'da 
Evkaf idaresinin tertip ettiği program ikamete mecbur tutulan Mehmet 

- Hayır .• 
Ömer lokumunu yuttu. Sıntti •• 
Baba oğul kahveden çıkıp eve gc • 

.. . dahilinde gezilmiştir. Hilmini.n vtUiyeti ile muelenin bi-
Gulızar şaşırdı. «Ne o'hıyorsun Ö - Karaagaw ç ve Edirnede yolcular be- d t · d b • h · etle m~• 

istıraplı sesini Fransız demokrasisine 
kışmayacak ıekilde tıkamıyncağıı>'t 

mülhem oldultlan insaniyet fikir ~e f' 
aiplerile hareket ederek. Mehmet ~ 
emsalinin ana vatana dönmderine 

de edece.kleriAe kaniiz. Hadisenin ı;, 
evvel kapatılmasını da Fransız dii 
ğünden bekleriz. lirlerken usta hala düşünceliydi. Bu 

münasebetsizliği yapanın kim olduğu
nu kestirmek istiyor. 

Ömer göz ucile, aşağıdan yuka • 
rıya doğru babasına bakıyor. «Söyli • 
Y.eyim mi, söylemiyeyim mi~ Kızar 
mı, Kızmaz mı~» diye düşünijyor .. 

Nihayet dayanamadı. Tam evleri • 
nin kapılan önüne geldikleri vakit ba
basının ceket eteğini çekti, usta dur -
du, Ömere baktı: 

- Ne var} Ne istiyorsun} 

Ömer sırıtıyor: 
- Şey, baba .. Sana bir şey söyliye-

yim mi} 

- Söyle .• 

- Söylersem ... Kızmaz mısın?. 
- Ne bileyim, söyle de .. 
- Yok, kızmam, !le .. Ben . de söy-

liyeyim. 

• v aye ın en erı e emmıy ~-
mer}. Ne var» dıye sormaga çalıştı. Bu lcdiye reisi 1..-ftta olduğu halde hara • l lan B" .!.!L El 'l!L b t d • 

ad da - . . . ~ gu o uywı çı uıı: u ua an a 
esn a ustanın anası aşagı ınmıştı. retle karşılanmıştır. Trakya umumi d" b 'lnıe · · • 
Ömer onun da üstüne abldı: müfettişi Kazım Dirik lktusat Vekili ırmızın an~ ~atan.a on~ dı ft ~~ın u.eİ 

H d' . d l G' . Fraıuu hülmmetı nedın e miite- Bu seneki pancar rekOI•"" 
H 

-d. aSoy ı nın~:zı~ı .. e ge.. ıbyınla .. Celal Bayan teşyie gittiği için istkhaf. maJi te-bbiialer icrcuiıulan hali t>< 
ay ı.. nra go ucu amcayı u - de bulunmamış, ancak alqıam döne - r- Memleketimizde pancar ekilefl 

mıyacağız •• Gider belki.. Haydi •• An - bilmiQ.tir. luılmamlflır. al ıot11~J 
N' Y B l - . A lı validen peyderpey ınan mfl e'Jqı 

ne.. ıne... Ed' ede Bak k" H'Ial b d 'le a me•e • u.wrıne aynca n a- gör~ bu sene her tarafta pancar r 
Nine de Ömerin ne demek istediği- . . ırn u 0 Y. 1 

w h~~ 0~1 
radaki Franns Biiyiilı Elçiliğinin 

ni anlamadı. Ve çocuk öyle bir halecan ıtfaıyc band~u başta oldu.gduil . e lep nazCZTı dikkatinin celbedilmeri Ha.- tcsi çok iyidir. ~ 
.. d d. k' ded'W' . kt baş beraber Atatürk anıtına gı mıf ve s- . d'l • . lO - . 'bar sile 
ıçın ey ı ı ıgını yapma an • . b' l k k riciyc Vekaletine mze 1 mıffiT. agustostan ıtı en sıra f 
ka çare yok.. tanbul şehrı namı1ta ır çe en on - Hilm' . b ki h l' liyete başlıyacak olan milli şeket ~ 

muştur Mehmet ının a acı ı at• .k l b . ınııv 
· • . • • • • rı a arımız u vazıyetten .me Ustanın anası, Gülizara: 

- Sen giyin de git bari.. dedi .. 
Gülizar çarçabuk çarşaHandı ve e-

line yapışan Ömerin peşine takılarak 
sokağa fırladı .. 

Çocuk hiç bir şey söylemiyor, ko -
şuyor ve Gülizarı koşturmağa çalışı
yorclu. Lambalar yanmağa başlarken 
büyük caddeye çıktılar. 

(Arkası var) 

Şehir, Turing Klüp ve Evkaf idare- ne bır nıhayet UeTtlmuı ıçın her ne d I ~ 
ılm k ld - ur ar. " 

sinin tanzim ettiği program dahilinde mümküme yap a ta o ugunu M h 1.. fa I ld - nelef• .~ 
. · · ··.. h' h Ik d l b'ld' · · a su un za o ugu se . ....,1, gezılmıştır. Butun şe ır a ı ve ev- saygılmım a ı ırırım. 'ft . . . hh"t ttii'1ı ı•· · • 1 · çı cının vermeyı tea u e 17 .. 

let memurları davetlılerın gezme erme Paris Büyük Elçisi .. fı . . fab 'k laröl ..1 

d tın. l d. Akşam saat do _ dardan ust tara ıçın, rı a Lf!I v-1 yar ım e ış er ır. s at Dava% . k A d ı aıı- ' 
k zd ıst b la hareket edilmiştir. u ğı fiat takdır etme muta o Jl'l Attı' 

u a an u b b k .. 1.. .. •• koı v 

Yolcular parlak bir surette teşyi edil - Büyük Elçimiz.e haklı davamıza karşı ra er, ul sed~e, koy umukzud"leı (' .ı 
· h ~ı ı· ' li d·~· l-" 1- d d 1 ı .. ükranımızı ve kuvvt en ırme ma sa ı 11<7 mişlerdır. Seya at eg ence ı ve neşe göster ıgı a ıu.a an o ay ,. ah l" d ahh'. ed'l pil t• 

· · arzederken, Fransız hükUınatinin de he· m su un e. te ut ı en ıf 
geçmıştır. aabı verilmiı meseleler üzerinde fazla ısrar fiatına satın alınması kararlaştıl 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

( Hikllge ! 
Sayfa 9 

J KORSANIN KIZI Yazan: Suat Dervif 

O gidiyor! 

Yazan: Kadlrcen Kafh 
Son Posta'nın tarihi t•frllc.ası 

~ - Mustafa, Küçük Aliyi geriye al... 
Cltalanmıı:;I 

duğunun ilk günü şehid olacaktı. 
Küçük Ali o ölüm saniyelerinde 11-

yas Reisin acar ve çevik vücudunun 
gözlerinin önünde yükselişi, onun kı· 
lıcının şimşek gibi havada parlayışı ve 
kesik başın yuvarlanışını tekrar görür 
gibi oldu. 

Gece çok siyah ve serin. O bahçe kapı • ı O zavallı bir kadındı. Onun Cezminin 
sını kapayıp sokağa çıktığı vakit arkasını yanında aşksız geçen gençliğinin bütün a• 

Numara : 48 dönüp bir daha çiçekli kestane ağaçlannın eılanna tahit olmuştu. Onun aşktan, dost• 
di kardeşi, kendi oğlu gibi sever, on • arkasında saklanan o beyaz köıke bakmak luktan, ıefkatten mahrum olan evlilik ha• 

1 

ların boş yere harcanmamalarına çok istemiyor ve kararsız adımlarla ,dırin kay· yatının bütün tafsilatını biliyordu. 
Diyordu: 

Levent Mustafa yeni levendi kol -
!\ı~Jarından tutarak kaldırdı: 

dikkat ederdi, buna rağmen Küçük Ali naıan ışıklarına doğru değil, sağdaki, ten· Fakat bu gene ona kartı olan atkını 
bu alakanın yalnız kendisi için oldu - ha ve karanlık ııokaklara aapıyor. mazur gösterecek bir sebep değildi. O 
ğunu sanıyor, bundan korku ile karı- Ve bilmiyor ne kadar saat böyle ka • Cezminin karısını tanıyarak. acıyarak ve 

- Yaran nerede} 
Diye sordu. 
Küçük Al; ter içindeydi. 
SoJ bacağının dizden biraz yukarısı-

IU gösterdi~ 
- Şurada .•• 
Dedi. 

- K1Iıç mı vurdu~ 
- Bilmiyorum. 

. - Ucuz kurtuldun. O olmc;saydı 
fıtrıdi senin de başın şu kesik başın ya
llına yuvarlanmış olacaktı. 
l Kıç kasarada toplanan Venedik as -
d::l~rinin hepsi de kaptanlarının ~l • 
ll&unü görünce teslim olmuşlardı. 
Koca Ali ile Mansur da baş kasara

)a toplananları ya kılıçtan geçirmişler, 
)a.hut esir almışlardı. 
de küçük Ali büyük bir sevinç için • 

}'di. 

, Kadırgaya dönerken Venedik gemi-
'1ııi... .. . d b" b ·• guvertesın e ır ayram man -
~l"<uıı vardı. Çünkü Venedik gemisi -
~.? forsaları arasında otuza yakın 
la 1.itk esiri bulunmuştu. Zincirden kur
l tılarak onların yerlerine Venedik as-
trleri zincirleniyordu. 

kurtulan Türk esirleri şimdi Ve -
ı:ıedik gemisinin leventleri olmuşlardı. 

1'iirkler bu küçük savaşta bil'i ağır· 
tq 01rnak üzere altı yaralı vermişler, 
~dördü ölmüş, onu yaralanmış, on 
~ kadarı korkudan kendilerini deni
l atarak bağulmuşlar; geriye kalan 
ırk iki kişi de esir edilmişlerdi. 

lı Aradan bir saat bile geçmemi~ti ki 
hs Reisin kadırgası esir aldığı Ve

~edik gemisini de ardına alarak pro -
~~nı lodosa çevirmiş, yoluna devam 
'\l!Yordu. 

li,Venedik gemısının anbarlarında 
1ııd ~lları, Mısır ipeklileri, kırmızı 

~~in balyaları, iki bin beş yüze ya -
d 11 altın lira bulunmuş, hepsi de ka -
ltQaya a1ınmşıtı. 

t l::sir edilenlerden anlaşıldığına gö -
~ kışın Ciridin Sfaki limanına çeki -
d ıı bu korsan gemisi vakit vakit Eğe 
,1~niıine açılır, Mora ile Anadolu ara• 

~~da gidip gelen Türk gemilerini, kı· 
~ .. ardaki bahkçı kayıklarını vurur, 
1.ırk köylerini yağma edermiş. 
~Şimdiye kadar yedi Türk gemisini 
~1l'lnış veya ele geçirmiş. Naksos a
~ 1ndaki üç köye baskın vererek ora
rt .. kırk kadar genç erkekle kızı alıp 
tıturm .. l-t uş. 
~ anya'daki Venedik amirali Türk 
~i~ ticaretini baltalıyan bu gibi kor
\ (:' ilta yardım ediyormuş. 
~ b~kat herkes Kenetti gibi gözü ka
~ 1

1' adam olmadığından başkaları bu 
1 <:esaret edemezlermiş. 

~ Şte çok geçmeden Kenetti de ce • 

~~~ görmüş bulunuyordu. 

~ 'lıçük Alinin yarası umulduğun -
~ d~ha hafifti. Tabanca kurşunu ka
dq; ttıni delmiş, parmak .kalınlığı ka-
~ derinde saplanıp kalmıştı. 

~~minin hekimlik işlerini de yapan 
~~ Ahmet kurşunu biçağının ucile 
r:ı~tdıktan sonra yaraya içyağı koy -

1\:. bağlamıştı. • 
~i I \.ıçük Aliyi an bara indirmek iste
)q]f er• fakat o yukarıda bırakılmasını 
~tınca kabul etmişlerdi. 
il "entler onu kutluluyorlardı. 

~iltd~~ların en başında Çopur İsmail 

~~~ Levent yazıldığın gün gazi ol -
't~ · Ne mutlu sana 1 Bu devlet kim • 

D· l'lasib olmadı. 
A?~rdu. 

~ı~nı zamanda Küçük Alinin ustası 
(} la övünüyordu. 

~!ı: sırada gelen bir levent söze ka • 

tib~ ~Üçük Ali de bir çok yolda~lar 
eıse dua etsin, yoksa levent ol • 

{ilk bir haz duyuyordu. ranlık sokaklarda dolaııyor. Kendi bile far· evlilik hayatındaki bedbahtlığını bilerek, 
Acaba kendisinin Palabıyık Ömerin kında değil, içinde bu akşam bir inhidam sevmemişti. Onu her erkek, her kadını na·, 

Demek ki hayatını ona borçluydu. 
Yaralıları gezerek hatırlarını soran 

İlyas Reis şimdi de Küçük Alinin ya
nına gelmişti. Onu baş kasarada ve le
ventlerin aralarında görünce: 

k ld k var .. Kaybettiği, kaybetmekte olduğu zev· ıııl ııeverse öyle sevmişti. ızı o uğunu artı söylemeli mi? ... 
İ kin kahredici acısı onu sersemletti. Onu ilk tanıdıgıw gün gelin elbiseleri için• Eğer lyas Reisin buna rağmen onu 

Bütün gece kırmızı abajurlu lambanın de gördüğü dakikada sanki onu ezelden • 
Cezayire götüreceğini, orada bir ev tu- ı k k d 

ı§lğı altında onun a arşı arşıya otur u • beri tanırmış gibi sevinmişti. Bu bir ya • 
tarak oturtacagyını, seferden dönü"te o b k k It·-Lt ·d· K 

T lar. ir maro en ° wr; a 1 ı. ocaman semin gibi mütevazi kızın sanki o seneler· 
onun yanında kalacağını, onu sevece- beyaz kol kapaklarından çıkan minimini ce aşinası idi ve Cıezmi onlan birbirlerine 
ğini bilse bir dakika bile tereddüt et- ellerini dizleri üstünde kilitlemişti. Kısa tanıttığı zaman ikisi de uzun senelerden • 
mezdi. • \saçlı çocuk başını arkaya almıştı. Koca · beri tanıııırlarmıı gibi öyle anlaşarak ko • 

- Savaşı.n kutlu olsun, nerenden 
yaralısın? 

Diye sordu. 
- Bacağımdan ..• 
- Neden buraya çıktın? Şimdi ge-

ne bir düşmana çatarsak? .•• 

- Yaram hafiftir. Ziyan etmez. 
Yara hafifti, fakat sızlıyordu. 
İlyas Reis onun sırtını okşadı:· 
- Çok yaşa... İyi dövüştün. Bü -

yüclüğün zaman Koca Aliden geri kal
mıyacaksın. 

Diyerek ayrıldı. 

Bir kaç adım uzaklaşınca geriye dö-
nüp seslendi: 

- İsmail. 
Çopur İsmail koşarak gitti. 
İlyas Reis ona bir şeyler söyledi. 
Çopur llmail: 
- Başüstüne Reis .• 

Dediğini anlatan bir hal takınarak 
ayrılmış, Küçük Alinin yanına gel • 
mişti. 

Yüzü biraz asıktı. 
Küçük Alj sordu: 

- Reis ne söyledi? ••• 
Çopur İsmail kendi kendine söyle

nir gibi cevap verdi: 
- Hakkı var... Seni ileri birakma

mahydım. Kenetti'nin öldürülmesinde 

yardımın olmuş. Senin elinden fırlı -
yan kılıç onun suratına çarpınca şaşır
mış da llyas Reis o sırada kellesini u
çurmuş. Lakin o senin omuzunu bas
tırmasaydı senin de başın uçmuş o -
lurdu. 

Sonra Küçük Alinin omuzuna elini 
koyarak devam etti: 

- Ne ise, sana da bana da geçmiş 
olsun 1 Lakin bir daha ben izin verme
den kavgaya girmek yok... Anlyıor 
musun? 

İlyas Reis bütün leventlerini ken • 

. *. 
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PARLAK BiR ZAFER ... 

İyas Reis Serigo adası açıklarında 
iki Venedik gemisi daha ele geçirmiş, 
içindeki yüz kadar Türk esirini kur -
tardıktan sonra onları da ardına tak-
mıştı. 

Şimdi aşağı yukarı bir filo olmuş -
tu. 

f stanbuldan dönüş yolculuğu pek 
uğurlu gelmişti: 

- Bu gidişle her yıl bir defa İstan· 
bula veya Midilliye varıp döneceğim 
geliyor, ne dersin Veli? 

- Jyi olur Reis... Fakat ispanya 
sularında da yalnız bir akında sekiz on 
gemiyi e)e geçirdiğimiz az mı ol -
du? 

( man kıra vatlı geniş kemerli kısa elbisesi nuşmuşlardı ki ... 

1 ona ne yakışıyordu . 

* l 
Geniı açılan siyah gözlerini inatçı biı 

bakışln duvardaki bir resme dikm~ti. Jn. 
ce kaşlarının uçlan siyah kaküllerinin al • 

f tında kayboluyordu. Kalın dudaklarının 
yanındaki çizgilerde bir hüzün vardL Ço • 
euk yüzlü bu küçücük kadında bu akşam 
öyle bezgin, öyle zavallı bir hal vardı ki. 

* O da bu gece müteessirdi. Ve tec.ssürünü 
bütün cebrü nefsine rağmen gizliyem.iyor • 
du. Hatta onu yazı masasının başında iş 

mektupları yazan Cezmiden daima lakayt 
ve uzak olan kocasından bile gizliyemi • 
yordu. 

H:ıtta o bütün alakasızlığına rağmen bu
nu Iarketrniş ve: 

- Senin bu akşam bir .kederin var yav· 
rum, demişti ve o dudakları hafifçe titrer· 
ken: 

- Yorgunluk cevabını vermişti. 

Düğün günü başlıyan bu samimi• 
yet günden güne artmıştı. Cezmi yanında 
ya~yan küçük Nerminin her şeyini, ahla
kını, adetlerini, hislerini ve şahsiyetini öğ-
renmemişti. 

Onu öğrenen, tetkik eden Nermini ta• 

nıyan, Nerminin ahlakını, zevklerini, a · 
detlerini erberliyen, hatta yüzündeki en U· 

fak çizginin ne mana ifade ettiğini ıezen 

Mithattı. Onun gözlerindeki bakışların, 

dudaklarındaki kahkahaların ve sesindeki 
ahengin bütün gamlarını biliyordu. 

Bütün gün atelyesinde çalışırken akıa· 

mı beklerdi. Onun yanına gideceği sutj. 
onunla buluşacağı, onun yanında olacaiı 

dakikaları beklemişti. 
eklem itti. 

onların 

de o • 

Hayatını onların hayatına 

Onlarla beraber gezmeğe gider, 
evlerinde oturdukları gün kendisi 

Daha sonra ona boğuk gelen bir sesle: tururdu. 
- Biliyor musunuz Mithat demişti. Bi· ' Başlnngıçta bunu günahsız bir dostluk 

zim biletler nlındı bile. telakki etmişti. Fakat sonraları... Bir 
Bu sözü duyan Cezmi de yazısından s;ün, evet günün birinde kalbi içindeki bfT 

Bu söz eski savaıı hatıralarının can· d d b. -' b k 
T başını kaldırmış ve büyük bir memnuni· cese İ ışarı atan ır ueniz gi i aş mı §UU• 

la"'masına sebep oldu. ·· b k k ~ yet le: runun ust ta a asına çı armıştı. 

Konuşuyorlardı. _ Ya demi~ti • 1ıte o gün mÜt• 
Bu sırada baş kasaradaki leventler Bir haftaya kadar hiş bir vicdan aza, 

arasında da aşağı yukarı ayni sözler gidiyoruz. Yarmki nüshamızda : bı içerisinde '.kaı ~ 
geçmişti. d Bir haf taya ka- M ı• R A s ml§~:zminin kan '! 

Şimdi onlar ela gerek kendilerinin ar. 
ve gerek başka Reislerle yoldaşların Bu seste bir bay· 41nı sevmek.·· Bu 

d d l ak kuş hnykırışını bir Ç • N'. · [l h At Ç ne ayıptı, bu ne ol· 
Hayreddin bey kuman asın a o ar l 8Vlr8n : U1'U a a maz "eydı·. Mekten 

t 1 köpek u uyuşunun " r. 
Cezayir ve civarında, spanya, talya, sıralannda 0··1:1~ hatırlatan uğursuz• wn 
Korsika kıyılarında yaptıkları savaşla- · ı · d '- d 1 k ' 
rı anıyorlardı. Böylelikle görenler gör-
miyenlere işidenler iş.itmiyen:ere an-
latmış oluyorlardı. 

Bu bahis Küçük Alinin hemen me
rakını kurcaladı. 

Dikkatle dinliyordu. 

(Arkası var) 

luk ve şeamet vehmi veren tüyler ürpertici ıııper enn e geçen uir ost u ..• 

bir ahenk vardı. 
Bir haf ta sonra. 
Ondan onra, bu havadisi öğrendikten 

sonra bütün gece ne konuştuklarını bilmi· 
yor. Sanki Cezminin kalın sesi mütemadi· 
yen kulağında: 

- Bir haf ta sonra, diyordu. 

* Fakat Cezmi bu kadını sevmiyordu. 
Cezmi bu kadını sevmemişti .. 

Buna rağmen Mithat çılgın gibi istediği 
halde arkadaşına karşı samimi olmamıııtı. 

Ona: 
- Cezmi bırak onu ..• Onu ben seviyo

rum, Sen sevmiyorsun diyememişti. 

Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 
Bir hafta sonra onların gidi§i ve bu feci 

şeyin hakikati ve yakınlığı kargısında onun 
çaresizliği, hakikaten tahammül edilmez 
bir felüket değil mi?.. 

Haıtfı bu söze: 
- O da beni seviyor cümlesini ilave e· 

decek bir emniyette olduğu halde ... Buna 
cesaret edememişti. ALBÜM 

Vefa erkek lisesi 4 den 8 33 Fethi, ls
tanbul erkek lisesi 728 L. Öz Engin, Çem· 
berlitnş Küçük Nuruosmaniye apartıman 

Cevdet, Samsun Reşadiye mahallesi Is • 
tiklal caddesi 43 Fuat kızı Pervin, Beyoğ· 
lu Rum ilk mektep 3 de Anna Anagnos • 
titu. 

MUHTIRA DEFTERİ 
İstanbul 2 nci ilk mektep 3/B den 298 

Mustafa Turhan, İstanbul Süleymaniye Ki· 
razlımesçit sokak l 7 de Celaleddin, İs -
tanbul Gelenbevi orta mektepten 2/ A da 
352 K. Tümaoğlu, İstanbul Cumhuriyet 
orta mektepte Resan, Çorlu Ölü topçu İş· 
yarı Baha kızı Adalet Güngör. İpsala Öz· 
demir sokak 3 de bakkal Adem oğlu E • 
dip, Ankara Atıfbey mahallesi 228 Sala· 
haddin, Devrek müddeiumumi oğlu Ne • 
cati Tatlı, Ankara Y eni~ehir Buyruk so • 
kak 7 de T uğru), Balıkesir Namık Kemal 
ilk mektep yanında 49 Hadiye, Ankara 
İktisat Vekaleti zat işleri müdürlüğü Ze -
kiye kızı Günay. 

KOÇOK SULU BOYA 

Çamlıca Kısıklı Hanımsemti sokağı 5 de 
Süreyya, Kilis Cumhuriyet meydanı camcı 
Hayreddin Öndar, Beyazıt Camcıali 13 de 
Emine, Hayriye lisesi 3 de 633 Handan, 
Ankara Canlılık ilk mektep 3 de 680 Neri-
man. 

KART 
Gümüşhane avukat Hikmet Şinasi Öz • 

den, Biga orta okul 1 inci de Ali Ayduz, 
Ankara Çankırı caddesi Atıf mahallesi 
marangoz Rifat kızı Aliye, Konya Yörçük 

mahallesi 2 7 Samahat, Vefa lisesinde 245 
Tarık, Hasköy polis Kenan kızı İffet, Bor 
telgraf memuru Kazım oğlu Baki, Divan
yolu terzilik mektebinde Samahat, Zon -
guldak Devrekü kahveci Nuri oğlu Ömer 
Liitfi, Antalya vilayet mektupçusu Fuat .kı
zı Beyhan, lzmir Yapıcıoğlu Yusuf Dede 
caddesi terzi Mürvet, Tekirdağ Lezzet lo
kantası sahibi Osman kızı Zehra, Tokat 

vilayet idare heyeti katibi Suzi Özmen, 
Kızıltoprak kız orta mektebi Satia Balinı. 
Ankara Hacıbayram 45 de Orhan. Sam -

sun Saitbey mahallesi Ali Rıza kw Merih, 
Sivas Sim er Yol P. K. 4 Şerife, Kütahya 

jandarma mektebi bölük 4 yüzbaşı Asım 
oğlu Orhan, Samatya 4 3 üncü ilk mektep 

4 de 1 7 3 Müfide, Diyarıbekir asliye ceza 
hakimi Sadık kızı Melahat Şimşek, Akça
dağ ıube reisi kızı Türkan, Karagümrülc:te 

Hocahavus 43 de Ali, Bordur hükumet 
karıısı 2 de Uzman vasitasile Yusuf, An· 
kara Elektrik ıirketi marangoz Arif oğlu 
Hilmi, Nuruosmaniye Küçük Apartıman 
67 de Sezer, Yeşilköy ilk mektep 42 Sa • 

bahat. lstanbul 44 üncü ilk mektep 164 
BÜYÜK SULU BOYA Hikmet, lstanbul 44 üncü ilk mektep 425 

İstanbul erkek lisesi 803 Nihat, lstanbul Hüseyin, lstanbul birinci ilk mektep 422 
kız orta mektep A/3 den 523 Şükufe, Is- Sükran, Pangaltı Feriköy 2 ci Barutçulu 
tanbul kız orta mektep A/2 den 356 E - sokak 6 da N. Tercan, Bursa Muradiye 
mine, Kastamonu Daday ilçebayı kızı Yur- İkinci Murat mahallesi8 de Gülseren, Di· 
dağul Kuzucu, Malatya Yenipazar Sıtkı yarıbekir Ziya Gök Alp mektebi muallimi 

Kayaman müessesesinde Siddik. ,vasıtasile Yücesay. 

Gidecekler ... Buna mani olamıyacak

lar ebediyen birbirlerinden aynlacaklar. 
Şüphesiz bir daha buluıamıyaeaklar. 

Halbuki onlar burada iken onlann 88• 

mimiyetinde geçirdiği geceler, onların e • 
vinde geçirdiği saatler hayatının en tatlı 

eaatleri idi. Bazı zamanları olmuştu on • 
ların hayatlarına bir seyirci gibi bakmıığa 
tahammül edememi~. Bu uzaktan, tıpkı 

ibadet eder gibi olan seviş onu tntmin et· 
memiş. Ondan kaçmak istemişti. 

Fakat ne zaman kaçmak istese hemen 
nkabinde bu fikrinden dönmüştü. Onu 
büsbütün kaybetmektenı1e onun samimiye
tinde dost olmağı tercih etmişti. 

Bu kadını sevmeğe hakkı olmadığını bi
liyordu. O Cezminin kansı idi. Onun Cez. 
minin karı11 olması demek kendisi için eri· 
§ilmesi muhal olan bir hayal olması de • 
mekti. Hayatının en uzak hatıralarına ka· 
rışan bu dostluk nasıl olmuştu da mukad· 
des bir tılsım gibi, bir ıihir gibi bir nüsha 
gibi onu bu aşktan koruyamamıştı. 

Nasıl olmuştu da arkadaşlığına sada • 
katinin bütün şuuruna rağmen o Cezmi • 
nin karısını her gün daha artan bir §İddetle, 
adeta çılgıncasına sevmişti. 

O <:la hissediyordu. Nermin kendisine 
karşı lakayt değildi ve eğer o istemiş olsa 
idi, Nermin Cezmiyi bırakmakta, kendisiııJ 

takip etmekte hiç te tereddüt etrniyecekti. 
Fakat o huna cesaret edememişti. Ve 

işte o gidiyordu. . 
Kendisini sevdiğini hissettiği kadın gi • 

diyordu. Kendisini sevmiyen ve keneli 
sevmediği adamla ve Mithatın buna rağ .. 
men: «Dur gitme. kalı> derneğe cesareti 
yoktu. 

Buna mani olan vicdanı mı, dostluğa 

sadakati mi idi> Yoksa hodpesentliği mi 
idi> 

Nermin onu _,kındaki bu ferağat ve 
dostluğundaki bu sadakat için sevmişti. 

Kendisini ne kadar sevdiğini hissettıği da
kikalarda arkadaşına ne kadar ııadık kal• 
dığını gördükçe onun aık.ına ve fedakar • 
lığına bir kıymet vermiıti. Hayır o Ner .. 
minin karşısında fena adam olmak istemi· 
yordu ve işte bunun için: 

Onlar gidince bütün hayatının naSJl bo1.; 
bomboş kalacağını bildiği halde <ıGitmt 
ka1. Benimle kal» derneğe cesaret ede •, 
miyor. 

==Üsküdar Kız San'at Okulu Direktör
lüğünden: 

15/8/936 dan bllflayarak Okula yatılı ve gündüzlü talebe alınacaktır. 
Okula tık ve orta okullardan mezun olanlar alınır. ilk okulu bitirenler 

için tahsil müddeti bet ıene orta okulu bitirenler için iki senedir. Yallh üc• 
reti 3 partide alınmak üzere 200 liradır. İtyar çocuklarından %10 ve Kar. 

det talebeden %15 eksik alınır. Yazılmak için Pazartesi ve Perşembe gün
leri 9 dan bqe kadar okula başvurmalıdır. u345» 

I 
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Gavur 
Mehmedin 
YBnl 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANlARI 
İttihatçılar Devrinde 

Son Posta'mn zabıta romam: 43 --- ~ -~ r"UHALEFET t>r 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasll öldü'l 

- Yavaş konuşun yahut.. Sesiniz, Gavur Mehmet, az kalsın, boğulu-
Ayvansaray iskelesinden duyuluyor. yordu. Ağzındaki lokmayı güç yuta· 

Diye homurdanmıştı. Sonra; cebin- rak sordu: 
Son Posta'nın ıiyast tefrikası : - 29 - Yazan: Ziya ş.llir " 

den kalınca bir paketi, Gavur Mehme- - Hay, Allah müstahakını versin. 
de uzatmıştı. O koca sakallı sen mi idin L. E, bak 

Meşrutiyet ilan edilir 
yalısına gelmişler, 

edilmez Cemiyet na~ına hareket edenler Rıza Paşanıll 

Gavur Mehmet, artık dayanılmaz yemin edeyim .. Vallahi, billahi kapı
bir açlığın hırsile paketi açmıştı. Bur- dan içeri girer girmez, senden fena 
nuna çarpan sıcak köftelerin kokusile halde şüphelendim. Bu adam, kendi
mestolarak bir an gözlerini kapamıştı. ni saklamak istiyen birisi amma .. A _ 
Ye sonra, ekmek diliminin birini ağ- caba kim? dedim? .. Demek ki, sendin 
zina tıkarak büyük bir lezzet ve iştiha haaa? .. 

onu bir istimbotla Bekirağa bölüküne getirmişlerdi 

Serasker Rıza paşanın sürgüne gön· az çok da muthikeden ibaretti. Şimdi! hakkında kullanmışlardı, MCfl'Utiyel 
derilmesi, tekarrür etmişti. Onu men- s~ra, bu sahnenin facia kısmına gelmiş- devrinde bu iki kelimeyi ilk defa olar.k 
faya götürecek olan Y.averler seçildi- tı. Tevfik paşa istimal etmiftİ. •• Ve p' 
ği gibi, idarei mahsusa vapurlarından Derhal evinde tevkif edilen, mevki riptir ki, bu iki kelme, o günden ,oıı• 
birinin hazırlanması için de emir ve • kumandanı Tevfik paşa ile kaymakam ra artık (muhalefet) i \JUU edcnlerİJI 
rilmişti. · · Fakat tam b11 emrin infaz Melekzade Fuat bey; muhafızlar ara • hemen hepsi tarafından, (cemiyet er 
edileceği günün sabahı: Abdülhamit, sında kışla meydanına getirilmişti. kanı) na verilen bir vasıf haline gel• 

ile çiğnemeye başlamıştı. - Evet, bendim. 

kanunu esasiyi ilana karar vermis; Bütün zabitlerin, büyük eofada iç- mişti. 
- E .. hoıt geldiniz, agy alar .. bu ko- S '\ 

T - onrar .. 
kuyu nereden aldınız, bakalım?.. S '\ - onrar .. 

- E, Eşekci 1.. Eğer seni burada - Sonra, efendim ... Meyhane, yü-
bulmasaydım, yarın Beşikta_ş kara - künü alıncıya kadar bekledim. Bu es
koluna gelecek .. seni orada rezil, rÜs· nada, içeriden haber geldi. Meyhaneci 
vay edecektim. F oti, Gavur Mehmede haber gönder • 

serasker Rıza paşanın sürgüne gönd~- t' 1 · · ilin T fik b --~rıi ıma etme erme emır ver· işti. ev paşa, u vasiyetname-: 
rilmesi de, teehhür etmisti 

· · Ve zabitler içtima eder etmez, ku _ pantalominun düğmesine geçinlliftJ. 

- Çok şükür Allaha.·· Şu halde, di. Tezgaha celbetti. Oraya gelir gel • 
kaderimde rezil olmak yokmuş ki: bu- mez de, kendisini içeriden istedikleri
rada bulundum... E, söyle bakalım ni söyledi ... Allah biliyor ya? .. Ga • 
Hüsnü bey, beni niye rezil edecek • vur Mehmet, tezgahın arkasındaki 0 

tin? .. Gavur Mehmedin işini bana ha- küçük kapıdan içeri girer girmez, fe
vale ettikten sonra, bir daha görünme· na halde midem bulantı. Sanki şeytan 
dim, diye mi... A, Hüsnü bey 1.. Hiç eğildi de; dikkat et, Eşekçi .. Dananın 
bana havale edilan şeyi ben ihmal e- kuyruğu kopuyor; diye fısıldadı. Ar
der miyim?.. Bilmiyor musun .. ben, tık kulağımı, içeriye diktim. Müşte -
kaç senenin Eşekcisiyim? .. rilerin kafalarının kıvama gelmesini 

- Peki amma, o günden sonra, bir bekledim. Artık her kafadan bir ses 

Meşrutiyet ilan edilir edilmez, {ce- mandan Tevfik paşa ile kaymakam Çünkü, (doktor Nazım beyin) tertiP 
miyet namına) hareket edenler; Rıza Melekzade Fuat bey, (Binba;n Enver ve (binbaşı Enver bey) in de tatbik 
paşanın bu macerasına ehemmiyet ver- beyin huzuruna) getirilmiş; orada ni- ettiği ceza mucibince, paşnın caketi • 
memişlerdi. Onun da Vanıköy'deki ya- şanları ve apoletleri sökülerek {asker- nin önündeki askeri düğmeler de ~ 
!ısına gelmişler; bir istimbota bindir • likten tard) edili:!ıişlerdi. milen kesilmişti. 
mişler; doğruca Bekirag~ a bölüg~ üne T f k p k • !lı 

Evvela, bu iki zatın askerlikten tar- ev i aşa, ararını derhal talDP" 
sevketmişlerdi... Aradan bir iki _!ı. 

dı için, hiç bir divanıharp veyahut sa· etmişti ... Abdest bozmak bahanet"" 
gün geçer geçmez; pajlcıya müra • bel h · · · K d tt 

'I" lahiyetdar bir meclis tarafından hiç bir a est aneye gıtmıştı. en isini pe 
caat ederek evvela bankalarda mevcut 

emir verilmemişti. cereden kışlanın taş döşeli avlusuna• 
olan bütün paralarını istemişlerdi. Sa-
h k k b k Sonra ·, me~r.k kumandanı Tevfı'k tarak - bu yaşta gördüğü • acı bab ı seras er, u te lifi reddetmişti. ... 0 .-.l 
Bunun üzerine iş, cebre binmişti ... paşa, askerlik bayatında bir çok mu - retlere artık nihayet vermek isteınİf" 
Ve nihayet, kendisine bir {ilyan azalı- harebelere iştirak etmiş; ve tam yet· 'Fakat talih; bu zavallı ihtiyar asker. 
ğı) vaadedilerek {yüz bin altın Jira) • miş iki yaşına gelmiş bir (ferik) di. den (ölüm llıtfü) nü bile esirgcıniftJ 
sı alınmış; serbestliği bu suretle te - iş bu kadarla kalsa, yine bir şey de- Kendisini pencereden hat aşağı a 

daha görünmedin. Nerelerde idin?.. çıkmıya başlayınca, bizimkilere işa • 
- Nerelerde olacak? .. Gavur Meh- reti verdim... O sırada, gözüm mey -

metle, Defci İbo'nun peşinde. hanenin kapısına ilişti. Bir de ne gö • 
- Defci İbo, kim?·· reyim?.. Bizim Deli Kerim ile Hasan 

min edilmişti · ğildi. Bu kanunsuz hareketi, daha bü- tan Tevfik Paşa, bu suretle hafını pJI 
Meşrutiyeti bir an evvel ilanı tavsi- yük bir facia takip etmiş; (müstebit - çalamak istemişse de, aşağı düfC?ke' 

ye eden sabık sadrazam Ferit paşaya mürtekip • ve jürnalci) namı verilen vücudu duvara çarpmış, bu suretle "' 
gelince: bu zat ile de pazarlığa girişi)- bu ak saçlı ve ak sakallı ferik, hakare- ziyeti değişmiş.. Ayaklarının üzeritı• 
miş; fazla parası olmadığı ıçın onun tin en acı safhasına sürüklenerek bir düşerek, belinden aşağısı, bir külçe ~~ 

- Gavur Mehmetle hapishaneden Efendi içeri girmezler mi? .. 

kaçan çingene. y Deli Kerim Efendi, dayanamadı: 
Gavur Mehmet, az kalsın bogula -

- Vay canına .. Bizi görür görmez, 
caktı ... Ağzındaki lokma, boğazına tı· t d h l 

kl akb 
anıma ... 

ter ağırdı: 

da beş bin lirası alınmakla yakası sa- abdesthanede hapsedilmişti. mik haline gelmişti. 
lıverilmişti. Hasenat ve seyyiatinin derecesi ne· Artık her şey bitti, değil mi? •• ~ 

_ Defci lbo mu? .. Ay MU tanı _ - Beni o kadar budala mı sandın, 
'd' ''\ ' azizim?.. Vakıa siz, sayei şahanede 

Meşrutiyeti müteakip, her şeyden den ibaret olursa olsun; tam yarım asır yır, bitmemişti. Derhal: 
yor mu ı ınr .. 

- Geçen scnedenberi 
Fakat bulamıyordum. 

serteftiş oldunuz .. Efendi sırasına gir
arıyordum. 

diniz.. Biz de böyle Eşekçi Salih ola • 

evvel böylece para işlerine sarılan ce- sırtında as1,er üniforması taşıyan bu [Tevfik Paşa, firar etmek maksa ' 
miyetin şu şekildeki hareketleri, her- adam, artık bu hakarete tahammül e- dile pencereden atlamıf .. Fakat ba 
kesin dü_şünceleri üzerinde muhtelif dememişti. Belki de daha acı haka - caklarının kemikleri kırıldığı için, .iti 
tesirler husule getirmişti. retlere uğrıyacağını düşünerek intiha· çamamış.. Ve, yakal'a.nmıştır.] 

Bir kısmı: ra karar vermişti. 

rak kaldık amma .. 
Biri Gavur Mehmet, diğeri de Hüe-

nü bey tarafından iki sual birbirini ta- Hüsnü Bey, müdahale etti. 
kip etti : - Canım, geç onları Salih... Son • - Oh olsun, müstebitlere ... Mille- Evvela bir kurşun kalemi ile vasi -

Diye, bir havadis neşredilmifti. 

iş, bununla da bitmemişti. .. ~ 
!arının kemikls.cir tam on yedi yerin. 
den kırılmış olan Tevfik Paşa; evveli 
hastaneye nakledilerek iptidai bir tO 

daviden sonra; rıhtıma gelen ailesiııİf 
feryatları arasında vapura bindirih:nİf 
Selaniğe gönderilmişti. 

- Ah, onu tanıyor mu, idin?.. ra? .. tin kanından emdiklerini kussunlar. yetnamesini yazmıştı. Vasiyetnamesi, 

- Pekala, bunların izlerini nasıl - Sonra. efendim. Bunlar, kör di-
bulabildin?... !enci kıyafetine girmişler .. Birbirleri -

Demişlerdi... Fakat diğer bir kısım aynen şu satırlardan mürekkepti: 
ıse : - Vasiyetnamem -

- Efendim ı.. Geçen sene, hani şu ni çeke çeke ilerlediler. Aksi gibi, tam 
Mısır Oteli cinayetinin faillerini takip kavganın kızıştığı yere geldiler. Gene 
ederken iz üzerinde bu Defci lbo 'ya da şeytan kulağıma eğildi. Şunlara bir a -
rastgelmi~, fakat onu çarçabuk kaybet· zizlik yap; dedi ... 
miştim ... Şimdi bu karakoldan kaçma Hemen bizim kopuklardan birine 
meselesi olur olmaz karakola gittim. işaret ettim. Gürcü Hasan Efendinin 
inceden inceye tahkikat icra ettim. Ya- gözlüğünü çektirdim ... İsabet olmu11 .. 
kaladığım ipucu ile Ayvansaraya ka • Nasılsa biri tanıdı .. Tebdil var, diye 
dar geldim ... Orada da işe giriştim. Ni- bağırdı. Ortalık büsbütün karıştı. Za
hayet, hem Gavur Mehmedin, hem de ten benim istediğim de bu idi. Artık 
İbo·nun izlerini, Kulaksız F oti'nin mesele, istediğim kıvama gelmişti. Bi
meyhanesine kadar getirdim. Artık o zimkilerden birine işaret çaktım. Lam
günden itibaren postu, Ayvansaraya baya doğru, ağızdan dolma tabanca 
serdim ... Mallım a, bu tarafta biz!m eş patladı. Ortalık, mahşer gibi karıştı. 
dost, çoktur. Onlardan şöylece bir et- Tezgahın arkasındaki kapı işlemiye 
rafı kolaçan ettim. Bir de, ne göre • başladı. Ben de bunların arasına ka -
yim? .. Meğer, siz .. biz .. hepimiz, ho- rıştım. İçeri, daldım. 
rul horul uyuyormuşuz. Gavur Mehmet, son lokmayı da 

Hüsnü bey, hafifce gülümsedi. Ko- çiğnemişti. Ağzındakileri yutar yut • 
lu ile Deli Kerim efendiyi dürterek: maz; Eşekçi Salih in sözünü kesti: 

- Müşir Paşanın kulakları çınla - - O tabanca, o kadar zamanında 
sin . patladı ki ... Eğer biraz daha gecikmiş 

Dedi. olsaydı, muhakkak, bu herifler benim 
Gavur Mehmet, ağzına yarım di - ~erimi yüzüp içine saman dolduracak

lim ekmek daha tıkarken, sabırsızlıkla !ardı. 
ne~iceyi öğrenmek istedi: - Sonra, Salih. 

- Sonra?.. - İçeri daldım. Orada bir takım 
- Sonra, efendim .. Herifler bura· hurda eşyaların arasına saklandım. E-

ya, kulaksız F otinin meyhanesinden vin içini tarassuda başladım... Orası 
geçilen eve dolaplarını kurmuşlar .. da altüst olmuştu. içeridekiler, birer 
K'.ına gibi un öğüdüyorlarmış... Der - birer kaçıyordu. Bir aralık, alt kattaki 
hal paçaları sıvadım. iki gece uyuma- odada, bir ışıkla iki gölge peyda ol -
dım. Bir taraftan meyhaneyi, diğer du. Gavur Mehmedi tanıdım. Ötekini 
taraftan evi tarassuda başladım .... Bu tanıyamadım. Bu tanıyamadığım göl
tarassut esnasında, F otinin meyhane • ge, bir aralık yere eğildi. Bir şey çek· 
sindeki köşeye yerleşen başı gözü sa • ti. Ve sonra, Gavur Mehmedi omuzla
rılı Hırvatın, bizim Gavur Mehmet ol- rından tutarak yere doğru itti. On • 
duğunu anladım. Şu heriflere bir oyun 1 dan sonra da telaşla bir şeyler karış • 
oynamıya, ve işi gürültüye getirerek ı ırarak, o da çekildi, gitti. Artık, ses 
evin içine dalmıya karar verdim ... Bi· sada kesildi. 
zimkilerden bir iki kopuk tedarik et - Gavur Mehmet, Kerim Efendi, Hüs
tim. Ellerine beş on para verdim. Ya- nü Bey .. Bunların üçü de, büyük bir 
pacakları işi sıkı sıkı tenbih ederek dıkkatle dinlemektelerdi. Heyecanları, 
meyhaneye gönderdim. Kendim de, son raddeye gelmişti. Hüsnü Efendi, 
koca bir takma sakal takarak gittim, adeta, halecandan sesi titriyerek: 
tam tezgahın yanındaki küçük bir ma- - Sonra~ .. 
saya yerleştim. \ ~Arkası var} 

- Mademki, yeni bir kanun devresi 
başlamıştır. Bir mahkemenin kararı 
olmadıkça, hiç bir kimse tazyik edile
mez.. ve bir çöpüne de ilişilemez ... 
Anlaşılıyor ki millet bir istibdattan kur 
tuldu. Fakat diğer bir istibdat ile kar
şılaşıyor. 

Diye; gerek memleketin ve gerek 
cemiyetin istikbalinden şüphelenmiş -
lerdi. 

İstanbulda ahval bu merkezde iken, 
vilayetlerde de bunlara benzer, • hatta 
bunlardan daha velveleli bir takım ha
diseler zuhura gelmişti. 

Meşrutiyetin ilanının ertesi günü, 
lzmirde bulunan doktor Nazım bey, 
yanında bir kaç kişi ile kışlaya gelmiş; 
nöbetçi zabitini kapıya celbederck elin
deki listeyi vermis: 

- İsimleri bu İistede yazılı olan a
damlar, bu dakikadan itibaren kışlada 
mevkuf bulunacaklardır. Bunlardan, 
kışlada mevcut olanlar, derhal tevkif 
edilecek .. mevcut olmıyanlar da bul -
durularak onlarla birleştirilecektir. 

Demişti ... Tabiidir ki (Cemiyet na
mına) verilen bu emir, derhal icra e • 
dilmişiti. 

Aradan, dört beş gün geçmişti. fz
mirde yapılan parlak şenliklere iştirak 
etmek için Selanikten lzmire bir heyet 
gelmişti. Hususi bir vapurla gelen bu 
heyetin arasında, {Enver bey) de bu
lunmakta idi. 

Fakat bu tezahüratın teferrüatmı 
ikmal etmek ve meşrutiyeti ilan ettiren 
cemiyetin nüfuz, kudret, heybet ve a
zametini halka göstermek için bir sah
ne tertibi lazım gelmişti. 

Evvela Enver bey kişlanın balko -
nuna çıkmış, bir nutuk söylemişti. Fa
kat Enver bey, karşısındaki halk kitle
sinden o kadar mahcup ve sıkılmış bir 
halde idi ki; söylediği nutku bir ken· 
disinden ve bir kaç da yanındakilerden 
başka, kimse işitememişti. 

Bu, aahnenin birinci kısmı idi. Ve, 

[Elli seneyi mütecaviz, hüsnü hiz
metten sonra, asker ocağında, kışla • 
nın ortasında, binlerce evlatlar içinde 
duçar edildiğim bu hakareti hazme • 
demeyip, intihar ediyorum. Bunun i • 
çin, kimseyi taciz etmesinler. Yalnız, 
Allahın huzurunda, heyeti zalimeden 
hakkımı istida eylemekle iktifa eyli • 
yorum. Beni ( .. ...... ) (1) tekkesinin 
hatiresine defnetsinler. ] 

Allahın lı'.ltfü keremi 
ve ifa ettiği hüsnü 

hizmetlerle {ferik) 
olan 

Tevfik 

{Heyeti zalime)!... istibdat devrini 
yıkmak isteyenler, bu terkibi seneler· 
ce (erkanı istibdat) denilen insanlar 

Tevfik Paşaya bu derece ağır bİ' 
cezanın tatbikinden maksat ne idi1·· 

lstipdadın !evsine karıştığı için aıi?·• 
Fakat bunu ittihatçılar da çok iyi bİ' 

liyorlardı ki; istipdat levsinin çanı.artı 
herkesin suratına bulaşmamıf ise de; 
bu zifostan bir kaç damlası eteklerİll1 

bulaşmıyan adam pek enderdi ... Oıı11" 
için, Tevfik Paşaya reva görülen b" 
derece ağır muamele - bir çok k.iın!Clet 
tarafından - ittihat ve T crakki cerıı_~: 

GiP' yetinin .aleyhine kaydedilmif... l 
bir husumetin. ilk tohumlannın ·IBçı 
masına sebebiyet vermişti. 

(Arkası var) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları ] ------.-r 
Ketif bedeli 23210 lira 68 kurut olan İstanbul 11 ci ilk mektepte yapt' 

lacak tamirat ve ilaveler kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. Kqif e.,-· 
kı ve ,artnamesini iıtiyenler 116 kurut mukabilinde levazım müdürlii • 

ğünden alabilirler. Eksiltme 24 Ağuıtoı 936 Pazartesi günü saat tS dl 
daimi encümende yapılacaktır. Eksiltmeye girmek iıtiyenler Nafia Vekil" 
tinden almıt oldukları müteahhitlik \•eaikası ve 2490 No. 1ı artbıuıa ~· 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve 1741 liralık muvakkat teminat ~· 
buz veya" mektubile teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını ~ 
yazılı günde saat 14 de kadar daimi encümene verilmelidir. 1 (252) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırın' 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Tahmin 
Cinsi Miktarı bedeli Tutan Pey Akçası İhale !: Günü ~ 

Bey;;J;'eynir 2600 4~ 1092 ' l44.30 25/8/936 Salı 14 
Kaşar " 1600 52 832 · iet 

937 mayıs nihayetine kadar yukarıda cins ve miktarları yazılı peyı>: t• 
açık eksiltmeye konulmuftur. Eksiltmesi 25/8/936 salı günü saat 1 1,. 
mekte.p içinde~ komis)~nda ~~pılacaktır •. Ş~~namesini görın:k isteye:,, 
her giın ve ekııltmeye gırmek ıçın de bellı gun ve saatte komıayona 111 

caatları ilan olunur. "3()0» 



8A YINDIRLIK FEN 
Okulu Direktörlüğünden : 

Bu yll mektebe 40 talebe allnacaktır. 
.._~ektep yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti üç ve mecburi hizmet 
"°" aenedir. 
l' aliplerin atağıdaki teraiti haiz olmaları lizımdır. 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tabaaımdan olmak ve on yedi ya.pndan 

"-iı ve yirmi bir yatından yukarı bulunmamak. 
2 - Liakal orta mektepten veya ayni derecede tahsili haiz Maarifçe :;addak buauıi mektepten mezun ve riyazi denlerinden en apiı ili 
ecede not almıt bulunmak. 

3 - Yukanda yazıh teraiti haiz taliplerin malUınab mektep tedriaa • 
'-a takibe kifi olup olmadığı anlatılmak üzere (Cebir, Hesap, Müsat
'-1. Hendese) den bir müsabaka imtihanı yapılır. 
1:..._ 4 - imtihanlar .özlü ve yazılıdır. Sözlü imtihanda bazanamıyan ta· 
11111> Yazılı imtihana giremez. Ve evrakı geri verilir. 
S - imtihan 28 Eylul Pazartesi günü olacak ve 10rgular Orta Okul 

'-lüfredat programından yapılacaktır. 
6 - Olgunluk imtihanmı vermit liae mezunlan imtihamız birinci 

'1nıfa yatılı olarak girebilirler. Ancak bunların kpyıt ve kabul zamanın! nıüracaatları f&rllır. Olgunluk imtihanı vermeyen lise mezunları 
'"'terleri gibi imtihana tibi tutulacaktır. 

7 - Taliplerin devamı tahsile ve vazifeye mini sari ve uzvi hastalık 
1-,dan salim olması için mütehassısları tam bir hastaneden örneğine uy
~ ve fotoğraflı tasdikli heyeti sıhhiye raporu ile hüsnühal sahibi oldu
tlına dair mahalli polis tahkikat raporu, atı ki.ğıdı, hüviyet cüzdanı, 
"1ıadetname veya bulunduğu mektepten Riyaziye notunu da göster· 

ame ile 4, S X 6 eb'adında 7 adet fotoğraf getirmeleri lizundır. 
8 - Evrakı noksan olanlann kayıtlan yapılmaz. 

d..~. - Kayıt'; muamelesi 1 Eylul 936 dan 15 Eylul 936 tarihine ka .. 
~- (353) 

C İnhisarlar u. Müdürlüğünde~ -ı 

SON POSTA: 

BULMACA 

n 

- - . "' . Sayfa 11 

Kapalı Zarf Usulile 

Eksiltme il8nı 
Yüksek Mühendis mektebi Sahnalma Komisyonundan& 

J. - Eksiltmeye konulan (latanbulda Taksim Gümiifauyunda Yüksek 
Mühenc:&. mektebi binaaı dahilinde) Proje ve tartnamesi 111ucibince yapı • 
Jacak İnfaat: 

İnfaatın kqif bedeli 21115 lira 98 lrunıflur ~-
2. - Bu İfe ait prtnamelerle e.....U pn)ardır. 
A. - Eksiltme tartnamai 
B. - Proje. 
İsteyenler bu tarlıJame ve projelerj (125) kurut mubhilinde Yükseli 

Soldan Sağa: Mühendis mektebi aabnalma Komisyonundan alabilirler. 
1 - Hiç bir §eye aldırmıyan. 2 - At· 3. - Eksiltme 27/8/1936 Per,embe günü saat 15 de Yüksek Mühendic 

la hücum, toy. 3 - Bir nevi hastalık, öl- mektebi binasında aatınalma komisyonunda yapdacakbr • 
1 mek. 4 - Bir J ilaves.ile fena olmaz, a • 4. _ Eksiltme kapalı zarf uıulile olacaktır. 

ilimler. 5 - Bir içki, yorgunluk. 6 - Em- 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1590)1ira ilk teminat akçesi 
mekten emri hazır. 7 - Aramaktan emn 

l
ı hazır, sarsıntı. 8 _ Fena değil, çivi onun· ve bundan bafka 8.f8ğıdaki vesikaları haiz olup getinneıH lizımdır. Nafia 
la çakılır. 9 _ Tatlı değil, doktorluk mes- Vekaletinden alınmıt müteahhitlik ehliyet vesikası göstermesi ve bizzat mÜ• 
leği. ı O - Gömleğin boyun tarafı, kilonun hendis veya mimar olması veya bunlardan biriyle ortak olarak çalıştığıni , 
halk dilinde kullanılışı. bildirir Noterlikçe muaaddak vesika lizmıchr. 

Yukarıdan -.aiıYa: 6. - Teklif mektuplan yukarıda (3) üncü maddede yazılı saatten bir 
1 - Müthiş fırtına, mah. 2 - Ağa, dı- saat evveline kadar Yüksek Mühendis mektebi binası dahilinde Eksiltme 

lemek. 3 - Bir şiir nev'i, sarhoş değil. Komiayonu Riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Poata ile gönderi .. 
4 - Bir küfür kelimesi. 5 - Korum. 6 - lecek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazıh saate kadar gelmll 
Ramazanlarda çalınır. kapalı değil. 7 - olmaaı ve dıt zarfın mühiir mumiyle kapatılmlf olmaıı prttır. Posta<ft 
Ölüm, sanat eseri bir roman. 8 - Kal 

1 
· olacak gecikmeler kabul edilmez. (299) 

dırmak. 9 - Çocuk yemeği, yedikleri • 
mizin karnımızda öğüdüldüğü yer. 1 O - - - - - - ·-------------------·---, - ---.... ~ 

ok;::::ı!''B!;!':.,.. Halli: ı---1-st-a-nb_u_l _V_ak-ıf-la_r_D_ir-e-kt_ö_ri_Uğ_u_ı_ıa_n_la-rı--..-. 
Soldan Sağa: 
1 - Pole. mak. 2 - lıak, kumru 

3 - Saz, gambot. 4 - Bar, aş. 5 - Ağa 

oğlu. 6 - Olta, tabut. 7 - Ata, Şadaıı 
8 - Tanrı, nuş. 9 - An, aramak. 1 O -
Osaka, beygir. 

Yukarıdan ap.iıya: 

1 - Pis, atak. 2 - Orangotan. 3 -
Uz, alan. 4 - Ok. bot, Ras. 5 - Gaga, 
İran. 6 - Kari, ak. 7 - Mum, utanm-:ı 
8 - Amba, Adua. 9 - Krot. başka 

Semti m~hur ve mahallesi Cadde ve 
10kaiı 

Bahçekapı, Şeyh Mehmed
geylini. 

No. ıı Cinai 
Muhammen 

kirası 
Lira K. 

Hidayet camii yeri. 40 

Bahçekapı, Hobyar. Y enipoatahane 62 Methal mahalli dük
kin 20 

)) )) (( 
~esi mucibince 30.000 idet üzüm çuvalı 25/8/936 tarihine 
.....:.-:ı. Sah &ünü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. İıteklilerin tart· 
~ nu görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 
~ia._ o/o 7,5 güvenme paruile birlikte Kabatqta İnhisarlar Levazım ve ---·---··-------, Çar---1.. ... Cebec:ibatı. 
~1•t Şubesi Müdürlüğündeki alım komisyonuna müracaatları. 1 B A D T O ~. 

_«28~ --------------- Uzunçarfı, Samanviram • 

10 - Ut, un. 

62, 64 No. h mağa • 
zalann 3 CÜ kahnda 
4 oda ve heli. 

Cami altında 34-170 Dükkin. 
Dökmeciler 41 Dükkimn 8 de 1 

18 

5 

5288 Kilo 70 lik çivi . 
2382 )) 60 lık )) . 
4143 )) 50 lik )) . 

,_...__ • "b" · ,....mea1 mucı ınce. 

) l'ldrarıda eb'at ve miktarı yazılı çivi 26/Vlll/ 1936 tarihine raıtlı-'i Çarf&JDba günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
~ •teklilerin §artnamelerini görmek üzere ve her gün, ve pazarlık için 
~tayin olun~ gün ve saatte% 7,5 güvenme paralarile birlikte Ka -
\o ~~ta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat ıubeai müdürlüğündeki alım 
~onuna müracaatları. (238) 

TUZLA..----------. 

iÇMELERi 
lçme trenlerinin vapurlan köprüden 6,25 • 7,40 - 8,40 - 9,05 - 11 • 
~ 13,15- 15,10 - 15,50 dir. 

~ültür Bakanlığından: 
~ llölge Sanat okullarile Ankara inşaat Usta okuluna sınavla para• 

Yatılı talebe alınacakbr. 
g~ın~v 17/8/1936 tarihinde her vilayet merkezinde yapılacaktır. 

{'a girebilmek için aşağıdaki şartlan haiz olmak lazımdır. 

2 
- Türk olmaları 

3 
- 13 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olmamalan 

l.t - En az beı sınıflı bir ilkokuldan diploma almış olmaları şarttır. 
'1d k eklilerin bir pilekçe, aşı raporu, nüfus tezkeresi Te ilkokuldan 
~~ ~lan diploma veya bu gün bulunduklan okuldan alacakları belge 
~t liç tane Belge fotoğrafisile birlikte sınavdan en çok bir gün ön· 
~-t~ kadar bulunduğu yerin valiliğine müracaat edilerek namzet 
'(~Unınalan 14zımdır. "343,, "'177,, 

, İstanbul Viliyeti 
~Ünden· 

Nafia Müdürlü-
l • 
~ • 9 •. 936 Tarih Sah günü Saat 15 de İstanbul Vilayeti Nafia müdür
~ dc~iltme komÜ•~onu odasında 56055.26 lira ke,if bedelli Yüksek 

1\ l'ıcaret mektebinde yapdacak pavyon ilivesi intaab. 
~'Palı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. · 

~· )>~vele, Eksiltme, Nafia ifleri umum ve hususi ve Fenni tartnamele
'toJe: keşif hülisasile buna mü tef erri diğer evrak 280 kurut mukabi • 
~ dairesinde verilecektir. 
lıtuk~kkat teminat 4053 liradır. 

~ltt~ lılerin en az 50000 liralık bu i'e benzer it yaptığına dair Nafia Ve • 
~ t)ı~en almıt olduğu müteahhitlikve ticaret odası vesikalarını havi tek
~t}\j .. ~~larmı 1 . 9: 936 Sali aünü Saat 14 de kadar lıt. Viliyeti Nafia 

itine vermelerı. «246>> 

evvel. hiaaesi. Bu Akş•mki Program 
tsT ANBUL Sultanabmet, Üçler. 

18: Oda musikisi (plak) ; 19: Haber • Küçülanustafapaşa. 
Fuadpqa 2 Mektep mahalli. 

Müftü Ali camii ar • 
auında iki baraka 

1 
5 

ler; 19.15: Muhtelif plaklar; 20: Halk mu-
sikisi (pli.k); 20,30: Stüdyo orkestraları __ ...... .. 1 

5 
2 

21,30: Son haberler. Aksaray, Mollagürani.. Tqmektep 49 Boıtan. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının Çal'f8mba, Tercümanyu • Memedağa 2~89 Baraka ve bostan. 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • nus. 
cektir. Yukarıda yazıh mahaller 9.37 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya ve • 

BOKRF.Ş rilmek üzere açık arttırmaya konmu,tur. istekliler muhammen kirasının 
13,40: Plak konseri; 14, 15: Haberler; ıeneliğinin yüzde yedibuçuğu niabetinde pey akçelerile birlikte 24 Ağustoı 

14,30: Plak konseri; 15: Son haberler: 936 Pazartesi oiinij saat 15 e kadar Çemberlitatta lstanbul YBkıflar BH • 
19: Küçük orkestra; 20: Konferans; 20 e- - ~ 
20: Konserin devamı; 21, 1 O: Konferans; müdürlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (314) -
21,25: Oda musikisi; 21,55: Aktüal,te; 
22,05: Şarkılnr; 22,30: Haberler; 22,45: 
Orkestra: 23,45: Fransızca haberler. 

BELGRAT 
20,30: Musiki nakli; 20,50: Halk pr

kıları; 21,25: Plak ile Puççininin (Tosca) 
operası; (İstirahatlerde haberler ve saire): 
2,40: Dans plakları. 

BUDAPEŞTE 

19,20: Orkestra; 20,0: Konferans; 21: 
Plak; 22, f S: Haberler; 22,35: Oda mu • 
,sikisi; 23,50: Fransızca konferans; 24, 10: 
Britanya otelinden Çigan musikisi. 

MOSKOVA 
18: Yeni Sovyet musikisi; 19.30: İste· 

nilen musiki eserlerinden konser; 20: Vi· 
yolonsl musikisi; 21: Akordeon triyosu; 
22: Almanca n~ılyat; 23,05: Jngit.r:ce; 
24: Macarca; 1: lspanyıolca. 

VARŞOVA 

20,30: Şarkılı piyano musikisi; 21: Ha· 
,fif musiki; 21,30: Muhtelif; 21,45: Habcr-
1ler; 22: Orkestra; 23: Haberler 23,35: 
Viyola musikiai; 24: Dans plaldan. 

VİYANA 
20: Haberler; 20, IO: Sürpriz; 20,30: 

Konuşmalar; 2 f: Salzburgdan nakil; 22: 
Eğlenceli konser; 23: Haberler; 2, 10: Pi
yano refakatile prkı ve hafif havalar; 23, 
50: Radyo orkestrası; 24,45: Konuşma • 
lar; 1: Modern musiki (Plak). 

18 Ağustos Sah 
18: Senfonik muııiki (Plak): 19: Ha -

herler; J 9, 15: Muhtelif plaklar; 20: Ke • 
man solo (plak); 20,30: Stüdyo orkestra· 
)an: 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mnhsuıı havadis servisi verile • 
cektir. 

TIFOBIL . ' 
Dr. Ihsan Sami 

ve parııtifo hııstuhklflrına tn-1 

l
tulmamak için ağızdan alınan tifo ı 
haplımdır. Biç rahHtsıl.lık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr . .J 

• • 
Muhammen llk 

Cinsı Miktan bedeli teminatı ihale günü 
Lira K. Lira K. 

Lavarekompoze kömürü. 250 ton 13 00 243 75 21/8/936 cu-
ma saat 15 te 

Dördüncü Vakıf ban kaloriferlerine lüzumu olan 250 ton Livarekom
poze kömürü açık eksiltmeye konmuttur. ihaleleri yukarıda yazılı gün ve 
saatte Vakıflar Batmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacak • 
tır. Şartnamesi her gün Levazım kaleminde görülebilir. (169) 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ebniştir. 

&. ncl Ke,ıde 11 EylUI 938 dad1r. 

Büyük ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır -

Dev:et IJemiryolları ve Limanları lşletma Umum idarısi ila 1;1rı ( 

Muhammen bedeli 15040 lira olan Loko ve Otomotris ateş tuğla
lan 281911936 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın ahnacakbr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1128 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1935 g. 3297 
No. lu nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde ahnmıı 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

'2.n) 
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Şampanya gibi lezzetli ve nefis --

1

-------• 

Şekerli limonlu 

•• •• HASAN gazoz ozu 
Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmıştır. Bir çorba ka~ı

ğ'ından bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan 
gazozlu ıampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra 
alınırsa midevidir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine 
HASAN gazoz özile yapılmlf buzlu limonatalar içiniz. 

Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan bu giizel ter
tibin yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Harareti teskin eder. Şişe 
30, büyük ~ kuruıtur. 

HASAN deposu: ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 

Saata çok ehemmiyet veren REVUIE eaatı a.ıır. 

eırREVUE 
paatı alan ne aldı~nı blllt. 

c;Onkl 80 •enellk tecrübe gibi bir 
' garantiye mallktır. 

Modelle~en .. eon wıe zarif f•klldedlr. 
RKVUS eaatıarı tanınmıt eaal9ılarda 

satılmaktadır. 

U11tulftr ,.,..., ı ••~nbut Ba~&OI. Tq Han. eırıncı kat 19, Teıeton 31884 ·-- . ·- ... - .. 

Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
( Y ah, Gündüz) 

20 Aj1Utostan itibaren kayıt muamelesine baflanacaktır. Yıllık 
yab kreti 185 giindüz ücreti 35 liradır. Memur, karclet çocuklara 
aynca tenzilit yapılır. Bu yıl fen kumı da açılacakhr. LI.enin 
reami liselere muadeleti Knltiir Bakanlığınca tasdik edilmiftir. 
Beher ımıfa 40 talebeden fazla ahnmıyacağından ıerek eski tale
benin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde Lise Direk
t6rlüğüne müracaatları. (55) 

Beyoğlu - Tünelba11 - Y eniyol 

~~zkev: ALMAN LiSESi ve Ticaret 
Mektebi 

Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi • Almanca öğrenmek için ihzarı ıınıf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayıd muamelesi 1 Eylülden itibaren hergün saat 8 den 12 ye kadar 

nüfüs tezkeresi, atı kağıdı, 'lthhat ;aporu, 4 fotoğraf ve mektep taıdikna· 
diploması ile yapılır. Fazla tafsilat için mektebe müracaat veya 

44941 • 44942 ye telefon edilmesi. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞlRKEll 

TESİS TAR!H.t: 1868 

Sermayeıi: 10.000,oootagiliı llraeı 

Türklyınln batlıoa oehlrlerlle 
Patlı, Marailya, Niı,Londra ve 
Manoester'dt. lrlııır, Kıbnı, Irak; 
İran, Filistin Yf' Yunaoiatao'da 
Şubeleri, Yugo&IH ya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 

vardır. 

Har tu~ıu banka muameleleri 
rapar 

Bütün lı:remlerin içinde birinci 

olan ve daima \>irinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

ıbir itina ile ihzanndan başka 

bir ıey değildir. Krem Pertevin 

terkibine (gayrisr f) hiçbir 

madde giremez. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi 
latanbul ( Galata) 

Türklg•d•lcl ıa6•l•rl: 
İstanbul, (Galata, Yenicami ); 
lzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yananislondakl ıab.t•rlı 
Seltlnik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 1nuamellb 
İstanbul ve galata şnbelerinde 

kiralık kasalar 

• •• Tokat İcr& memurluğundan: İstanbul 
Beyazit Camcı Ali Mahallesinde Külhan 
aokağında 15 numaralı evde olup halen 
ikametgahı meçhul olan eski Tokat nafia 
fen memuru Nesip 

Tokat aulh hukuk hakimliğinin 15/6/ 
936 tarih 197-399 numaralı Hamile Tokat· 
ta yüzbaşı oğ. Mehmet de olan 37 lira bor· 
cunuzu 1 5 lira 5 9 kuruı masarif ile ilan tari
hinden itibaren 5 gün içinde ödemeniz 
bu müddet içinde borç ödenmez, tetkik 
merciinde~ veya temyiz ve yahut iadei 
mahkeme yolile ait olduğu mahkemeden 
icranın geri bırakılmasına dair bir karar 
göstermedikçe cebri icra yapılacaiı ve bu 
müddet içinde mal beyanında bulunma· 
nız, bulunmazsanız hapisle tazyik oluna• 
cağınız tebliğ makamına ilan olunur. 

En hoş meyva usnrelerile hazır
lanmıştır. Hnzıni kolayluştırır. 

lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizltyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu • lıtanbul 

y 

os 
19 36 senesine kadar icat 

bütün kolonyaların fevkindedir. 

VENÜS Kolony·.-,... .... 

Bir damlası yüreğe ferahlık 

Sinirleri teskin eder. Hekimler hil
talarına VENÜS kolonyaa a. 
yapmalarını tavaiye ediyorlar. 

Deposu: Nureddin Evliya ..... 
yevi ecza alat ve ıtriyat ticaı 

İstanbul, Bahçekapı. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Uyuşturucu Maddeler 
İNHİSARINDAN: 

Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsulü bulondarl' 
tüccarlar idaremizin deposu veya malumatı haricinde kalllllf mef"' 
cutlarını J beyanname ile idaremize bildirmek mecburiyetindediılet• 

Bu beyannameleri almak için tüccarın İstanbulda ldaremist 
Anadoluda J 936, mahsulü için tesellüm merkezi olarak ilAn edil,. 
Ziraat Bankası veya ıube sandıklarına müracaatlan lüımdat• 
Beyannamelerin en geç J Eylül 1936 Salı günü akşamına kadit 
doldurularak almdıldan yerlere iade edilmesi lüzumu teblif 
olunur. Aksi halde ileride verilecek kararlarda beyann•meJf 
idhal edilmeyen afyonlar hiç bir şekilde nazarı itibare ._ 
mıyacaktır. (396) 

EKSiL TME iLANI 
SiJMER BANK 
UMUMİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Gemlikte inp edilmekte olan Sun'i ipek fabrib
sahilden üç kilometro meaafede kain Ilıcak suyunun kaptaj 
isalesi iıi vahidi fiat eauile eksiltmeye çıkanlmlfbr. l,in taluli' 
edilen bedeli 31.155 , - liradır. 

2 - Bu işe ait mtinakasa evrakı ıunlardır: 
A) Eksiltme prtnameai 
B) Mukavele projm 
C) Umumi prtname 
D) Hususi fenni prbıame 
E) Silsilei fiyat cetveli 
F) Projeler 
isteyenler bu evrakı 1.60 lira bedel mukabilinde A11kara'4' 

Sümer Bank Muamelit Şubesi Müdürlüğünden ve Sllmer ~ 
İstanbul Şubesinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 Ağustos 936 Salı günü saat 16 da Silmer ~ 
İstanbul Şubesi Müdürlüğündeki Komisyon huzurunda yapılacaldl'' 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - İsteklilerin 2337 Lira muvakkat teminat vermeleri it 

zımdır. Bundan baıka eksiltmeye girecekler ilan edilen mahiyeti' 
bir işi muvaffakıyetle yaptıklarım tevsik ederek eksiltme giiDllO" 
den üç gün evveline kadar Bankaya müracaatla beraberi~ 
25 kuruşluk pul getirmek suretile bir ehliyet vesikası alacald" 
ve bunu teklif mektuplarına leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektuplan yukarda vazıh gün ve saatten bir ti' 
at evveline kadar Sümer Bank İstaubul Şubesine makbuz tJJO' 
kabilinde verilecektir. Posta ile göndrilecek mektupların ni~1~ 
ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kaDIJll"' 
şekilde kapatılmış bulunması şarttır. 

Sıhhi 

u L u D A 
gazozlannı tercih ediniz. Birinci nevi maddelerle imal edilmiştlf· 

Kapsollarma dikkat ediniz. 


