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Stalin'in ovyet ordusuna verdiği emir: 
11Diişman vaziyet alıyor, harbe hazır oı ı. 

Faşist deoletlerle demokrat oe komünist devletleri 
karşıla:,tıracak geni bir dünya lıarbine doğra gidiyoruz 

En bitaraf müşahitlerin 1 İngiltere - Mısır Güne-c - Dil Teorisi 
muahedesi tlün Y 

fikri: Vaziy~t l~l~ de de imzalandı Üçüncü Dil Kurultayında 
aynen böyle ıdı 1 " ,, .. ,,_ ımzaı-.,-. du··n ı·kı· mu··him 

O 
Lonılra w Kalaireıle 

Bir tarafta ·feda t0t,';::~~::" tez daha okundu 
Alman, lngillz, 
Macar, Fransız 
ltalyan, Rus 

Avusturya ve Çek 
cephesi _ Yolclat Cephesi 

londra, 26 (A.A.) - Eveninı News gazeteıinin Moskova muhabirl ba· 
aiin Stalin tarafından radyoda Sovyet mü1elllh kuvvetlerine yapılan ~ 
~ ..... kısımlarını ıazeteaine bildirmektedir. 

Stalin ezcümle clemifm ki: 
«Çok mühim ve kat"i hadiseler ari feırinde bulunuyoruz. Artii li• an 

proleter vatanın müdafaası için canınızı fedaya çainlabilininiz. Ba anı 
liz derpif etmitdiniz. Dütmanlarıml'E vaziyet almaktadırlar. Bina~ 
Lutr olunuz. 

Sizler ki büyük memleketimizin hududunda bulunuyoreUDUZı iyi 1-)q;l • 
lik yapınız. » . 

Sovyet gazetelerinin Almanyayı hUcumlan 
Londra, 26 (Huıuıi) - Moskovada çıkan ve yan reamt •yılan inatla 

lazeteai buaünkü nüıhuında Almanyanm ukerlik hizmeti miiddetini ild 
leneye çıkarmasını mevzuu bal)sederken fiddetli mütalealar Ueri alrmei • 
dir . 

IZVMtia diyor ki:' 
«Alman fatizminin ltüıtahlıiı sünden gtlne artmutadlr. ~maa ı.tls • 

IOine müaait davranmak harbi yaklqtırmaktan bqb bir teY• :prama. 
lapanyada vuku bulan hidieeler dolayııiyle ademi müdahale brarmı ~ 
ınek, fatizme kartı müsaadeklr davranmaktan bqka bir f8)' Clejildir. Tek· 
ı.r ediyoruz: lepanya hadiselerine kartı bitaraf kalmak, fatietlerin lailere S.. 

(Dcu sil 1-=laıf •> 

Londra, 26 (Huıuai) - lnailtere -
Mıaır muahedeei bugiin, hariciye ne • 
zaretinin Lokarno salonunda imzalan
dı. Muahede imzalanırken, atılan 
toplar mee •ut hadiaeyi halka bildiri • 
yordu. Salonun ortasında bulunan 
muhtetem muanın önünde İngiltere 
hariciye nazın Miıter Eden dunnUf, 
Mııır murahhulan Nahhu Pap ile 12 
arkadatı sajında, batvekil muavini 
Mister Makdonald, dahiliye nazın jon 

....... Pilli 

d 1, lzmi s . . ~ ............ Loıd H.li. • fab. M...r mkallde komilerl Sir tan u r ergısme Miloo .._... oohuıcla abd mevki 

90 firma ile iştirik ediyor ~l>wami s m •Jhdal 

ipekçiler ve dericiler de ayn guruplar halinde sergiye F asta kıyam 
İftirike karar verdiler. ilk parti nümuneler gönderildi patlak verdi 

Yerliler Uıtilalcll•r• 
karşı cephe aldılar 
' 

ispanyada ise kanh boğuşma 
kat'i bir netice vermeden 

sürüp gidiyor 
Londra, 26 (Hususi) - ispanya • 

dan gelen haberler dahili harbin şid -
lendiğini anlatmaktadır. Asiler, lrun 
tehrine yeniden hücum ettiler. A~iler 
bu hücumda Faslı aıkerlerden de iıti· 
fade etmifler ve tank kullanmışlarsa 
da hücumları akim kalmıt ve 400 ka-

ı • dar zayiat verdikleri anlqılmıttır. 
Ekonomi Bakam ceıaı Bayar iz ~lrcle ~reflne verilen ziyafette Hükumet kuvvetleri yollan torpil -

lıtanbuldan İzmir beynelmilel ıer-ıdolayı 'lzmire gitmekten sarfı nazar et- lemİf, asileri mitralyöz ve kurtun ıağ
Iİline İftirak edecek sanayicilerden bir tiklerini ve vat; Muhiddin Üıtündai • nağiyle kartılamıt ve lıiler bu atet 
~nın anlqılamıyan bir aebepteı (l>enmı 8 IDci ayfada) . (l>wma 1 IDcl ..,W.), 

•Türk dili bütün inunlıfın ağzında dolaıb. Şimdi de 
bütün ctillercfe yaşamaktadır" 

Tutanda: AtatGrt tetkiklerde bulunurlarken 
Aptıda: Huan Reflt n BaJBD Sabahat tezlerini okuyorlar 

Kurultay dlln aut 14 ela AtatUrk"Gn 1 Nud Con'ker, Sekreterti1derd• dı ..,.. 
,nbek huzurlarile Q&lıpnalanna dnam Emıa Nayman ile lamail Milttak balua .. 
etmiftir. Bqkanlık mnkiinde. A.batk•n yordu. (l>eftmı 8 laci •,.,..) 

Hem acı, hem de tatlı bir ders 
Dost Romanya lbrailde 
bir Türk şe~itliği yaphrdı 
----------------- • • * ---------------. 

Btlylk Harpteki dlpnanımıan keneli topraldannda alen T&rk 
Şehitleri için mezarlık yapbrdıjmı ve Abide diktirdiğini 6jrenir
ken Çanakkalede yatan ulanlanmımı lıAlA a&nGllerimizden bqb 

mezarları ol1Mcbp aa acı babrlachk 

lbralldı rapılan TOrk phlWği . 



z Sayfa 

__._ 

lf arbe doğru gidigoruz 
Sıılha doğru gidiyoruz 

SON POSTA 

Resimli Makale a Ten1cit fJB tenkide tahammül a 

İSTER İSTER İNANMA! 
Bclclliye kendi dairelerinde çalışan memurları tara

f rndnn günde 7000 telefon mükalemesi yapılmakta oldu
ğunu görmüş, fazla bulmuş, clisiltmek için tedbir am -

bulncağından şiiplıe edilemez. Fakat biz kendi hesabımı
za bizzat belediyenin bu 7000 mükaJemeyi fazla buJmuş 
oldu~una bakarak telefonun resmi, acele, mübrem işler· 
de ku.Hawlmakta olduğuna pek inanamadık, fakat okuyu. mıya koyulmuş! 

İş paraya dayandığı için belediyenin aradığı çareyi cu !en: 

1~11:.R iNAN !.STER İNAN .'vl A 1 

,- Aiuıtoı 27 
-=====" 

Sözün Kısası 

Gürilltü tiry9kiliği 

Halle 5el8sl~• arbk kral 
ola"'azmıt 

Habeşliler, İtalyanların istilasından 
memleketlerini kurtarsalar da ar• 
tık Haile Selasiyc hükümdar olamıya
cakmış, halk istemiyormuş ve bunun 
da sebebini şöyle izah ediyorlarmış: 

Habeş hükumetinin Banisi olan ~ 
ba kraliçesi Belkis vaktiyle demiş kı: 

- Benim zürriyetimin Ha~ tab• 
tını işgal ettiği müddetçe düşman 
memleketimizi istila edemiyecektir. 

Halbuki Haile Selasiye Seba melike" 
sinin evlatlarından tahtı almı,tır ve 
aksi gibi de Seba melikesinin dediği 
çıkmış, ve Habeş tahtı hanedan de
ğiştirir dğiştirmz istilaya uğramıştır. 

Şimdi bütün Habeşliler bu kehane-

'--------------------------·--------------------,_J tin tesiri altında imişler. 



27 Ağusto• SON POSTA 

Hem acı, hem de 
Tatlı bir ders 
A~ağıya dercettiğimiz Romanya 

tarı. hAı t 1 ı r ' mektubu Türk okuyucusu için hem acı, İngiltere - Mısır araş Irma ar Fransız Rus • Romen ve 1 hem de tatlı biı hadiseyi haber ver - muahedt'sinin imzası j 
----- Çekoslavak hava kuvvetleri mektedir. 

Yeni 
Türk Tarih Kurumu dün toplandı. Trakyada ay 1 Tatlı bir hadise dedik; çünkü bu Dün, İngiltere Hariciyesinin Lokarn 

ı karar Verdl. arasmda an aşma mektupla dost Romanyanın Türk - salonunda İngiltere devleti ile M sonunda hafriyata baş anmasına p d k 
e,te, 26 (A.A) - Ujnemze e Rumen doıtluğuna yakı9an yeni bir ıır devletinin murahhasları, yalnız Mısır

hareket ederek derhal hafriyata baılaya· cazeteıiıün Bükret'ten öirendii:ine cemilesine \lahit oluyoruz. Rumen hü- da değil bütün Yakın Şarkta yeni bir tart İstanbul, 26 (A.A.) - Türk tarih ku· 
Z'Uınu geçen ıene Alacaöyükde baıladığı 
hafriyata bu yıl da devam etmektedir. Ku
tum bu hafriyattan baıka ikinci hafriyata 
el. baılamağı kararlaıtırmıı ve Trakya 
lltnumi müfetti§i ve Türk tarih kurumu 
llnursal üyesi General Kazım Diriğin Trak· 
>'l köyleri hakkındaki raporlarını nazarı 
cliUate alarak ikinci hafriyatın Trakyada 
l>tılamasın~ muvafık bulmuı!ur. 

Bu maksatla geçen hafta Kurum yar
dımcı üye?~rinden, lstanbul Üniversitesi 
•alti :zaman tarihi doçenti ve İıtanbul Mü· 
leleri Yar Genel Direktörü Arkeolog 
Arif Müfid'i bu köyleri görmek ve hafri· 
ht yerini tesbit etmek üzere Trakyaya bir 
tetkik seyahatine göndermiştir. 

İki gün evvel ıehrimize dönen Arif 
~Üfidin tetkikat hakkında verdiği rapor 
ICurumun - Trakya Umumi Müfettişi Ge· 
tıcral Kazım Diriğin bulunduğu - bugün
ltij toplantısında okunmuş ve Alpullu fab· 
tlkası civarındaki Ôyük bu seneki hafriyat 
lçin en muvafık olarak seçilmiştir. Arke
<>log Arif Müfidin riyaset edece~ bir haf
riyat hey' eti ağustosun sonunda T rakyaya 

Büyük bir Sulh 
konferansı mı? 

Ruzvelt devlet reislerini 
sulh için toplantıya 

çağıracakmış 

caktır. 

Diier taraf tan Kurumun Alacaöyükde 
devam eden hafriyatından da son cünlerde 
dünya Ark.ieloji tarjhinde çok ehemmiyet• 
Ji telekki edilecek kültür eıya11 meydana 
çıkmaktadır. Geçen yıl açılan uhanın ya· 
nında ve •ekiz buçuk metrede geçen ıene· 
ki hafriyat tabakaları hizasında gene mü· 
him mezarlar bulunmuı ve bunların içinde 
bir ç.ok altın, ıümüı, bronz ve ıeratik kül· 
tür efYası ve bir çok ıağlam insan iskelet· 
leri meydana çıkmııtır. Hafriyat hey.etinin 
Kuruma gönderdiği 20 ağustoa tarihli ıon 
raporda iae §İmdiye kadar nadir ıörülen 
nakıtlı bir demir parçasının meydana çık· 
tığı da haber verilmektedir. Bu demir par· 
çası bakır devrinin çok nadir kıymetli bir 
lüks eşyası ve §İmdiye kadar tesbit edilen 
en ceki i§lenmiş demirlerden biridir. 

Türk Tarih Kurumunun bu baıarılı 
mesai.sinin dünya dil ileminde ne kadar 
büyük bir takdir ve hayranlık uyandırdı· 

gün son Oslo kongresindeki tezahürat pek 
güzel göstermektedir. 

Türk - Sovyet 
tayyareciliği 

ıöre. Romanya, Çekoılovakya. Fran· k.Umeti Büyük Harpte topraklarında hi devre başlangıç teşkil edecek bir mU< 
la ve. So~etle~ Bi~lijinin hava kuv· ölen Türk \lehitleri için mükemmel bir ahedeyi imzaladılar. 
vetlen mumesaıllerı yakında toplana- l k t b' d "b'd d.k Mısır hi.diseyı· bir bayram aayaral 

'~ • .. . mezar ı yap ırmıf, ır e a ı e ı - • 
rak mezıı;ur dort devletın hava kuv- . . . baıtan ba~a donanmış ve milli bayramla 

vetleri arasında ileriai için ahenkli bir tırmıştır. ' J b 
Acı bir hadise dedik; çünkü bu a- da yaptığı gibi yirmi bir pare topa ug .. hareket vasıtalarını tetkik edecekler· 

bide ve bu şehitlik bize Çanakkalede nü kutlulamıştır. . . 
dir.. ..1 h A IA .. ··ıı . . d b k Hadise lngilterede de ehemmıyetil 

o en ve ala gonu ekrımh ız en 1 aş a mütenasip bir ıekilde karşılanmıı bulun Fasta kıyam 
patlak verdi 
(Bqtarafı 1 inci aayfada) 

çemberini aşmaktan aciz kalarak ge
rilemişlerdir. 

Kordova civarında muharebe inki -
şaf etmektedir. Ve hükUınet kuvvetleri 
asilerin iki tayyaresini düşürmüşler -
dir. Oviedoda dündenberi sokak mu
harebeleri devam ediyor. Beş hüku • 
met tayyaresi buradaki asileri takip et
mektedir. 

Hükumete sadık olan Cervantes 
zırhlısı Cebclüttarık boğazından asi -
lerin F astaki mevkilerini bombardı -
man etmiş ve Mslagaya dönmüş bu
lunuyor . 

mezarları o mıyan a raman arımızı 
hatırlatıyor. Onların bizden göreme -
diklerini, eıki düşmanlarımızdan gÖT
meleri, bir çok mazeretlerimize rağ -
men, bize gene acı geliyor. 

Mektup şudur: 
* • • 

İbrailden yazılıyor: 
Rumen hükumeti büyük bir kadir· 

~inaslık göstererek Umumt Harpte 

1 

yor. 
Hadisenin bu ıekilde karıılanmağa il 

yık olduğu şüphe götürmez. Çünkü Mı 

ıır, bu muahede ile hakikaten hür ve müı 
takil bir devlet oluyor ve mukadderatıç 

kendi eline alıyor. 
1922 de İngiltere tarafından ilan oh 

nan tek taraflı beyannamenin temin ettii 
istiklal, bir ç.ok kayıtlarla zincirlcnmiıtit 

Yeni muahede ise bu kayıtları kırını§, çöz 
müı, bu kayıtların istinad ettiği meselele 
ri halletmiş, ve neticede bir taraftan ik 
memleket arasında, diğer taraftan Mısı 
ile diğer bütün hür ve müstakil memleket 
ler arasında yeni bir devir açılmııtır. 

Herhangi bir milletin hürriyet ve isti 
laline kavuşması, insanlığın en asil hiııle · 
rlni coşturacak şerefli bir hadisedir. Hül' 
riyet ve istiklaline kavu§an memleket ve 
milletin asırlardanbcri bağlı ol· 

Asilere ait tayyarelerin Malagayı 
bombardıman ettikleri bildiriliyorsa da 

Fuat Bulcaya Sovyet tay- haber tahakkuk etmemiştir. Asiler 

yare teşkilatının en büyük Malaganın düştüğünü ilan etmişlerse 

Üuğumuz, asırlarca müşterek yaıadığımız, 
Akdenizde kar.şı karşıya komıu olduğu. 
muz dost ve kardeş Mısır olursa bu hadise 
karşısında duyacağımız sevinç tabii fazla
laşır. 

• "ld• de bu habercin aslı olmadığı anlaşıl -
nışanı verı 1 miştır . 

Nevyork, 26 (A.A.) -
1'irnes gazetesi yazıyor: 

Nevyork Moıkova, 26 (A.A.) - Leningrad'da Hükumet kuvvetleri Samosierra 

Mısırın hürriyet ve istiklaline kavu§" 
muı ile iki memleket arasında çalııma bir· 
)iği ve beraberliği bakımından yepyeni ve 
özlU bir devir açılacağı ıüphe götürmez. 

Rusveltin te\lrinisani ayında tekrar 
~~iaicurnhurluğa intihap edildiği tak • 
~rdc lngiltere Kralı Sekizinci Edvard 

e, Stalin, Hitlerı ve Lebrunun da -
~et edilecekleri bir sulh konferansı ak
aetrnek tasavvurunda ole. ~ ı haber 
~erilmektedir. 

japonya ile Çinin ve diğer memle -
~etlerin mümesıilleri de bu konferan

iki gün kalan Türk hava kurumu ba§kanı mıntakasında tedrici surette ilerlemek
F uad Bulca 2-4 Aiustosta Moskovaya dön· tedirler. 
müı ve hbul reamindo hazır bulunmuı· Majork adasında vaziyet, hükume-
lardır. tin lehindedir. 

Ver4iği bir nutukta Cideman Sovyet Barselondan bildirildiğine göre ha-
Rusya tayyarecüi.k te§k.ilatı riyaset diva • va kuvvetleri müessir bir surette Ara-

Türk askerinin kabramanhğfni 
anlatmak üzere şehitliğe 

dikilen Abide 
Rumen topraklarında can veren Türk nının Türk • ve Sovyetler birliği milletleri gon cephesini bombardıman etmiştir. 

ve her iki memleketin tayyarecilik teıki • şehitleri için bir mezarlık tesis, bir de 
latı aruındaki dostluk bağlarının bir ni • Faıta iıyan abide rekzetmiştir. 
ıanesi olmak zere B. Fuad Bulcaya Sov • Malaga, 26 (A.A.) - Röyter a- Mezarlık tesis edilmeden evvel 

•.a davet edileceklerdir • 
Rusveltin hu tasavvurundan 

'&mimi arkadaşlarına bahsetmif 
iu söylenmektedir. 

yet Rusya tayyare teıkilatının ancak 200 jansından: Türk şehitlerinin Rumen toprakla • 
azasının malik olduiu en büyük kurul ni- Centadan buraya gelen bir balıkçı ge- rının muhtelif kö1elerinde kalmı9 olan 

bazı ıanını vermeie karar vercliiini ıöylemiı • misinin kumandanı lapan yol Fasında mezarları açılarak bakiyyei ızamı lb -
oldu- tir. bir takım kargaşalıklar çıkmıf oldu - raildeki kabristana getirilmi9, bir ara· 

İmzalanan muahedenin mahiyetine ge
lince: Muahede, Mısırın siya1t hürriye~ 
ile Britanya imparatorluğunun hayati meı 
faatlerini uzla§tırmaktadır. fnğiltere, Bri· 
tanya imparatorluğunun muvaselatı bakt 
mından Süveyt kanalının tam emniyet j. 

çinde olmasına, her tehlikeye karıı müda 
1 

faa olunmasına muhtaçtır. Mısır, haliha ' 
zırda bu vazifeyi üzerine alamıyacak bil 
vaziyettedir. Binaenaleyh İngiltere ile Mı· 
sır, müttefik iki devlet ııfatile bu vazifeyi 
beraber yapacaklardır, ve bu müddet zar· 
fında Mısır müdafaa kuvvetlerini hazırla· 
makla meıgul olacaktır. 

"Elimizden 
Geleni yaptık,, 
Necaşi Londradaki camii 
ziyaret etti, nutuk söyledi 

, londra, 26 (A.A.) - Necaşi ~'o -
~ngdeki camii ziyaret etmiş ve orada 
b~tçok müslümanlar i]e yerli ahaliden 
ırçok kimseler tarafından karşılan -

lnıştır. Necaşi, hu fırsattan bilistifade 
.töy}c demiştir: 

Memleketimizin istiklalini muhafa -
~ etmek için elimizden geleni yaptk 

1 ı.ı?Yanın bu hususta vereceği hükme 
tltılar etmekten başka birşey yapama

>12:. 

b· Carniin imamı, Necaşiye hitaben 
it hoşamedi arizaıı okumuştur. Ne • 

~fi, Amharik dili ile buna cevap ver
~İ,tir. 
ti tnam Necaşiye ziyaretinin bir ha • 
rı"aaı olmak üzere kuranın bir nüsha -

tıı takdim etmiştir. 

lrıgiltere Kralı 
'4tinada halle 
44,.asınJa yemek gedi 

Atina, 26 (Hususi) - Buraya 
~elen lngiltere Kralı Akrepolu 
~Yaret ettikten sonra lngiitere 
~çiliğinde şerefine verilen çay 
~Yafetinde bulunmuştur. Kral 
L._ ~ilik binası önünde toplanan 
~kı balkona çıkarak selamlamış 
~e tiddetle alkıılanmışhr. 

Kral Sekizinci Edvard bundan 
•onra Beyku' daki yuli yemekha
llesine giderek halkla bir arada 
~t.nıek yemiştir. Kral Atinada 

itti gün kalüıktan sonra bazı 

Bu aözlere cevap veren Ruad Bulca, ğunu söylemiştir. ya defnedilmi\ltir. 

böyJe bir ıerefe mazhar olduğundan do- Yerliler, kendilerini aldatmıf olmak- Yalnız isim ve künyeleri malum o-
ı.,. hararetle teıekkür etmiı ve her iki b k 

la ittiham eyledikleri ihtilalcilere kar· lan zabitlerin a iyyei ızamı ayrı aymemleket araaındaki doıtluiun uzun ıe • 
nelerden beri aynı kuvvetle devam ede· fi müteaddit defalar isyan etmeğe kı- rı kabirlere defnedilmiş, bunlar ıçın 
geldiğini ve bundan böyle de her ilci mem· yam eylemi\llerdir. ayrı ayrı birer mezar yaptırılmıştır. 
Jeketin menfaatlerine uyaı•n olarak inL=--f Aalle 8 Uhl et Neferlerin kabirlerinin üzerine bir 

·- ~ r m mm k 1 . b. .. d edeceğini ilave etmiıtir. . abide re zedi mış. ayrıca ır sutun a 

Moskovadaki 
• 

l damlardan sonra 
in giliz işçileri sekreteri 
if adeJerin zorla alındığını 

Lon~a, 26 ~A.A.) -. !ı~es 1 da neferlerimizin_ kahramanlık destan
gazetesının hususı muhabırı Lız- ları yazılmıştır. Abidede 1917 de Ru

bondan gelen ve Rahat yolile men topraklarında şehit düşen Türk 
ul~bnlan bir habere göre son kahramanlarının te'bidi hatırası ıçın 
zamanlarda lspanyol harp gemi· rdkzedi1diği ve bu kabristanda 742 
leri tarafından taharri ve mua• Türk kahramanının medfun bulun • 
yene edilmit olan Kamerun adın· duğu yazı1ıdır . 
daki Alman vapurunun Lizbona Kabristanda medfun olan zahitler, 

Mısırın en hayati meselelerinden biri. 
Sudandı, muahede bu meseleyi de iki ta• 
rafı hoşnut eden bir şekilde halletmi11 bu· 
lunuyor. 

Fakat Mısırı hakikaten hüniyetine ka· 
vu~turacak olan amil, kapitülasyonların 
ilgasıdır. Muahede, bu işi kapitülasyonlar· 
la nlakadar bütün devletlerin Kahiredı 
yapacak ları bir toplanhya bırakmııtır. Bu 
toplantıda f ngiltere Mısıra müzaheret e· 
decek ve kapitülasyonların ilgasına çalı 
ıacaktır. 

Muahede bu suretle Mısır için rnühirr, 
bir çalışma ve yükselme devri açmıı bu. 
Junuyor. 

Mısırın bu devirde her adımı muvaffa· iddia ediyor 
56 l kiyetlc atmasını diler ve yeni muahedeniı. sekiz ton harp malzemesi çıkar· 6 ncı kolordunun ıncı a a-

kutlu o lmasını temenni ederiz. Londra, 26 (A.A.) - Moıkova'da i· mıf olduğunu bildirmektedir. ymın birinci taburunun dördün • Ömer Rıza Doğrul 
dam olunan 16 Troçkiciden bahseden in- Wisbork adındaki İsveç vapuru cü bölüğünden zabit vekili Ô· _ ~ ·~. - · · .. ·- •=- , • ··----
giliz ioçi partisi ıenel ıekreteri Walter Cit· da Lizbona silah çıkarmııhr. mer oğlu Mehmet Nimet, müla • H K b J 
rine gazetecilere demiıtir ki: Bu vapurlarda hafif tanklar, zim Salih, yiizbaşı Mehmet, yüzbaşı ava Ur an arı 

Sovyet hükGmeti, kuvvetli olmakla Mahmut Fuat, Ladikli izzet Mustafa, 
b b ·1· Jd v d ·· 1- bombalar mevcut olduguv ve bun-era er a ıcenap o ugunu a goıtermeıı; Is 45 inci alay birinci bölükten ihtiyat 
gibi ıerefli bir fırsatı kaçırmııtır. lann panyol asilerine gönderil-

mülazim sani Ahmet oğlu Ali aslan, Mumaileyh İngı
0

liz i•çi partisinin ve ıen- mek u .. zere bu vapurlara yu"kletı'I 
"' doktor Ali Kerim, doktor Ihsan Meh-dikaların af ricalarını Sovyet hükumetinin mİ!ll bul d guv söylenmektedır· 

---w- un u • met, 1 ~ inci fırka erkanıharbi Ali, reddetmesinden dolayı teessüflerini bildir· 1 v 

•P•~Y• Cvmhurlyetl lehlne mu··ıazA ı·mevvel Mustafa Mahmut, Ga-miı ve demi§tir k.i: 
«Mevkuflardan ifadeleri zorla alındı· Paris, 26 (A.A.) - ispanya latalı Ömer ağa, İbrahim Erol ve baş-

ğını ve avukatlarının yanlarında bulunması- Cümhuriyetine kartı tesanüd gös- çavuş Mustafa Alidir. 
na müsaade edilmediğini bilen herkeı bu termek maksadile Buff alo tayyare Bu kahramanların her biri için ayrı 

meydanında tetip edilmiş olan bir kabir kazılmış, üzerine \lehadet ta· 

nümayişe 80bin kip iştirak etmittir. rihleri, şehit düşti.ikleri yer, adres ve 

neticeden bittabi memnun olamaz.» 

Doktor Şaht Pariste siyası 
meseleleri de görüşecek Mareşal Fevzi 

Çakmak Erbaada 

künyeleri yazılmıştır. 

Kabristanın muhafazasını o zaman 
orduda borazan başı olan Çavuş Ali 
Yusuf deruhte etmiş bulunmaktadır. 

Bir tayyare Kutba gider
ken düştü 11 kişi öldü 
Londra, 26 (A.A.) - Reuter ajan .. 

sı Moskovadan istihbar ediyor: 
Kutba gitmekte olan tek satıhlı bir 

tayyare lenissei nehrine düşmüştür. 
11 kişi ölmüştür. Sağ kalmış olan 3 ki
şi de ağır surette yaralıdır. 

iş Bankasmm yıldönümU 
Türkiye İş Bankası dün kuruluşunun 

12 inci yılını muvaffakiyetle bitirdi. Bu 
milli müessesemiz kurulu;ıundanberi bü-

Berlin 26 (A.A.) - Berliner Bo • 
ersenzeitung, M. Şahtın Fransa nazırla 
rı ve devlet adamları ile yalnız iktısa
di meseleleri değil ayni zamanda hali
hazırdaki siyasi meseleleri de müzake
re edeceğini yazmaktadır. 

Erbaa, 26 (Hususi) - Genel 
Kurmay Başkam Mareşal Fevzi 

Çakmak ve maiyeti erkci.nı ilç~ 
mize geldiler, durakta coıkun 
tezahüratla karşılandılar. Küçük 
mektepli bir kız tarafından ken
dilerine buket takdim edilmi~r. 

tün gayreti iktisadi hayatımıı:ın inkişafına Umumi Harpten sonra Romanyada . 
k b. kd ·ı l . l k sarfctmı§ ve bu yolda da muvaffak olmuı· 

.. ;d;a;;.;· .. ·a;lı;···;;r;;;~~r .. ;"d·~~~kti;:·· 
Gazeteler kralın ziyareti müna• 
sebetile İngiliz - Yunatı münase
bab etrafında hararetli neşriyatta 
bulunmaktadırlar. 

Mareşal ıerefine belediye ta· 
rafından bir ziyafet verilmiıtir. 

kalara 1 ır ır aşı ı e ev enmış, ço u 

çocuk sahibi olmuş bulunan bu vatan- .tur. Banka m..:mleket içinde şubelerini art· 
daş silah arkadaşlarının aziz hatırala - tırarak vatandaılar arasında layık olduğu 
rına hizmet etmeği kendisi için büyük itimadı temin etmiş, ecnebi memleketler· 
bir nimet telakki etmektedir. de de büyük işler görmüştür. 

Rumen hükumetinin bu kadirşinaı - ' Şimdiye kadar giri~tiği islerde memle· 
lığı Romanyadaki Türkleri çok müte • kete mühim hizmetlerde bulunan bu malt 
hassis etmiştir. müeueaemize yeni ba;ıanlar dileriz. 



ı Sayfa 

Kurulacak İş Bürolan 
~ id~esi .. teşki~at~ için tetkikler hızlandırılıyor, iş 
ıdaresı reısı şehrımızdeki amelelerin işten çıkanlması 

hadisesini tahkike memur edildi 

iktisat Vekaleti İş idaresi Reisi E- Dört lk.haat mu .. - • · d ·ı· 1 · Beh" b .. l y-VUI e vı ayet er-
nıs ıç ugun erde tehrimize gele· deki büroları 11L aılt teft' 

k 
· E · l k &. ışe memur e-

ce tır. nıs, f anununun tatbikin • dileceklerdir • 
den ,evvel yapılacak olan teskilat et - e 
rafında Karadeniz mıntakas;nda yap- fı1 Kanunun tatb"'-" d 1 ha 
t 

w k"kl · b" . . . 1 l' uun en evve zı 
ıgı tet ı erı ıtırm ıştır. stanbula müessese ve fab "kal b. k ld"k l rı arın ır ısım a-

ge ! t~n 8~.nra da ~tısat AVekaletinin melelerini itlerinden çıkardıkları iddi-
emrıle ış burosu ~fı Halukla birlikte ası üzerine yapılan tahkikata b"" ··k 

eh 
.. d l uyu ! rımız e yapı acak olan teşkilat için bir ehemmiyetle devam edilmektedir. 

mcelemelerde bulunacaktır. Yeni iş kanunu tetkilatı için tetkik-
Bu arada şehrimizdeki fabrikaların lerde bulunmak üzere bundan bir m\id 

ve 1 O dan fazla amele çalıştıran mü - det evvel Karadeniz mm takasına gi -
esscselerin miktariyle iş gören amele den Jktısat Vekaleti 11 İdaresi Reisi 
adedi tesbit edilecek ve gerek patron Enis Behiç ile ayni büronun ~fi Ha
gereksc amelelerle yakından temas o- luk da bu hadiseyi tahkike memur e-
lunacaktır. dilmişlerdir. 

Buradaki tetkikler bittikten sonra Bu ınünasebctle Karadeniz mınta .. 
ayni ~ekilde Ege mıntakası ve Adana kasındaki tetkiklerini bitirmiş olan 
da meşgul olunacak ve bütün işler Enis Behicin bugünlerde tehrimize 
tefrini evvele kadar bitirilecektir. gelmesi beklenmektedir • 

Bundan sonra yeni teşkilat için bir iş idaresi Bürosu Şefi Haluk ve Sa-' 
proje hazırlanıp vekôlete arzedilecek- nayi Müfettişi D.ınit bu hususta fiM· J 
tir. diye kadar yaptıklan incelemeleri E-

lş kanunu teşkilfıtı geniş tutulacak nis Behice bildireceklerdir. 
ve her büyük vilayette hırer merkez Dün de mahaliinde tahkikat yapıl· 
bürosu açılarak bunlar Ankarada ku - mak üzere bazı fabrika ve müessese· 
rulacak olan umumi merkeze bağla • lere gidilmiş, patron ve işçilerle temas 
nacaktır. edilmittir. 

Yeğenini öldüren adamın 
muhakemesi 

3 Lisenin mudur muavinleri 
istifa ettiler 

Kartalda yeğeni kahveci Mustafayı f stanbul Lisesi Müdür Muavini Ta· 
öldüren Kerimin muhakemesine dün hir, Kız Lisesi Müdür Muavini Nezi .. 
Ağırcezada devam edilmiştir. he ve Pertevniyal Lisesi Müdür Mu· 

Dinlenen müdafaa şahitlerinin ek • avini istifa etmişlerdir. 
serisi dayı ile yeğenin çok iyi geçindi- Bu istifalara makam maa~larınm az 
ğini, bu cinayetin bir kaza eseri oldu- olduğu sebep gösterilmektedir. Bu mü
ğunu söylemişlerdir. Suçlu vekilinin dür muavinleri fazla ders alarak mual
müdafaasını yapması için muhakeme Jimlik yapacaklardır. 

SON POSTA 

. 
- Doğru değil mi? 
T•l•b• için ıapllan eemt 

llatealnde yanhşhk war•• 
DUzeltllmelldlr 1 

ültür Bakanlığı bu yıl hangi ilk 
mektepten çıkan talebenin han

gi orta mektebine kabul edilebi
leceğini tesbit eden bir liste neş
retti. 

Bu kararı bazı mekteplerimizin hın
cahınç dolup taşarken bazüarı -
nın bomboş kalmaları gibi mah
zurlu bir durumun önüne geç -
mesi itibarile çok yerinde ve doğ
ru bulmamak kabil değldir, an
cak bazı müracaatlardan anlıyo· 
ruz ki, tcferrüatta beliti tadile 
muhtaç bazı noktalar çıkabile -
cektir. 

Meseıa bu sabah matbaamıza Sa -
rnatyada oturan bir çocuk baba~1 
geldi, Samatya ve civarının ilk 
mekteplerinden çıkan talebe için 
Çapa kız muallim mektebinin 
gösterilmesinden şikayet ediyor
du. Söylediği şudur: 

Ağustos 2i 
-==-

Ok UYUCU 
- -- --- - -

MEKTUPLARI 

•• ~?~!?!.~muzu~ sorgulara cevapları · ı Devrek'de Hikmet Erdoğan . 
- Bu hasta.lılmız anz"ıcUr. Gençlikte işle- . • 

nen hatalar vii'7'iind h - Kuvvetli yeyıniz. Tereyağı, reçel yu 
J --- en usule gelenlerin te- ' 

davisi başka gizli hastalıklar .. .. d 
1 

murtalı, pirzola tatlı gıdalar ve mcyvrııat 
yuzun en !eri kullan H 

gelenleri gibi uzun da sürmeı.. Her akşam ve ınız. er akşam ve sabah so~k ban• 
sabah soğuk su duşlan yapınız. Güneş ban- yo ve masaj yapınız. Akşam ve sabah Blo • 
yosundan da 1.sttfade edersiniz. Bir ay son- gelm şekerlemelerinden birer taııe. yatarken 
ra da vazlyetlnlzl yeniden bildiriniz. birer kaşık Nevropatln alırsınız. Bazı bususl 

• • * seromlardan istifade edebilirsiniz. 

OkuyucuJarımndan B. B. : * * * 
Eskişehir Ömer ata mahallt>hinde Hasan ı 

- Her yemekten sonra bir tablet Urotro -
jln, günde 30 tane ve ikl hatta müddeUe kul"' 
!anınız. Ilık banyolar yapınız. Tuzlu yemekle .. 
re pehrlz ediniz. 

* * • 

- Bazı asabi bünyede olan insanlarda ve
yahut çocuk iken geçirtilen ateşll bir hasta
lık sonlarında babsettıtınız kekemelik: 0 _ 

lur. Size asabınızı kısmen teskin edecek ev
vela ılık sonra soluk su dökünmenlzi tnvsı
ye ederim. Sonra tendi kendinize konuşur 
gibi yaparak aynaya bakınız. Orada yüzünü-
zün boz kl lzmirde K. T. : 

u uklarını görecek.slnlz ve yavaş ya- . 
vaş iradenizi kullanarak bu hareketi yap _ - Oenefontin ilacından üç §işe yemekler' 
mrunağn çalışacaksınız den evvel bir tatlı kaşığı gıinde üç kaşık aıa· 

Geceleri yatarken bir 1k1 tatlı kaşığı Nev- caksıııız. Nevropatindcn gecelerı yatarken 
ropatin kullanırsanız 1sillade ederslnlz. 1k1 tatlı kaşığı kullanacaks".r.ız. Deniz ban .. 

yolanna devam edeceks.lııl7. Faknt bu ban"" 
• • • 

Afyond!' BamU : 

- Ilıcalar haü:ında sıhhi bir yazı 1Je ge
çenlerde doktorumuz izahat vem1lşt1r. 

Sigorta sahtekarlığı 

yolarda a.zfımt beş dakl.kadan tazın knlmıı • 
ma.nız lazımdır. Aynl ıamandıı. başınızı ıs· 

!atmamalısınız. Neoruhmud ampilllerlndeD 
bir kutu yaptınnız .Neticeyi bize blldlrinlZ. 

- Y cdikuleden tramvaya binen bir 
çocuk Çapaya gitmek için Ak -
sarayda tramvay değiştirmeye, 
yahut ta Aksaraydan Çapaya a -
yalda gitmiye mecburdur. Hal -
buki Yedikule semtinde oturan
ların ekseriyetini günde 60, 70 
kuruş kazanan amele teşkil eder. 
Bu amelenin çocuğu günde iki 
katıı tramvay parası veremez, Mevkuflar istida vererek 
kış günü kar ve yağmur altında tahliyelerini istediler 

Gazi Terbiye 
Enstitüsüne 
Kayıt ve kabul 

yaya yürümesine ise gönül razı Sigorta sahtekarlıgı"' hakkındakı" tah-
değildir. Diğer taraftan Yedikule mekteple- lcikat devam etmektedir. Oiin de ak- Ankara Gazi Terbiye Enstitüsün4 
rinden bu sene şahadetname alan şama kadar bu mesele etrafında Bey- hu sene 100 leyli meccani talebe alı • 
talebenin ancak on beş, yirmi ta- oğlu emniyet memurluğunda tahkikat acak.tır Bur 1ya girecek talebelerin 
nesi orta mektebe gidebilecekler- yapılmıştır .. Onniğin Nevyork sigorta en son 15 eylul sah akşamına kadar. 
dir, geri kalanları ilk tahsil ile kumpanyasının Ünyon sigorta kum .. mıntakalarındaki Maarif Müdürlük • 
iktifa etmek mecburiyetindedir - panyasına devrettiği bütün hayat 81 .. lerine müracaat etmeleri ve kaydo ,. 
ler. Miktarı bu kadar az olan ta- gortası abonelerini tesbit etmiş olma- lunmaları lazımdır. Bugünden sonrai 
lebenin her hangi bir nıeklebi sı biraz hayretle karşılanmıştır. Bu yapılan müracaatlar hükümsiiz kala .. 
doldurup taşıracağı söyleııerne7" ışın Nevyork sigorta kumpanyasında- caklardır. 

Yedikule ve Samatya semtinden or- ki :ı:nüstahdemler vasıtasiyle mi, yok • Müracaat edenlerin en aşağı lise ve:' 
ta mektebe devam edecek kız '-n_ s Ü k - _ı 11" k b" l l ., "" a nyon umpanyasının acıamlarının ya mua ım me te ı mezunu o ma arı 
lebe için en yakın mektep İstan· yardımiyle mi öğrenildiği tahkik edil- ve 27 yaşını da geçmemiş bulunmalarl 

Çorapçıların toplantısı bul kız orta mektebidir. Çünkü mektedir. lazımdır. 

L
. O b h 1 k I oraya bir tramvay ile gidip gele - Dr Em M k ım n u ram o mayaca stanbulda imal edilen çoraplardan k t• t • anoilidi.sin anlattıktan e tebe kabul için 16 eylul çar • 

başka bir güne kalmıştır. 

ce ır , ramvay istasyonu da E 
Gümrükte soğuk hava antrepolann- bilhassa kadın çoraplarının çürük ve mektebe çok y:ıkındır. vvelki gün tevkif edilen Misak şamba günü tarih - coğrafya ve ede ' 

da stok iken bir iki gün evvel piyasa- dayanıksız olması bir çok şikayetlere Biz bu temenniyi dinledikten son _ Peıtemalciyanın karısı Şazigin öldüğu- biyat şubelerine gireceklerin imtihan• 
ya çıkarılafi ltalyan malı limonlar Is • yol açmakta idi. ra neşredilnrlş olan listede tas _ ne dair rapor verdiği için sorguya çe- !arı yapılacaktır. 
tanbul limon pi)'.asmdaki buhranın ö- Dün Ticaret ve Sanayi Odasında, hibe muhtaç noktalar bulunabi _ kilmiş olan Doktor Emanoilidiı demıı- 17 eyliil perşembe günü pedagoji, 
nüne geçmiştir. Sanayi Umum Müdürü R~adın baş- leceğini diijünerek ve bu taktirde tir ki: beden terbiyesi ve tabiiye ve riyaziy• 

Bazı fırsat düşkünleri bu limon • kanlığında çorap tacirleri ve fabrika- alakadar makam yanlışı elbette - Onnik aslen T okatlıdır. Bun ~ şubelerine gireceklerin riyaziye im ti " 

larm piyasaya arzedilen son mal oldu- törleri bir toplanır yapmışlardır. düzeltecektir, dedik. dan 25 yıl evvel ben Tokat belediye hanları yapılacaktır. ğunu söyleyerek buhranı şüpheli bir Bu toplantrda çorapların istandar • Doijru değil mi 7 doktoru iken Onnikle tanışmıştım. Ve 18 eylUI cuma günü de tabiiye ve ri• 
tarzda devam e'ltirmek ve düşen li • dize edilmesi hususu görüşülmüş ve '-----ö:----~=---...:..;... _ __,! onu çok namuslu bir adam olarak ta- Y.aziye şubelerine gireceklerin fizik 11e 
mon fiyatlarını tekrar yükseltmeye çorapçılar bazı tekliflerde bulunmuş • Sağlık Bakanının tetkikleri nıştım. 25 yıldır da lıtanbulda bu ka- kimya imtihanları yapılacaktır . 
çalışmak istemi~lerdir. lardır. A d I d k. . . . . naatimi değiştirmedim. Çünkü Onni • 

Halbuki lıalya hükiimetiyle yeni - Bu teklifler tetkik edilerek yerinde na ı° u a ı tetkıklerını ıkmal ede- ğin münasebetsiz bir hareketini gör - Saat hırsızı mahkOm oldu 
den üç ay müddetle temdit edilen tica- görüldüğü takdirde ipekli kumaşlar rek~~ stanbul~ 3:.'ı~n Sıhhat ve içti- memiştim. Bundan "°' yıl evvel ben- Yüksekkaldırıında saatçi Firanguli• 
ret anlaşması mucibince memleketimi- gıbi çoraplann da halia ipek, karı•ık maı ~avene! e .. ı '.. Refik Saydam, den bir rapor almış. Ben, aradan bet ye ait 7 tane saat çalarak C.enyo Lo' 

T Başvekıl ismet lnonune Anadoludaki l t•W• · · hAd" · h l k k 
ze balyadan limon getirtmek imkanı ipek gibi markalarla damgalanmaları k"kl . yı geç ıgı ıçın a ıseyı atır ayamıyo- kantasmın önündeki sa sıya bıra ·aJl 

tet ı en hakkında malumat vermİ!! O "kl be · · · hasıl olmuştur. mecburi kılınacaktır. · ' • mm. nnı e nı emnıyet memur • Alberin muhakemesi diin neticelenınll 
lstanbul bakkallarında lıalyan malı tır. . luğunda yüzleıtirdiler. ve Alber l ay 15 gÜQ hapse mahkôıJl 

limon tanesinin büyüklüğüne göre 5 Bir nüfus sahtekarlığı . Refık Saydam dünden itibaren şeh- Onnik: edilmiştir. kuruıla 7 kurut arasında ve yerli ye- Dün adliyeye askerlikten kurtulmak tımizdeki hastanel~_rde tetkikat yap - - Bir nüfus memurluğundan, Şa - .,.. _____________ __, 
~il limonlar da 3 • 4 kuruş arasında için nüfus kağıdında tahrifat y<ıpan ~ıya .b~şlamf _ış ve d.u~ Haydarpaşa has- zigin öldüğüne dair kayıt çıkarmıştım. Son Posta 
•atılmaktadır. Y k anesını te tış etmıştır. Bu kaydi doktor Emanoilidise gös -
., o oma isminde biri teslim edilmiştir. iddia edildiğine göre Y okoma aldıg" ı terdim. O da bana karşı emniyeti ol ~ Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

b k 
lstanbul yolları veBelediye bUtçes·ı duğu için buna inandı ve bana ölüm --

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu aece nöbetçi olan eczaneler 
lardır: 

latanbuJ cibetlndekiler: 

ıun-

Aksarayda (Etem Pertev), Alem· 
darda (f.aat), Baluköyünde (l,te
pan), Beyazıtta (Belkıa), Emiönünde 
(Bc§İr Kemal Cevat), Fenerde (Emil· 
yadi), Karagümrükte (Suad), Küçük. 
pazarda (Hnaan Hulusi), Samatyada 
(Erofilios), Şehremininde (A. Ce· 
mal), Şehzadebaşında (Hamdi). 

Beyoğlu cihetindckiler: 
Galata da (İsmet), Hasköyde (Ni· 

aim Asco), Knaımpaşada (Müeyyed), 
Merkezi nahiyede (Kanzuk), (Pa· 
ronakyan), (ltimad), Şişlide (Nec· 
det). Tnkaimde (Taksim). 
Üsküdar, Kadlköy ve Adalardakı1er: 

Büyükadada (Şinasi), Heybelide 
(Tanaş), Kadıköy Altıyolda (Mer· 
kez), Modada (Moda), Üsküdar İm· 
rahorda (İmrahor). 

eta li ağıdındaki doğum tarihi olan 5 
3 

raporu verdi, dedi. Etki Zabtiye, Çatalçeşme sokağı. 2 

" T • u çesı 8 1 tas ı • Halbuki ben böyle bir şey hatır • l S T A N B U L 12 yi deg"'i!ltirerek 322 yapmıııtır. Bcledı"yenı"n 93<>' b""t · AlA d"k 
Bu tahrifi yaptıktan ıonra Karagüm • ten çıkmıştır. Bugünlerde tebliği bek- 1 O ik belk." b' 
rük nüfus memuru Tala"ta mu-racaat l kt d" B 1 d" F amıyorum. nn ı ır rapor uy-enme e ır. e e ıye en Heyeti büt- d be · · d kl" etmiş ve: «Ben nüfus kag~ ıdımı kay • ld"kt 1 b 1 urmuş, nım ımzamı a ta ıt et -çe ge ı en sonra• stan u yollarını miştir. Bu kadar sahtekarlık yapan bir 
bettim ıııtı etabli kagıv dıma oöre bana tamir irin hı" · h 1 k T o ll' r proıe azu ayaca tır. adam elbet benim imzamı da taklit e-
bir nüfus kağıdı verim> demiştir. B Talat da kağıttaki tahrifata dikkat u projeye göre tamire çok muhtaç der. Raporun aslı Paristeymiş, Onun 

olan işlek yoll<>f bu yıl bütçesiyle ya· getirilmesini bekliyorum. Egw er hakika· 
etmiyerek Yakoma hakkında 322 1 pı acak ve diğerleri gelecek seneye hı- ten benim imzaını"taşıyan bir rapor ge· 

ra ı aca tır. lirse çok mü~kül mevkide kalacag"' ım. doğumludur diye bir nüfus kagw ıdı ver· k 1 k 
miştir. " iş sonra meydana çıkmış y okoma Dün emniyet memurluğunda benim 

h h 
Davet ölüdür diye hakkında rapor verdiğim 

ta ri en, Talat da vazifesini ihmal su· 
d hk 

İstanbul Müddeiumumiliğindcn: Şazik isimli kadını da gördüm. Onu 
çun an ma emeye verilmişlerdir. latan bul da bulunan Temyiz mahkeme· ki Onnik beni de atlatmıştır. 

Orlamektep muallimlikleri 
ai ropörtörlerinden lzzet Zekinin acele düne kadar tanımıyordum. Anladım 

Yeni mevkuflar tabliyelerini memuriyetimize müracaatı. 

Orta öğretmen kadrosu hazırlan -
makta.dır. Bu seneden itibaren resmi Güreşçileri davet 
mekteplerde ders veren muallimler ay- Güreş Federasyonundan: 
ni zamanda hususi okullarda da öğ • Olimpiyattan dönen gü~şçilere Hal· 
retmenlik yapam:yacaklar, boş za • 

1

kevi tarafından merasimle madalyalar ve· 
manlarına mukabil, mekteplerde fazla rileceğindcn l /Eylül/9 36 pazartesi günü 
ders alacaklardır. Hususi liselerde mu- 'saat 15 de Olimpiyatlara iştirak etmiş o· 
allimler haftada 24 saatten fazla ders lan güreşçi ve idarecilerin Taksim ıtad· 
alamı)'.acaklardır. .yornunda hazır bulunmalarını dileriz. 

istiyorlar 
Evvelki gün tevkif edilen Misak 

Peştemalciyan ile bakkal Dimitri ve 
karısı lzmaro dün müddeiumumiliğe 
bir istida vererek tahliyelerini istemiş· 
]erdir. Müddeiumumilik istidayı ait ol
duğu mahkemeye tevdi etmiştir. Bu 
üç mevkufun talepleri tetkik edilmek-

tedir. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir• ----

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay AY 
Kr. Kr. Kr. ~ 

TÜRKİYE 1400 750 400 150 ~,, 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ -~00 1400 800 ~ 

Abone bedeü peşindir. Adres 
değiştirmek 25 lrnruştur. 

""'- -
İlanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluıi 
pul ilavesi lazımd11. - - -----------Posta kutusu: 741 İstanbul 

Telgraf : Sonposta 
Telefon : 20203 

·----------·----------~ 
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MEMLEKET HABERLER/ Zonguldakta işçi buhranı 

Zilede programlı çalışma Tütün piyasası 
ikide birde tekerrür eden buhranın önüne geçmek 
için alınan tedbirler pek fay dalı olacağa benzemiyor 

Zile kasaba ve köylerinin iman, yeni mektepler, 
sulama tesisah, köy elektrikleri yapılması için 

Bu yıl tütünler çok nefistir, Zonguldak (Hususi) - Zonguldak lumat hazırlanmaktadır. Bu istatistik-
• madenlerinde amelesizlik yüzünden bir lerin vereceği netice; ·hangi mıntaka 

pıyasa eylfilün ikinci ay içinde normal randıman çok düş • köylüsünün hangi müeseesede daha 
haftasında açılacak kün kömür istihsalatı yapılmıştır. çok ve devamlı çalıştığını teshil etmek 

hazırlanan program muvaffakiyetle tatbik ediliyor fzmir, 26 (Hu- Hasad mevsimi olduğundan köylü olacaktır. Bu netice alındıktan sonra 
ıusi) - Yeni tü· amele tarlasında talışmaya başlamış • J büyük maden müesseseleri, Zongul • 
tün mahsulünü tır. dak madenlerine çalışan kol veren 
hazırlamak ü • Hasad mevıiminde ancak ayda on mıntakaları aralarında bölüşecekler, 
zere tütün is • beş gün madende çalışmağı bir iş an' - daima o mm takalardan gelen köylü a• 
tihıal mıntaka- anesi haline getiren köylü ameleyi meleyi istihdam edeceklerdir. Bu dü • 
larında büyük bittabi köye bağlamış bu suretle de şüncenin tatbikindeki kuvvei müey • 
bir faaliyet var· Zonguldak madenlerinde en geniş ma· yede, hiç şüphesizdir ki bir şirkete ait 
dır. Şehrimiz • · nasile bir· amele buhranı başgöster • bir mıntakadan gelen ameleye, ait ol-
deki Amerikan miştir. duğu müesaeseden başka yerde iş vc-
kum pan ya lan :ijüyük maden müeneseleri, bağ • rilmemesi olacaktır. 
eksperlerile İn • landıkları muhtelif konturatlar icabı Bu, aşağı yukarı, bundan yetmit 
hisar İdaresinin limanda bekleşen gemileri vakit ve za. sene evvel, bazı Zonguldak madenleri• 
mübayaa me • lnlı.iaarlar teknik tefi manında dolduramama.k endişesile he- nin ilk istihsal devrelerinde tatbik edi· 
murları Akhisar . Ywuf Ziya men harekete geçmişler ve geri ve İJ> len mecburi amelelik ve mürettep a -
ve Ödemiş mıntakalarında tütün ha • tidai bir amele celbi usulü olduğu için melelik usullerinin başka bir tarzda 
zırhklarını tetkike çıkmışlardır. son zamanlarda terkcdilen çarelere tekrarı demektir ki, bu haberin doğru 

ZWen bir aörilnlf 
Zile (Huauat) - Zilede köy iılerindel 936 yılında Kireçli köyünde beton su

ta.pılacak ulahat ve 7enilikier tetkik edi • lama havuzu yapılacak, 9.37 de ise ıehir 
lere'k beı senelik bir programla teablt edil· dlektripden iatifacle edilerek civardaki 
bıi§tir. Bu bet senelik programa göre önü· köylere motörlü kuyular inta ettirilecek· 
lllü:ıdeki yıllarda Zile ve havalisinde ıu tir. 939 yılında da daha bir çok köyde he· 

Tütün ekimcileri tütünlerini, 2506 başvurmak mecburiyetinde kalmışlar- olabileceğine insanı haklı bir şüphe 
numaralı kanunun şartlarına uygun o- dır. Köylerde nüfuzu geçen maden ça· ve tereddüde düşürmektedir. 
!arak hazırlamaktadırlar. Milaı mınta· vuşları, eski ıevk memurları köylere Zonguldak maden kuyulannda ça • 
kasında tütünler denk haline .gelmiş· dağıtılmış ve ~eliallar ~~rtılarak be - lışan köylü ameleyi stable amele yap
tir. Seferihisar ve Manisada da hazır· del ve yevmıye vaadı ıle ocakların mak, maden ameleliğini onlarda bir 
lıklar son hızını almıştır. n~k~an kadroları kısmen ikmal edil • meslek haline getirmek üzerinde 

l'enililcler ve kalkınmalar yapılacaktır. ton ıulama havuzlan kurulacaktır. 
Mektep'- • Köprüler de programda ehemmiyetli 

Bu yıllık tütün rekoltesi hakkında mıştır. Bunun neticesi küçük maden<>- çok uzun boylu düşünülecek bir me-
kat'i bir rakkam verilememektedir. caklarını müteessir etmiştir. Denilebi· seledir. (*) 

936 yılında haılanan merkez yatı mek• bir meıele olarak yer almııtır. Havalimiz· 
~ebi ile Kervansaray ve Iğdır mıntakalann· delci bütün köprülerin tamir ve yenileri • 
Qa yapılmakta olan yatı mektepleri ya • nin inşası kararla§tınlmııtır. 
takhaneleri inıaatına devam edilecek, Ma· Biltün köyler merkeze telefonla merbut· 
§at köy mektebi yan mektebi haline getiril- tur. Telefon direklerinin yenilenmesi pro· 
inek için lazun ~elen ilivei inpat, yemek· gramın icaplarındandır. 
hane ve yatakhane yapılacaktır. Bunlardan baıka büyük köylerde köy 

937, 938, 939 yıllarında dahn bir çok misafir odaları, köy meydanları, umumi 
;::taka~~rda bazı .. o~ulla~ yatı mektebi ha· b~hçeler, im~lathaneler, köy gazinolan, 

getırılecek muhım hır kısmı da esaslı koy çeımelen, umumi helalar yaptırıla • 
llırettc tamir edilecektir. caktır. 

Ka Yo~ ve ~hl'.~ Bütün bu program 2491 numaralı ka· 
za merkezıne baglı butun yollar mu· nunun birinci maddesinde gösteril • 

-nen b · en aza 
.., ır program tahtında muntazaman mi haddin ve halkın tediye kabiliyet" · d .ıre tanı . ını e 

936 
•rnen t~ oluna~tır. gözönünde tutarak tanzim edilmit hulun· 

fed 1 Yılında ılçeye 1 O kilometre meaa .. duiu .için muvaffakiyetle neticelenmemesi 
~ c 0 an Çeltek köyünde ve 937 yılın • için hiç bir sebep yoktur. 

•
1 

da Çayu köylerinde elektrik teaiaab 7a• Kaymakam Kenm· To k .. ı·· ·· -
J>ı a. k 937 1 . may oy umuzıın 

)' 1 
ca • yı ında ıse bu köylere rad • kalkınmuı için yorulmadan çalıımakta • 

o ar konacaktır. dır. 

Eskişehirda bir 
• 

cınayet 

Kavgacıları 
ayırmak isterken 

Bir köfteciyi öldürdüler, Elazizde bir genç talebe 
kansını da yaraladılar öldürüldü 

Ancak rekoltenin 14 milyon kilodan lir ki, küçiik: maden müe~seleri üç 
fazla olmadığı temin ediliyor. İnhisar aya yakın bır zarnand~nberı •w~utad 
idaresinin Eğe mıntakasının teknik şe· kadrolarının yarıdan bıle ekaıgıle ça· 

fi Yusuf Ziya bugün tütün mm taka • lışmaktadırlar · 
lannda tetkiklerini tamamlıyarak iz " .. Muva~kkat ame~e~i h~~ za~anı 
mire dönmüştür. inhisar eksperlerinin koye dagıtmamak ıçın muracaat edılen 
raporlarını fzmirde bekliyecektir. Yu- diğer .bir u.s~l de ay son~nda biriken 
suf Ziya demiştir ki: yevmıyel~rını .vennemek.tır. F a.k~ bu 

- «Mahsul yüzde yetmi~ nisbetinde d=f~. tat~ik ed~l~n bu h~ ça~~.ını~. de 
tarladan alındı. ilk yağmurların fazla· buyuk hır tesırı olmadıgı gorulmuf • 

lığı yüzünden ası tütünler bidayette tür. 
külleme alaimi göstermeğ başladı. La- Büyük şirketler ve diğer küçük o • 
kin bilahara bu tahakkuk etmedi. Son caklar, her yıl hasad zamanlarında, 
zamanlarda havalar iyi şartlar içinde ramazan ve kurban bayramlarında, te· 
geçmişlerdir. Sergilerde gördüğüm tÜ· kerrür eden bu vaziyetin önüne geç· 
tünler cidden nefiı, parlak ve tatlı bir mek. için tedbirler düşünmektedirle~ .. 
renktedir. Bu seneki rekolteden alına- Büyük tirketlerin aabş berabcrlığı 
cak yekun gerek randıman ve gerek v~ . m~şterek satış ~ü~ola~~ olduğu 
rakam bakımından memnuniyet verici- gıbı yıne aralarında bu ış burosu kur
dir». mak tasavvurunda olduğu söylen • 

Tütün piyasası pek yakında, eylul mektcdir. Bu it bürosunun mes~iıine 
ayının ikinci haftası içinde açılacak • ~~~n v_e e~lı ~ir .cephe v~reb~lm:k 
tır. Fiatler için müsaid konutmalar ıçm şımdıden ıstatıstıkler ve ıhsaı m • 

yapılmaktadır. Açılıt piyasasının yüz 
kuruştan yukarı müjdeleneceği umul
maktadır. 

Bir 
Eskişehir (Huıusi) - l•ıklar ma· El" · (H ") B h T azız usuıı - uraya üç Mat • 

~Ileıinde bir cinaY-et olmuf, Samit is- mesafede Tadim köyun"" d b" . t Umum ıandarma kumandam 

kız kaçırma 
hadisesi 

~~e bir köfteci öldürülmiif, kansı olm d"" L e ır emaye general Naci Kızılcahamamda 
rıa f .J .J k Uf, ort J[avgacıyl ayırmak için a• 
L nı e oe oaya tan yara bere içinde I 1 Kızılcaha (H ") U o k ra arına giren brah" · · d b" mam ususı - mum 

118 ılmıştır. Hanifenin anlattıgınw a gö- ım ıımın e ır genç · d 

Kızın kardeşleri otomobil 
şoförünü öldürdüler 

I' S öldürülmüı:ıtür. ıan arma kumandanı General Naci bir 
e amidin ditindcn tırnagw ından arttı- r k aç gün istirahat etmek üzere maaile 

tarak biriktirdiği on bir beşibirliği var- Kavaa edenler hu köye bir yıl evvel buraya gelmişlerdir. Adanada çıkan Türksözü gazetesi 

~ış ve Samit bu para ile bir it tutmak yerlcştirilmif olan muhacir Kadirin yazıyor: 
llıyetinde bulunuyonnuf. Hadise ak • kardeşi olan çobanla Mustafa ve Os- Urfada buğday vaziyeti Ayasın Yeni köyünde Yusuf onba· 
Janu karı koca uyurlarken odalarının Urfa (Hususi) _ Ziraat Bankası şı isminde bir adamın kızı, ayni köy • 
l>e l man isminde iki köylüdür. Çoban E- 5 lih b k nceresi açı mış, ikisi de korku ile u- k l b geçen yıllardan elinde bulundurdugw u den Süleyman oğlu a · ve ir ·aç ar· 
h.n i i ir tarlaya hayvanları yaymış, Mus-mışlar ve pencereden iki adamın stok buğdayın hemen kaffesini piyasa· lcada.şı ile şoför Mehmet tarahndan 
air k ld · tafa ve Osman da bu hareketin kötü k ı L tne te o uğunu görüp bağrışmaya ya arzetmiştir. Eylfıl iptidasında yeni zorla ça ın mıftır · 
vaııılamıı:ılardır. bir şey olduğunu ıöyliyerek çobana l h l H~ .J1·se daha zabıtaya aksetmeden, .... ,. yı ma su ünü mübayaaya başlıyacak· acı 

Pencereden giren adamlardan biri hayvanları buğday tarlasından çıkar • tır. kızın kardeşi Raif ile akrabalarından 
derhal köfteci Sanıidin üzerine hücum masını tavsiye etmi~lerdir. Çoban bu· bir kaç kişi derhal, kız kardeşlerini ka-
~erek göğsüne bir bıçak vlaınıf, di- na kızmış, Mustafa ve Osmanla kav- Söz ve folklör derlemesi çıranların arkasına düşmüşler ve ni-
Reri de kadını dövmeğe başlamıştır. gaya başlamış, İbrahim de bunları a· Antep (Hususi) - Son gönderilen- heyet onlara yetiFek toför Mehmedi 
~ın bir aralık mütecavizlerin elin· yumak istemi,tir. Fakat tam bu esnada lerle beraber elenen öztürkçe s?z fişi öldürmüşlerdir. Kızı kaçıranlarla, kı • 
elen kurtulup kaçmıf, komtulanndan çobanın kardeşi Kadir gelmif, kardeşi· sayısı iki bini bulmuftur. Geçen ay do- zın ağabeğisi Raif ve akrabaları ara • 
'iıtimdat etmİftİr. Komtular yetitin • ni kurtarmak maksadile tabancasını kuz halk türküsile 29 enam fiti de gön· aında mücadele bir hayli devam etmit· 
~~e kadar mütecavizler bıçmıtlardır. kullanmış, çıkan kurşunlardan biri ta- derilmiştir. Saylav Asım Aksuyun ki- tir. Hatta bu boiufmada Raif de ya· 
~oftcci Samit nakledildiği hastanede lehe lbrahime rastlıyarak öldürmüf • tabından alınan 131 aentakai derleme- ralanmışbr. 
~lnıüttür, katiller aranmakta ve tahki· tür. Kadir yakalanmış, adliyeye veril- ıi de kültür direktörlüğüne yollanmıt" Salih ve arkadaşları. kızın akıaba-
qt Yapılmaktadır. miştir. tır. larının mukavemeti DflWnda daha 

fazla dynamıyarak kaçmışlardır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı Bu esnada takibe koyulan zabıta da 
bunların izini aramağa batlamıştır. 

- Yaıadıkça daha 
IÖreceiiz Hasan Be1. 

neler 1 . . . Bak gazete yazıyor: 
' Alimler inaan1ano ne düıün-

düklerini.-

Kolayca anlayabilmek 
için iletler. icadına ~ttyor· 
lanmt .. 

Huan Be, - Eyvah, o za
man, borç para İsteyecek 

dost, vel'.iye verecek bakkal 
nuı1 bulacaiız? 

Hadise hakkında tahkikat genitle • 
tilmektedir. 

Bartmda bir dolandırıcıhk 
Bartın (Hususi) - Bartında maden 

direği işile alakadar olan bir müessese· 
ye sahte araba puslası ibraz etmek su
Tetile para alan bir dolandırıcı yakalan· 
mıştır. Kaman köylü Karga Ahmet 
adını taşıyan bu sabıkalının daha 20 
gün evvel hapisaneden çıktığı tesbit 
edilmiştir. Suçlu cürmünü itiraf etmiş 
ve mahkemeye verilmiştir. 

R
Hadiseler ,..._. .. ,,,,.ı 

&r$1Slnd 
Karikatür sergisi 

Kadının yüzü boyalı, saçı boyalı. 

gözü boyalı .. Fakat bir eksiği var; ıöi· 
ıüne de bir: 

«Boyalıdır yaklllflllayının 

Levhası umalı 1 

* fakek. elinde bir çok paket yürü • 
yor. Kadın yanında. elleri bomboı. Ka· 
dın bir aralık duruyor: 

Erkek ıoruyor: 
- Niye durdun) 
- Baksana iıkarpinimin bağı çözill· 

dü. Kadına hürmet etmesini bilir bir er• 
kek olsaydın, niye durdun, diye eor • 
madan eğilir; bailardml 

* Çocuk bahuına toruyor: 
- Vapurun yanıııa niye bu kadar 

çok can kurtaran aimidi umıtlar) 
- Vapurun yapnı söıteriyor da o • 

nun içini 

* Bir kiti oturmuı gazetesini okuyor. 
Arka sıralardakilerin gözleri gazete -

de.. 
Dakikalar ıeçiyor, biri, pzeteli ki • 

fİyi dürtü:ror: 
- Bu uyfayı okuduk. ı;evirıeniz de 

öbür sayfayı da okusakl 

* Büyük anne yanında oturan torunu• 
Da pijamalı genç kızı SÖateriyor: 

- Bak. yavrum rahmetli büyük ha· 
ban da böyle plvar giyerdi. 

* Genç kadınlar kon utuyorlar: 
- lfo, Neci hep birlikte bir Piknik 

yaptık .• 
Dillerini anlıyan tercüme ediyor. 
- iffet, Necla hep birlikte bir ge • 

zinti yaptık! 

* Adam. ayağından ayakkabını çı • 
karıp bağdat k.urmu§... Kitap satan ço

cuk bağınyor: 
- 1 7 5 kuruıluk kitap yirmi beı ku· 

rup.. 
Baidae kuranın yanına geldiği za • 

man kitapla!1n adlarını sayıyor: 
- Şu var, bu var, adabı muqeret 

kitabı da varl 

* Bir adam barbar bağırıyor: 
- Memlektte gürültü ile mücadeleye 

azami ehemmiyet vermelidir .. 
On altı sıra öteden söze karı~ıyorları 
- Haklıaınız bay, ben de sizinle hem· 

fikirim! 

* Karikatür sergisinde gördüğüm ka • 
rikatürlerin mevzularını tekraf.amıyo • 
rum. Dün alqam vapurla Kadıköye gi • 
derken neler gördüm, neler iıittimse on· 

lan tekrarlıyorum 1 
IMSET 
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Fazla sporun kadınları 
erkekleştirdiği sözü 

hakikat mı oluyor? 
Londrada bir genç kızın bıyık ve sakalları çıkmağa 
başladı, kızcağız bir ameliyatla erkek oluverdi. Dok

torlar bu tahavvü)e sporu sebep gösteriyorlar 
Londradan yazı -

hyor: 

Plimut da tuhaf 
bir evlenme mera
ıimi yapılmıştır . 

Plimutta dünya 
yüzme ,ampiyon
luğunu kazanmış 
Pameler Uesten ad
lı bir genç kadın 

vardır. Bu kadın 
ıon zamanlarda 
kendisinde bir cin· 
ıiyet tahavvülü his
actmiş, hayret ve 
korku içinde ana • 
~ına ve babasına 
koşarak meseleyi 
alatmıttır • 

Genç kadının a
nası ve babası der· 
hal doktora koşmut· 
lar, kızlarını muaye- Dt1n Bugtın 
ne ettirmitler, doktorlar da: le kartılanmıf, bundan bir müddet ev-
, - Şimdiye kadıu ~ir kızıniz var • vel de Çckoslovakyada aene bir ıpor
m, bundan sonra da hır oğlunuz ola • C'U kadında böyle bir cinsiyet tebeddül 
cak cevabını verince biraz hayret, bi- v~ tahavvülü husule gelmit olması 
raz da hiddet etmişlerdir. . sporun kadınlar için tehlikeli bir met· 

Fakat ana ve baba kasabadakı dok- gale olduğu kanaatini tevlit etmeğe 
torların bilgi ve tethislerini kafi gör- ba,lamıttır. 
memitler, kızlarını erkek olmak fela· Miı Pamelr Uesten erkek olduktan 
ketinden ( 1) kurtarabilmek için daha sonra bir ay kadar Londrada kalmıf. 
yüksek töhretli doktorlara ve ilimlere büyük tehirde erkekliğin bazı icapları
müracaat etmeği muvafık bularak kız- ııı öğrenmiş, bilıthare Plimut kasaba· 
ları ile beraber Londraya gitmişlerdir. sına dönmüş, orada tekrar vaftiz edil
Londra doktorları da bunlara: ' miş, bu acfer Mister jakop ismini al· 
-Merak etmeyiniz, demişlerdir. Bu ilk mıştır . 
defa görülen bir şey değil, tabiat gara• Mister jakop artık kasabada tabii 
~tini gösteriyor. Sizce artık. yapıla • görülmeğe ba,lamış, cinsiyet tahavvü
cak fey nüfus dairesine müracaatla kı- lü ortadan kalkmış, artık kimse bu ha
zının kaydini erkek olarak değiştir· diseden bahsetmez olmuştur. Fakat 
mek, bir de terzi çağırıp matmazeli geçenlerde Mister jakop evlenmeğe 
erkek kıyafetine sokmaktan ibarettir. ğe t~ebbüs etmiştir. Bunun üzerine 
Oıt tarafını da doktorlar hallederler, bu cinsiyet tehavvülii yeniden mevzuu 
demişlerdir. bahsolmıya ba,lamış, fakat eski Mis, 

Doktorlar bu aoa ve babaya kızla - ) eni Miaterin evlenmesine hiç kimse 
rındaki cinsiyet tahavvülünün sporla itiraz etmemiştir. 
fazla meşguliyetten ileri geldiğini de Mister jakobun evlenmcğe ve ken· 
ilave etmişlerdir . disine hayat arkadaşı yapmıya karar 

Artık bu kat'i teşhis üzerine Mis verdiği kız erkek oluncaya kadar kar· 
Pameler Uesten hastaneye yatırılmış, deşçe seviştiği Alberten Moryadır. 
küçük. bir ameliyat geçirmi' ve bir Alberten Moray teklif karşısında 
hafta sonra terzisinin hediye ettiği şık kalır kalmaz, hiç düşünmeden bu izdi
ve zarif bir kostUmle bir erkek o~arak divaca razı olmuş ve hemen evlenmiş
hastaneden çıkmıf, iki üç gün ıonra da lerdir. 
aakal ve bıyıkları çıkmıya başlamıştır. Şimdi yeni evliler balayı seyahatine 

Mis Pamclr Uesten'in bu cinsiyet çıkmış bulunmaktadırlar. Bütün Pli -
tahavvülü kendi muhitinde olduğu ka- mut kasabası da kendilerine saadet te· 
dar ıpor aleminde de merak ve hayret· menni etmektedir 

Eski bir maceranın 
Son ve mtışkiil 
Snfha$ı .. 
8uJ imanlar Yardır kİ, ha~ CaJDo 

la bir köfk içinde 111H berkesin ıösü CS
lliincle apaçık ve sakin ıeçer, bana ma
bhil buılan da YardD' ki ba7atlan iki
J• a~ır, birinci luum ...,dan -
da, ~en buittir, ikinci lmmı İ9e per
de arkasında geçer, pıidir. Ben ltu 
illİllCİ auuf adamların hazan ne aibi a • 
alarla karfılatabilecelderini bu aabah 
bir defa daha ıördüm. Bu macerayı ya
..,.... kendi dili ile hikayesini fÖyle an-

latb: 
- tıO zaman henüz otuz yaıınday• 

dım. Epeyce de para kazanıyordum. 

Evlendim, iki çocuğum oldu, rahat bir 
hayat geçiriyordum. Bir aralık kazan -
cım da ümit cdemiyeccğim bir radde • 
ye vardı. Rahattım. Fakat maalesef gü

nün J:>irindc bir genç kızla karıılaıtım. 

Aramızda bir gönül mıv;:erası baıladı. 

O zaman medeni kanun yoktu, ve bu 
aönül macerası beni öyle bir uçuıumun 
kenarına kadar sürükledi ki ıenç kız • 

la da evlendjm, ondan da iki çocuğum 
oldu. Hayatımı iki kadına da anlatmı
yor, ikisinden de aaklıyordum. Kafam 
daima düıünceli. buna raimen sene az 
çok me .. uttum. Fakat yavaı yavaı içi· 
me bir endjte çökmiye baıladı. Çocuk
lar söz anlıyacak çağa ıeldiler, yann Ö• 

hür gün yekdjğerini takiben mektebe 
girecekler, bu arada aile ismi de kabul 
edildiği için, ayni ad altında birbirlerL 

ile kartılapbilirler. O zaman bir reza· 

letin çıkacağı muhakkak. Bunun önü -
nü nuıl alayım) Çocuklan ve kadın • 
lan yekdiğerine takdim et, diyebilirai • 

niz. Söylemesi kolay, yapması zorhı 
Bu okuyucuma biraz mııibat, bir ba1· 

li de c..aret Yerdim. Bana macerumm 
tonuna uWan.71 nadetti. Sözünü tu
tana aise bu sütunlarda tekrar hakiki 
hayattan bir sahne daha takdim ede • 
ceğim. 

* Jzmitte Bayan Pakizeye: 

Bana telefonla sorunuz, size bir kaq 
doktor ismi vereyim. Gazetede yazmak 

doiru delil 
"'EYZE 

salona 
- Yeni apartımanımı na~ıl buluyorsun) 

- Mükemmel.. 
- Seni aezdireyim... Burası yemek o -

daıı, bura8l banyo, burası müzik ıalonu. 
- Bu nasıl müzik ıalonu, hiç bir mu • 

aiki lleti yok, 
- Muıiki lletine lüzum var mı~ 

pencereleri açınca komıunun radyosunu 
dinliyoruz. 

• • • •• , ... , 
Genç bayan bir tarlanın kenarında 

durdu. Tarlanın sahibi otları ayıklıyordu. 
Se.lendi: 

- Tarlanızdan seçersem istaeyona da· 
ha çabuk sidebilirim değil mi~ 

Tarla aahibi ıenç bayana balr.b: 
- Hay, bay, dedi, bele biraz ileride otlı• 

yan boiam Iİzi elinizdeki kırmızı ıemaİy• 
ile ıörecek oluna ..• 

&a,tar - Me, me .• de balrapat 

----···· ISIN-HWWWe•llllll ·---••••··· .. , ..... , 
Muallim aoıdu: 

- Güneı mi faydalıdır, ay mı). 
Talebe cevap verdi~ 

-Ayl 
-Niye> 

PEŞiNiZDE 

Baı hazı .alice, 
Ben aizin pefinizde .• 
Dolaftun Bindüz gece J 

Ben .Wn pefinisJe •• 

Kalhim banılı gibi, 
Ha emre bayralı gibi; 
Kopmıyan lıayralı gihi, 
Ben .uin pefinizde •• 

Bilmem niye GJ'GJ"un, 

Acep neni GJ'GJ"ım •• 
Fakat ne oüa varım, 
Ben .üin pqinide .. 

Bayan, yeni hizmetçisine bir paket ver• 

eli: 
- Bu paket baya gidecek, tramvay• 

1rötürüver. 
Hizmetçi §afırdı: 
- Hangi tramvaya bayan) 
- Hangisine olursa.. Bay tramvay ıir-

ketinin bulunmuı e,ya büroıunda çalıtıf 

da •• 

* * • 
Mallıat 

- Bir aaat bir ıenede kaç defa tik ta~ 
eder bilir misin} 

- Bilmem .. 
- Öyleyse ben biliyorum aöyliyeyirııl 

Tam 116, 140,000 defa.. 

- Bunu bana söylemende ne mak,.l 
Yar •• 

- Boıuna zahmet edip aaymıyaıın di• 
ye. 

- Eski otomolailler ah7enmıL. 
--ınıffeıs...--.--..... Haa .. a __ ..... 11.1 ___ ... , __ ......... 

Balayı seyahatinden dönüyorlardı. Va• 
pur nhtıma yanapnak üzere idi. Kadın kO" 
cuma ıöyledi: 

- Bak kocacığım artık balayı seyabad 
bittL Bundan sonra hayat mücadeleıPn4 
bqlıyacaiız .. - Ay bize ıece karanlıkta aydınlık ve- * * 

rir. Halbuki günet. her taraf aydınlık iken \., ..J - Evet, kaynanamı rıhtımda 
lüzumsuz yere ortaya çıkar. --------------~- ıörmez. ben de bunu düıündüm. 

-u-: 
I \ ~ I -U 

-. I \ 

- Tun bmlyo havası.. - Biz de bir banyo 1apaakl - Oooobf 

Kan koca~~!!Y~~~d~ 1 Hoş Sözler 1 iki ıeno .,!!~al 
Erkek - Sen tasarrufla, haaiali.ii nasıl ""--------------...... - Hala nip.dlı mınn) 

ayınnın) 

Kadın - Kendin için yapacaiın mas • 
raflardan bir parça kııarsan tasanuf olur. 

Erkek - Ya hasislik) 
Kadın - Benim için yapacaiın mas 

rafları kıstığın zaman da hasislik olur, 

• • * 

J1 01 8 J I ı -Hayır, bir haftadanberi ti eğilim .. 
- iyi etmi§lin, nitanlım diye bana t_. 

Bay~n filancanın 1&çluı ~ökülmüıtii. nıthğın genç kızı ben de biHrim. Mi.skiıı. 
Uıta hır berber ona takma bır aaç yaptı. pasaklı, budalanın biridir. Aynldığıfl4 

•••• 
Bayan filanca takma aaçını taktı, fakat her- memnun oldum. 
berin parasını vermedi. Berber bir mek • Ayrılmadım, kendiaile evlendim. 

tup yazdı: •• * 
- Bayan, Tecrlbe 
Size yaptığın takma saçın paraaını iki 

Amir bir tamim yazmııtı. Memura ver- ıün içinde ödemediğiniz takdirde, ıazele· 

uıa11 
Evlerins. bir upk almıılardı. Upk jıte'I 

el çek.mit bir hırsızdı. di: 
- Şunu bir kere oku, dedi. baka • 

hm anlaplmuı kolay mı, o tarzda yaz • 
dım ki, en budala adam bile eline aldıiı 
zaman okuyup anlıyabilain 1 

lere fÖy)e bir ilin vereceğim. 

«Bir takma saç aatılıktır. Filln yerde 
bayan filancaya müracaat.» · 

Bayan fillnca mektubu alır almaz, bet· 
---·---•••••· • 1111••-••----••111• 11••- •• 1 bere ıitti ve takma aaçının paruını verdi. 

- Affeclenini& bu aahif.,i çaldan. 
l.Utfen çevinenia de öteki aabifeyi ele 
çalsam! 

• • • 
lallıa 

- Bu adam benden beı lira ödünç istedi. 
kendisini tanır mısın) 

- Seni ne kadar iyi tanırsam, onu da 
o kadar iyi tanının.. Sakın parayı verme. 
bir daha seri alamazaın 1 

• • • 
Blııettırmell 

'.Alacaklı, borçluya bir adam aönder • 
miıti. Adam eli boı döndü: alacaklı eor • 

du: 

- Vermiyeceğim mi, dedi) 

- Onu demedi amma hissettirdi. 

- Nasıl hisaettirdi> 
- Bir tekme vurup beni kapıdıp.r~ etti. 

- Niye böyle bir upk intihap ettini#1 
diye aorduk, cevap verdiler: 

- İkide bir dolaplann, kapılann an•b" 
tarlarını kaybederiz de .. 
---·-···· = • ._ ... .._ __ ................ ...ır 

_ıı· -

Hani sabahtan alqama kad-' 
bot durmazcfm •• 
- Bot dunnuyormn ki uyuyoruın-

' 



Ağustos SON POSTA Sayfa 

BEN BÖYLE DÜŞÜNÖYORUM: 

Profesyonel sporcu demek 
mücrim demek değildir! 

1 

Holivudun garip hareket ve sözlerile 
maruf yıldızı Dolores Del Rio 

Köy düğünlerinde zurna ile güreşerek ancak geçinebilen 
pehlivanlarımız arasında nice "Yaşar,, lar var ki bizden 

yardıoi'" yerine hakaret görüyolar, ayıpbr f 
* • • 

. Cenubi Amerikalı san' atkar, sinemada ve hayatta 
Yazan: Naci eadullah 

ediyor: muvaffak olmak için ·dört şey tavsiye 
1- Fena huylu olmak, 2-- Mağrur olmak, 

Sporda profesyonellik, dünyanın bir/ mütevazı refahına bile hasret çeken fakir 
çok yerlerinde, en mctru, en tabii bir hak profel)'oneUerimize hiç değilse gölge et· 
ıeklinde kabul edilmiftir. miyelim 1 

3-
Profeqonelliiin aleyhtarları da var· .... - ..................... ·-····-·•••!!•• ........ -···--

dır, lehtarlatı da. ~ V!! fa~ 1 
L İnatçı olmak, 4 - Hodbin olmak! 

Fakat dünyanın hiç bir yerinde, pro- ~~ 
feayonelh"k. bir ıuç sayılmaz. 

Halbuki eon ıünlcrde bizde, profesyo· 
İsıninden de anlaşıldığı üzere, aslen ~ ~~~ nel sporcu, mücrimden de aşağı bir mah-

~ell.Ubi Amerikalı olan Dolores Del IUk muamelesi görmektedir. 
llio, Holivudun en meşhur :fil.kat ayni ,,,, .. Profesyonel ııfatı makamı hakarette 
~da en eksantrik yıldızlarından kullanılmaktadır. Profesyonel sporcu. pa· 
llidir. ra muka'bilinde ıablmıyacak hiç bir gaye· 
l{ocası Holivudun en tanınmış si - si, biç bir rabıtası olmıyan apğıhk bir be· 

beına dekorotörü Cedric Gibbonstur. zirgi.n ıayılmaktadır. Ve hu telekkinin kök 
tvinin duvarlannı tamaİnile camla legtirilmeaine o kadar çalıoılmaktadır ki, 

kaplatmış; kapılan ince kromlu ma- ıünün birinde, kendisine: «Profesyonelı> 
~den yaptırmış; yerleri hep siyah diye hitap edeceiiniz biT adam, nefsinde 
~tık parkelerle döşetmiş; odalardaki aizi zabıtaya vermek hakkını bulacaktır. 
Şölnineleri kırmızı taşlardan yaptır • ln.an, kökü!'U mantığa değdiremeyen 
lkıl§tır. bu acayip zihniyet kargıamdıı. teeseür ve-
~ ~\linin her tarafı en nadide çiçek - ! rici bir hayret duyuyor. 

l'; halılar; biblolarla süslenmiştir. Bütün dünya y\Uündc hiı, fikir, nük· 
Ju.et?ı büyük zevki gayet uzun etekli te gibi elle tutulamıyan ınanevt maheulle-
ıaş!satenden robla evinin içinde do - · rin bile, et aibi, eebze gihi, meyva gibi pa-
Co. ak; misafirlerini yarattığı bu ek- zarlara çıkarıldığı bu zamanda, çaresiz kal· 

tiJt muhit içinde ağırlamaktır. mıı bir •porcunun. pazusunun emeğini ıa· 
h' 
8~bir kılığa giren, bu kılıklarda tarak ıeçinmeaini ne hakla bir ayıp ıayı-

laltıbır türlü fotoğraf çektiren arkadaş- JIOnız> 
l'ı Sinema yıldızlarını hiç çekemez... • Kaldı 1tl amatör geçinen bir çok spor-

h'"' l)~inıai şık gezer .•• Saçları daima culanmız, eayretlerinin oıaddi mah.sulü-
uYük bir itina. ile taranmıştır. nü, profesyonel tanınan üç beg ıporcudan 

liergün mutlaka makyaj ve elleri- ç.olc daha fazla temin etmektedirler. 
t\e rn,, .... :1...::_ Tu al ti · 
• "-UUAW" yapar... V e nın en Ben, bu satırlarla, ihtiyaç içinde kalmış 
llıee teferrüatını bile ihmal etmez... t amatör 1p<>rculara iş, para verilmesini ten-

En samimi dostu, hatta kocası bile - · kit etmek istemiyorum. 

- -··--

Mevsimlik pardesü 
Sonbahar ne-

rede ise gelecek. 
Eğer bu hazan 
yağmurlu, ha -
zan ıoğuk, ba -
zan da bir yaz 
gün Ü kadar sıcak 
mevsııru karşı • 
lamağa hazır de
ğilseniz, pek çok 

feylerden rnah -
rum olabilirsi • 
niz. Serince bir 
pazar günü bel -
ki de çok mühim 
bir gezintiden 
sırf pardesünüz 
olmadığı için ge • 

ri kalabilirsiniz . 
Onun için şimdi-

den hazırlan -
mağa başlarsa • 
nız, fena etmez • 

siniz. Bir çok ih
timallerinde ö -~~~. tuvaletsiz, makyajsız zamanlan- Bilakia, bando muzikayla karşılanan 

""' gorınemfolerdir denilebilir... nünee geçmşi o· 
D ""-j koca gampiyon Yaşarın, ev teklinde bir iğer .... 1dızlar denız· kenarhnna• 

1 
"lk labilirsiniz. ~l ~ .r .u ' ' mezarda oturmaktan k.urtarı maııı için ı 

ajlara g'ittiltlerinde kumların içine Resimde gördüg"'ünüz model ı'nce ·, dal I evvel, ve en fazla bağıranlar arasınclayim. 
la ar ar; denizde gösterişler yapar- yünlü bir kuma~tan yapılırsa parde -.l r Fakat bugün, köy düğünlerinde zurna T 

... _ sü, kalın yünlü bir kumaştan yapılırsa . 
h Dolores del Rı'o ıs· e .. &ı,ane hır" eda ile güreşerek ancak geçinebilen pehlivan- k l 
11 ~ ış ık manto olabilir. Yüz kırk santim ~ e hafifçe uzanır... Tıpkı bir eski za- )arımız arasında nice «Yaşar» !arımız var 
"4atı kraliçesi gibi... k:i, bizden yardım yerine hakaret eörüyor- enindeki kumaştan iki metre yetmi~ 

D ı beş santim lazımdır. Gayet zarıf ve sa·· !li~· enize girmek arzusunu hisseyle- ar. de bir modeldir. Yalnız yakası bir düg"' -
h gı Vakit öyle yapmacıklar yapar ki Onlan bir yumrukta dört milyon ka· 
~~l'kes onu dikkatle seyreder ..• Tuhafı zanan birer Oempsey ıananlar bilmelidir- me ile tutturulmuştur. Aşağıları fazla 
~4dU:r ki onun bu tavırları bu yapma- ler ki, bizim peynir ekmeği güç bulan bi- birbiri üzerine bindiği için düğmeye fi-
~ları kendisine karşı etrafında bir çare pehlivanlarımıza takılan «profesyo• lan )üzum kalmamıştır. Düğmenin işi 
lttrnet hissi uyandırır... nehı sıfatı, aç dilenciye giydirilen İngiliz ni geyik derisinden yapılmış ayni renk· 

lir boıores geliyor diye herkes yol ve- kumaşından bir frak kadar aykm dur- te bir kemer görmektedir. 
bir··· Bir kenara çekilir ve.... Büyük maktadır. Bu model omuzları geniş fakat vü-

hiinnetle selamlar verirler... Bu itibarla, 11rf «ihsan» istememek. için cudu ince göstermesi itibarile çok şa• 
l/ ~endisi bu hale çok memnundur ve bolores Del Rlo çalı~an, ve bazı gözde amatörlerimizin yanı tavsiyedir. 
etilen selamJara kibarca cevap verir.. Emin olunuz ki şayet çocuklarım giyinmemeli, siluetinin kıvraklığına -============================= 

ili boıores gayet parlak esmer renkte- olsaydı onlara bu «Vasıfları» aşılamak dikk~t etmelidir. . fakat inadımdan da vazgeçmedim... mü sırf sevdiklerinize bezlediniz. .. 
Dl', Sok mevzun bir vücuda maliktir. için uğraşırdım... Bu «Vasıflarn ı size . ~ır ~ok kadınlar baştan ~a~·ırlll g~- Evvelden uzun boylu düşünüp ta- Evinizdeki, odanızdaki, mutfağmıı-
bi~ılebilir ki ellerinin ve ayakl:ırın:ın izah edeyim: yınışl~.rı, tarz v_e. har.eket~ermı mag- şındıktan sonra tesbit edilen karardan daki işlerin iyi görülmesi için hizmet
hı ettıen ile parmaklan dünyanın en 1 - Fena huylu olunuz!.. demem zur gostermek ıçın bın bır sebep bu- vazgeçmemek icap eder... çilerinize karşı müşkülpesent olunuz 
~e .b~lekleri ve parmaklarıdır. Tam tam manac;ile bir karakter sahibi olu- lurlar... 4 - Hodbin olunuz! ... Bunu bilerek ki işleriniz dalına iyi görülsün ... 
!li llasııe bir cenubi Amerikan tipi- nuz demektir!.. Küçükken ebeveynim beni sörler söylüyorum ... Size yabancı olanlarla Her evinize gelene şeker, hecli~e, 

r.. .. Mutlaka kendinize mah~us bir ka- ~~ktebine vermişler~ ... Sör~:~ ~ain:ı:a alakadar olmayınız. şu veya bunu ikram etmeyiniz... Ik· 
~ Chi~elliğini ve fevkalade kıvraklı- rakteriniz olmalıdır. Bir «şahsiyet» ol- vuc~da bakmamak lazım.geldıgını; ~u- Bir kadın; kendine: kendisini se- raında hodbin olunuz. .. Bu smetle ik· 
lst· hihakkin bilen Dolores bunları mağa bakınız.. Cesur fikirlere malik cut ile ~uh~ ayrı ayrı şeyler old.ugu- ven erkeğe; seçtiği dostlarına aittir. rarnlarıruz daha fazla kıymet peyda e· 
ll'ıalStnar etmek için hiç bir fırsat kaçır· olunuz ve bunları müdafaa etmek ce- nu telkın edıp dururlardı ... Ben ısc 0 Herkesle samimi olunamaz· herkese der, daha makbul olur ... 

l"rıaktadır. saretinde bulununuz... vakit eteğim.in içine küçük bir ayna karsı cömert davranılamaz .. : Sözümü bitirirken şunu ilUve ede--
~ bai.nıa beyaz renk kumaşları tercih Kadınlar ya çok sıkılgan, ya iki yüz- saklar; gizli gizli saçlarımı kıvırır- Binaenaleyh «seçmek» gayet mü- yiın : Hayat denilen şey çok kısadır. 
~i~~·· · Gardrobu Holivudun en zengi- lüdürler... Çok zaman hareketlerini drm... him meseledir. Hayatta «Vesaitimiz» çok m ahduttur. 

ll'. çizmeğe uğraşırlar... Çok defa sörler beni cürmü meşhut Alakadar olm1yanlara karşı çok te- Binaenaleyh bu kısa devrede noksan 
~1Şirndi «Son Posta» okuyucularına Sevdiklerini, seviştiklerini gizler- halinde yakalarlardı ... Hapsederlerdi ... bessüm etmeyiniz ... Çünkü tebessüm vasıtalarımızı büyük bir bilgi ı)e kul-
tq_. eresin fevkalade garip bir hareket ]er; yorgunluklarını gizlerler; öfke- Beni diğer çocuklara fenalık, jiippelik çok kıymetli bir nesnedir... Tebessü- !anmalı.» - Q.T. 

ı:ını ifşa edeceğiz: lendiklerini gizlerler; çok mes·ut ol- timsali diye teşhir ederlerdi ... 

lf Hayatta Gördüklerimiz 
\>~~ane ve esmer güzelliğini layıkı duklarmı gizlerler... Halbuki bu cezalar, bu teşhirler be-
~ ~e idrak eden Dolores bu güzel- Hep gizlerler... nim güzelliğime karşı olan kanaatimi 
~tı Ilı bir kat daha tebarüz ettirmek i- Bu «gizlemeleri» de hüsnü ah- kuvvetlendirir beni adeta mağrur ya-
tıtı.~arn.imi arkadaşlarını esmerler ara- lfık namına yaptıklarım sanırlar... pardı ... 

- Ne olsa içeride duyacak ya. 
Bu defa üçüncüsü itti: 

!!atı. n seçmez fakat sarışınlar arasın- Halbuki bence bunlar hep <ıdüz· Binaenaleyh güzelliğinizi her an 
Ço8e<;er... me şeylerdir» ... Hep ciladan ibaret- takdir ediniz; güzelliğinizi koruyu-

' ~ zeki, çok çalışkan olan Dolo- tir ... Bu düzme şeyleri atmak, bu ciJa- nuzi muhafaza ediniz; onu çoğaltma-
tibt s:ınernada muvaffak olmak için ne ları kazımak cesaretini göstermeli... ğa bakınız ... 
%ı l"neziyetlere sahip bulunmanın la- Bunlar tatbik edildikte bir çok ki- 3 - İnatçı olunuz: Evet inatçı olu-
'· geı -· ulm t V d·-· y~ı:ı ecegı sor UŞ ur. ~r ıgı ce- şileri rahatsız etmiş olursunuz ... Bun- nuz ... Kararlarınız kafi olsun· .. 

........ ~?Ur: . . Iar size düşman kesilirler ... Her hal ve Herkesin mukadderatı kendi cJin-

Üç küçük oğlan çoc:uiu. Üçü de 
bahçelerde yem.it ağaçlanna tırmanan 
ha.prı mektep kaçaklarına benziyoT
lar. KendiJerini adliye koridorlarında 

jandarmaların ortasında görünce şaşır

dım. 

- Yok, yok, çocukların muhakeme· 
ıi gizli oluyormuş. Duyamaz, söyleme• 
yin . 

~h~ :ınernada muvaffak olmak ıç1!1 hareketinizi tenkit ederler... dedir. Başkaları belki tutulan yolu 
~l'. dört vasfa malik olmak icap e- Bunlara aldırmamalı. Bu suretle doğru bulmazlar... Sarfınazar ettirme

~U llu Vasıflar yalnız sinema ıçm de
"tı.ff a~ni zamanda ·. hayatta da mu
!li.-. a Olnıak için en mühim amiller-

) 
~ - Fena huylu olmak 1 
·ı - Mağrur olmak ı 
4. - İnadçı olmak ı 
fl·- liodbin olmak! 

'''-'tı.sııç Şaşmayı.ruz... Takbih edi1en bu 
'•rıa Oar)ı hayatta muvaffak olmanın 

l'ını ihti 

kuvvetli bir karakter edinmiş olursu- ğe uğraşırlar ... Bunların sözlerini na
zarı dikkate olınarnalıdır ... İnsan iste-nuz. 

2 - Mağrur olunuz... Her şey gu
rura istinat etmektedir. Şunu nazarı 
dikkate alınız ki dakikalar, saatler, 
günler çabuk geçmektedir. Bunlar gi
bi güzellik, gençlik dahi çabuk geç
mektedir. 

Bir kadın, hususile genç olursa vü
cuduna ne kadar itina etse azdır. 

Bir kadın fena taranmamah fena 

diğini bilmelidir ve tesbit eylediği 

gayeye, manialara rağmen varmağa 

azmeylemelidir. Ekzotik roller yaptı· 

ğım vakit dostlarımın vermekte ol
dukları nasihatlerin hiç birini tutmam. 

Günün bjrinde bana fevkalade bir 
rol verildi. Fakat bu rol bir habeşi ka
dın rolü idi. Bu roJü kabul etmedim. İ
nat ettim.... Bir sene film çevirmedim 

Küçüklerden birinin kolundan tut-
tum: 

- Neye geldiniz buraya~. 
O, pervasız: 

- Ne bileyim ben, yakal1'yıp getir-
diler, dedi . 

- Ne yaptınız da getirdiler?. 
- Hiç, ehemmiyetsiz bir şey. 
- İyi ya, söyle. 

Bu mükalemeyi dinleyen arkadaşı: 
- Sue ulan dedi. Neye söyliyecek-

mişsin?. 

Öteki aldırmadı 

Benim konuştuğum : 

- Gel darılma. Söyliyeyim dedi. 
Bir camiin parmaklıklarına tırmandık. 

Saçaklardan kurşun aşırdık. 
Ben, yalnız: 

- Siz mi?.. diyebilmi~im. 

Küçük mütehakkim, cevap verdi: 
- Evet biz. Beğenemedin mi? . 
- Fakat çocuğum iiçünüz de 

onar yaşından fazla yokı;unuz ! 
Küçücük omuzalnnı silkti; 

- Sen yaşa ne bakarsın ">. derl i. Bi:o 
böyle §eylerde babadan ust<..yı.t:. 
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Güneş - Dil Teorisi Yazan : Orhan Selim 

Üçüncü Dil Kurultayında dün iki mühim tez daha okundu KAN KONUŞMAZ! 
(~tarafı 1 ~ aa,fad~) _ ı D~ ~c~iıtirip &labileceii ıckillcr tcsbit c· rck bir kaç misal verir. Schwöbisch • Hall. 

Atatürk e Baııvekil ismet lnonu, Lon- dılmı.ştır. Reicharı - Hall HaJlcin. Halıtadt sibi ... Son Postanın Edebi Tefrikası: 75 
Alakası bu kadarcıktı.. Yoksa bir an 
olsun «Ötekinin» yanında olmağı iste
mem.İf, bunu düşünmemişti bile .. Hat· 
ta ona öyle geliyordu k.i birisi gelip: 
«Sen artık Nuri ustanın oğlu değilsin, 
haydi bakalım ötekinin eviııe git h> de
se kendisini denize atar gitmezdi.. Ö
tekini sevmiyordu. Anasını ve ken • 
disini bıraktıgıv için demi, Nuri usta, 

ara sefirimiz. Fethi ve ıchrimizo dün ge- Katagorilerine göre bu kelime dokuz Sümercede su demek olan il «Güncı· 
len lktısad Vekili Celil Bayar refakat c· tekil alabilmektedir. Bunlar arasında «lvitıt Dil)) o göre yapılan etimolojik. analizde 
diyorlardı. . (la:it) kelimelerinin semantik münasebet- gene uzun ve genİJ su anlamına gelen 

görüyor . 

General Fahreddin. Şükrll Naili ve leri ıözdcn gcçirilmiı, ve ayrı ayrı olmı· (Gal, kal, hal, il) kelimelerini verirken 
aaylnvlnr, askeri ümera, Kuroltaya iıti· yan iki kelime olduğa sörülmüştür. Bu iki · (Baykal) &ölünün adında ıörülcn (Hal. 

Süheyla her sabah erkenden 
Kollejine gitmek için Ömerin d , 
ğu tramvay durağının karşısınd~ 
rakta tramvay bekliyor. ~ 

rak edenler meyanında idiler. kelimenin baıındaki Vocal'lcri düıüncc kal,) kclimclcrüe ayniyeti a.1ilc.ardır. (Arkul-' 
Dünkü toplanbda Hasan Retit Tan• (Git • Vit) ka.hr ki hu&iln Fransızcada Bir Türk lehçesi olan Yakoutçada da 

kut ile Ankara tarih, dil. coirafya fa.kül- yapyaıı ( Guide). (Vit) kelimelerinden Hal, Kal k.climclcrüe yapılmıı nehir göl 
tcsi talebelerinden Sabahat J"urkay'ın bqka bir ıcy olmadıiı kabul edilmiştir. adlarile yalak,, oluk, kayık manalarında İstanbul, lzmir sergisiııl 

firma ile i§lirak ediyd tezleri dinlcnmiıtir. lnguw:. ( Guic.k) (Vite) Türkçe yet ve 
Saat tam ] 4 de Bqkan celsenin açıl- Arapça (hayat} arasında ııkı bir münaıc-

dığını haber verdi. bet vardır. Bu kelimelerin etimologique a· 
SckretcT Esma Nayman bir sün evvel- nalizi bizi bu neticeye vardınr. 

lci müzakere zabıtnameam okudu Ye ka· Hin - Avrupa ıırupunda Grekçedeki 
bul edildi. Başkan: (İvi) kelimesi de belki (Vitc) yi izah c· 

-Bugün de tezlerin burada izahına debilir. 
devam olunacaktır. dedi. Çünkü (lvi) KCnçlik kuvveti ve yiğit· 

Hasan Retidin Tezi lik mania vermektedir. 
, Ve sözü Meraş saylavı Ankara dil, ta- Bu kelimenin do Güne§ • Dil teorisi 
rih, coğrafya, prof csörlctindcn Hasan Re· dıtmda kalmıyacaiı meydandadır. 
fit Tankuta verdi. Haııan Rcfidin tezinde Hint • Avrupa 

Tez Günct • Dil teorisine göre Pankro- dilkıUndc ı.ardket anlamlı keümdcrdcn 
nik usulle Palco • Sociologieue dil tetkik· bazı misaller daha alınmıı ve bunlann 
lcri yani ·Palco _ Sogiok>jik derini• ayni hep•inde (G - V) mübadelesi olduğu tes• 

zamana isabet eden diller üzerindeki tet· bit cdümiıtir. 
kikti. Güncı • Dil teoriainin ~olco - Sociolo· 

Atatürk. kıymetli dinleyicilerim ba· ğique, sahada •emantik, tatbiki: tecrübesi 
yanlar, baylar: yapılmııtır. Bunun için Almanca (Bctcn) 

Beşer medeniyetini kuran biricik lmil, kelimesi misal olarak alınmıştır. Bu Al· 
fikir mübadelesinin doğurduğu amil, yani manca rica mani.sına selen (Bitten) kc· 
lisandır, kafalar işlcmeğe haıladıiı zaman· limcsinc irca edilmektedir. Bu kelimenin 
dadır ki manalı ııöz parçalan fırlar. Bu acs kökü (Beheidlo) idi 
.parçalan insan gibi gören. anlayan, yap· Grekçede (Pitb), Latincede (Fido), 
yan ve çoğalan varlıklar idi. Ccmıenccde (Bidon) kclimeltri bu keli· 

Duyduğunu başkasına duyurmak hırsı, meye bağlanrr. 
her ihtiyacın üstünde idi. Bunun için fikir Çok eski Türk lcbçc1crindcn biri olan 
ah§ verişi bnşladığı gün liısana allahlık pa· Sümercede dahi bu kelime aynen • mev· 
yeti verildi. Ve kelam her devirde kutlu cuttur. 
bir hürmete erdi. insanı insanlığa kavuş- Agnlittah, Agalittan. Agalutta, Batan, 
turan ilk manalı sö:.ı:ün ne olduğunu araş· Bodlcmak, Büdim, Bütmek: kelimeleri yu· 
tıran eski ve yeni zaman Körüılerindcn karda Hint ve Ccnnanik lc.climelcrin hem 
bir kaçı kısaca kaydedilmittlr : morfolojik, hem semantik bakımdan ay· 

Turan'ın Babil efsanesi. cıki Mıs1T, nıdır. 
dil menşei ile uğraşmı~tır. 

Yunanlılar, bu meseleye daha büyült 
bir ehemmiyet vererek caki devrin filozo
fik metafizik ekolları da dil mcaelesile de 
uiraftnışlardır. 

(Bülı) K...._i 
(Bük) kelimesini ele alırsak ilk insan· 

lann illt defa banndıklan yerler olduğunu 
anlanz. · 

olan kelimeler vardır. e· 
•Camassc» kelimesinin do cKamak.B Stoyan, Sait olmadığı için .. 

Uc münasebeti ıu tekilde izah olunmakta- Ömerin kafasında dünyanın en mü- (Baftarafı 1 inci sayfada) 
dır: kemınel adamı Nuri ustaydı. JJstayı ğın bu ifle çok yakından alakadl' 

Mwnn Tep harabeleri üzerinde bir anasından bile çok seviyordu. Hatta duğunu yazmıştık. Evvelki 
köy. ~uzclinde bir memleket. Fransada demin ustanın sözü~ü birdenbire gü- İzmir seyahatinden tehriıDİfl' 
da kutla bir memleket barabetıi (Kamak) lerek kesip her feyi bildiğini söyle- nen İkbsat Vekili Celil Bayar J# 
ismini ta11r. Bu ochirlerin hepsinde kale, diği vakit gülüfÜ bir korkuyu gizliyor- mir sergısme latanbulun i 
istihkam, banndıncı bir varlık bulundu- du: Ustanın onu tecrübe etmeğe lü- ehemmiyeti üzerinde durmuf ., 
rur. Bütün Türk lehçclcrile Ön Aqa ve zum görmesinin korkusunu.. tanbul ipekcilerinin de İzmir 
Hint Avrupa dillerinde kar ile baılıyan y k. ı__ ıL ,_ 

eme ten &Al&ara.en usta: iştiraklerinin muvafık olacagı"' nı 
aayısız .özlerin Günct • Dil teorisile 7apı

- Mesele yok öyleyse. dedi.. Ve lemiı:ıtir. lan analizden hep kuvvet ve kudret anla- T d 

mı ifade cdildiii eöeterilmiftir. gülerek ilave etti: Dün lstanbul ipekcilerindt:n • 
Mısırdaki (Karnak) kuvvet ·n kudret - Sen bu İfte beni fersah fersah senayi müfettifliğine çağırılarak 

tannsa olan (Ammon) tanrının mabedini geçmişsin .•• Her teYde de böylo geç... dilerinin İzmir sergiıine ittiraJdeıi 
ve mctlıur saraylan ifade ettiii eib.i. Fran- Yemekten ıonra Tevfik Fikret hak- min edilmittir. 
aada ayıaız ve milceucm dikili taılarile kında konuştular. Ömer, Fikreti niçin lstanbul ipekcileri sergiye hep 
tanınmıı bir ıehir. Oğuzilinde do mü•tah- sevdi~ni anlatb: l.ikte İftirak edeceklerdir. 
kem bir kaleyi göatcrdiğine söre kurumu- - Tevfik Fikretten ıonraki pirler Bunun için huauat ve giızel il 
na va durumuna bak.arak (Kamasa) ın da daha temiz türkçeyle yazmışlar ama viyon kiralamışlardır. Bu pa • 
hakikatte bunlardan biri olması lizımdrr. baba. hep kadından, kızdan bahsedi • ipekli mensucat tcthir edileceJdİ'I 

Şu halde !Hallcamasse) -~~lu k.amak) yorlar. Bizim arkadaşlar arasında böy- İpekcilerden bafka İstanbul 
olup serck tuptcn morfoloJW ve gerek le ıııii.,.Jeri seven rok Hani hen de Fik- 1 · d J · · · · • k 

ı ..;~ b k r- s • erı e zmır aergısıne Jftıra 
parçad parb~- unsurh_ ~nmtiln ·T~~~" ,~ li~- retin bazı kelimelerini ancak luaati a- Ierdir. Dün İstanbul dericileri de 
mm an utun uvıye e ur-. ~ı -.e • lı F ka ·· 1 

dir çıp an yorum.. a t. ne guze şey - müfettişliğinde bir toplantı 

me • lmk Dili ler yazmış... Balıkçılar fena mı baba? ticaret ve eanayi odasının ki 
Sabahat sözlerini ıöyle bitirdi: Biz bü· Hele bir şiiri aeçti elime «Tarihi Ka • paviyonda kendilerine de bir yel 

yük Atatürk inkılibınm gençleri. tuttuiu- dim». Sen okudun mu onu?_. Bize ya• kini görütmiifler ve bu paviy~ 
muz dilcilik. yolunun çetin merhalelerini kın bir adam bu.. ayrılmıfdır. İstanbuldan aer~ 
aprken önümüzde ve arkamızda milli Şe- Usta, Fikret hakkındaki fikirlerini deri fabrikaaı müşterek olarak 
fuı istik.bali olduiu kadar, mi.ziyi de ten· söyledi ve o gece ilk defa Ömerin mek- edeceklerdir. 
rir eden. Güneş varJıimı sörmekte feyzi- tep kitaplanndan 00.ka daha neler o- Deri kıamında bilumum kftl' ...... 
mizin o kaynaktan taıdıiına inanmakta· kuduğonu merak etti. Ve türkçede Ö- gan vidala, gliaa, eldivenli&. 
yız. Bizce ilk imanın k.onuıwiu Türk dili merin okumallDl istediii ne kadar az lb.' l'k d ·1 1 fa tazi deriler 
L .. - • ,_L w d d ,_..._ . eli d e ıse ı en ere n 
uutun ımanıa. •azın a o...,..., ıun c kitap olduğunu bir kere daha anladı. edil ktir 
bütün dillerde yapmaktadır. Bu davayı _Cemale .öyliyeviTn de dedi ea- Dec~ L. • ertibi id d 

·· ek ak · d l:aDl • .1 - • • erı tusmınm t ve ar 
sdutmb l~~~tm b'~ e -~'- anıı M- na evde de aelip frannzca dersi ver • reddin Dağdeviren tarafındaJI an u U111WU. ne u.7,,_ tcrc:nu. 

Çok süzel bir etüd ~pmlf olan Bayan sin.. • • .• olunacaktır. 
On dokuzuncu asnn il:inci yansında 

dilin menşei meselesi bütün garpta büyük 
bir münakaşa mevzuu oldu, nihayet Van
•• de ilk dil menşei hakkında fikir yÜ· 

rütmekten, çekindi ve aonralan tetkik. 
mevzuu ikiye bölündü. 

Sabahat Atatürk tarafından takdir v tal· Ve iki gun aonra Gavur Cemal Ho- İstanbul Ticaret Odasının 
Grekçe Fengeir, Latince Fugcrc. tif eclilmiftir. e cayla bulUf~ vakit. bu meseleye paviyonlarm diğer yiJlyet pa • 

AnKlosak.aon Bucan kelimeleri analiz ~Gelen Telsnflar: dair konuftular. Usta: rmdan daha üatün bir mu.''ııte.11111o1,.. 

(Bük) deki aiaçhk manisını Hint-AvA 
rupa dillerinda de buluyoruz. Bük ana kö· 
kündcn türcmit kelimeler aayılamıyacak 

k.adaı: çoktur. Türkçe Bük Sanscrite; Bbaj 

1 - Harf Lenauistik Te yapyan dil pi-
likolojisi. 

2 - Prchiatkricue ve ADtrofopoj.ique. 
Lcnguiatiquc. 

Günet - Dil T eoriainin Karakhrilaik 
Taraflan 

Fakat bütün bu tetkiklerin ve on1ann 
doğurduğu neticelerin sonunda ve bizim 
inancımıza göre hepsinin önünde ve üs
tünde yeni bir teori daha tecuüa ctmİ§tir 
ki. buna ( Güncı - Dil) teorisi adanı ver• 
mektcyiz. Bu teorinin karakteristik taraf-
lan şunlardır: . 

Dil mengcini aramak yolunda Antro· 
polojiquc' dir. Dil inkişafı bahsinde Paico • 
Sociolojique" dir. Fonetik bahsinde biyolo· 
jiyi esas olarak kabul etmiştir. 

Bütün zamanları ve yerleri, bütün dil· 
lerlc birleşik olarak tctkilc. edebilmesi ba
kımmdıı.n Güneş • Dil teorisinin fonctilc. 
kanunları da Pankronik.'tir. 

edilmit ve Bük ana aözllne tekabül eden Kurultaya düa de viliyatleriınizdea bir - Yalnız fransızca Cierıi verecek- ihzarı için dün akf""' oda fuı,. 
elemanların hepsi kıymet bakımından yek- çok telsraflar cehniftir. Kayseri Parti Bat- sin ama, diyordu. Öteki fi1drlerin ıe • dürlerinden Galip Bahtiyar Göld' 
diicrinin ayni ve bcpai bir asıldan olduiu ltanı Katırcı oiLı. da Kazctemi.% vuıtaaP• nin olsun.. Kontrol edeceğim... mire hareket etmİL n latanbol 
tubit cdilmiftir. K rul tebrik \ -r-u tayı · etmektedir. . Y,Onuna konacak olan Büyük 

O. Nokta M-nW:ette Teabind e A .. k... br d bir ~ 
Palco·Sociologic'dcn tariht SO'"'OloJ'"'• Dil ba - ---LetiJ C'-L.:--L!_d tatur un onz an 

-.1 v :rramı munaaeg e ~c:.oa e, be b . d "tü Gftilr 
kadar insan tcfekkürüniln etya ile anlaııma- lzmirdc, Y c~lovada meruim yapılmıı. ÖMERİN ROMANI ra enn e 80 rm • 
aını adım adım talip etmil oluyoruz, bize Halkcvlerindc halk toplanarak Dil Kmul· lıtanbul Ticaret ve Sanayi 
bu imkanı vcrmiJ olan Gün~ • Dil teori- tayı miinaacbeti,le tezahürat yapmıtlar- " l - 1 __ dm L. •• l . aza •a nın paviyonu büyük bir antd 
sinin bu tezde ancak fU üç karaktcristliii· dır. 1 a nız &a • ~ız fUr erı Y Ömn T • dedir 
ne temas ctmiı bulunuyoruz. Halkeftade irler hakkındaki fikirlerini er on • . .. t,1' 

1 - Güncı • Dil teoriaı.' dil mcn•ci a- r:'-• .. .. t...LJk · d • sekiz yasında değiştirdi. Daha doğrusu Bu antrenın ortuma Atatüf 
"' .ı:.auaonun CıA evın en. • Ö b" - k cakh 

ramak yolunda Antropologique, yani in- 1 - 28/8/936 Cuma .. üne bdu bu, tam bir fikir değiştirmesi değil. • ustu ona ~· 
sun k eli k din b'I "k k ı · e İstanbul pavıyonunun eal ıan yaıayııııyla beraber. devam edecek olan Üçüncü Dil Kurultayı· mer en en e ı o yu se seı e ı- eb 

2 - Dilin kurulması. meselesinde nın konuflllalarını halkımıza düılctmck Ü· tiraf etmeksizin o şairleri eskisi gibi da ve 20 metre murabbaı ..:1 ~ 
Paleo - Socio1ogique. zere Evimizin Caialoğlundak.i Merkez aa· manasız bulmuyor. Hatta birisinin k[- bulunan bir ıahada deri sanay .... 

3 - Dilin inkişan bahsinde psiko soa- !onunda radyo tertibatı aluı.a:uı olduiun· tabını bir arkadaştan aldı. İki gecedir rasiyle demir eşya, 
yolojiktir. dan isteyenler Kurultayı salonumuzdan okuyor. Fena bir i~ yaptığını sanarak, teşhir edilecek.tir • 

Güncıı - Dil teorisinin ıoığıyla, bir dinleyebilirler. görecekler diy:e utanarak okuyor. Fa- Paviyonun sol kısmında 1ff 
Proto • Türk dili eövdclcnccck, bu dil mü- 2 - Gene Kurultayın devamınca E- kat okuyor 20 metre mürabbalık bir sahac:ll 
!etler arası Lcnguistilt tetkiklerde ana dili vimiz Merkez alonunda aşaiıdaki sıra ile Mahallenin en üst batındaki evde bul kumatlan, eczayı bbbiye "lf 
rolünü ifa edecektir. düzenlenen konferanslara devam cdilmclr.- dl' "t k 'tl · d Şe 8 kablo emaye fabrikaları maııı 

H R 'elin ı.. h · IA clir B k .. .. oturan a ıye mu e aı erın en r • • . . . . 
Düşünceye bağlı, söz ve acı unıurlan- asan cşı ÇOK: e emmıyct ve a a· tc · u onf crıualıua bu tun yurddaılar f dd' b . k be ld b İstanbul teker ve bıskiıvıtlerı 

nı tetkik ve onların birinci insandan itiba· ka ile dinlenen tezi alkıılar arasında bit- Kelebilirlcr, ayrıca çağın yoktur. e ın eyın ızı ae P 0 u una.: d'l k . 
ren kelime yapmalarını semantik kıymet- tikten •onra, Başkan azalardan ıöz isteyen 27/8/936 pcqembo aaat 20,30 da A- Şeraf~din beyler mahalleye yenı ta• ı ece .tır. . • ·, .~ 

b ti var mı diye eordu, kimse söz -lmadı. Ah S ' - _ _ı smdılar. Ömer de Süheylayı bir aydır Pavıyondan ıçerı gırer gınJS-"" !erini tcsbit cylcmİI ve u ıure e nazart - ga ırrı J....CVCDQ. · -- l h d 1 bul "1 i 
bir dil tipi tctk:il etmiftir. Her baliylew Pan- Sabahat Türb,.'m Tezi 26/8/936 Cuma ıut 20.30 da Halit ~e serbestçe mesai birliğinde bulun • ~ııya ge ebnl 88

1 
a a vel atdan illi ,.... uıl 

B - · 1-- - diil ih v B . • ı .. f'k k ı ralan ta o arının a tın a ~ kronik olan bu teori bu defa da Prehi.to- unun uzenne ırnrsuyc • tarı • cog ayrı mayı ve samımıyet e mutte ı n mayı . . . . l b' k" elİ 
rı'e'ue' den ba•ladım ve bütün diller• .a. raf7a fakültesi talebelerinden Sabahat ı---.1 · · M .... -- aahh" t · ld ki 'l" diyor faıyesı ıçın ayrı mıt ır Of 

,, -
19 ıngvı tere - ısır muahedesı· ti ut e mıt o u arını 1 an e - Tı'caret ve Sanayı' Odall . mil olduğu için şimdiye kadar Üzerlerinde Türkay gelmişti, SabaJaat bugünkü Bod· 

işlcnmiı dillerin içinde bu nazari tipe teta· rum demek olan Haücamassc kelimesi ü- dün İmzalandı ar ~u nutuk da f ngilizceye tercüme o- Heyeti Re~si Sadettinin riya~ 
buk eden bir dil aramıı ve onu kat'i olarak zerindeki tezini büyük bir vukuf ile izah (&,tarafı h d · · dare heyetı azalarından Nurı. 
Türk dilleri grupunda bulmuşuzdur. etmiş ve hettcain takdirini kazanmıştır. E I<!! M" !Edinci ~Jfadb~) k lunduk~ J.';"nra sıral~uaM'e enıEdn ım· fa Bedri ve oda tube müdür 

1.n bir batıp' olan Sabahat .. ok ta'-· vvea ıster en .ll.l&a ır nutu zaıına geıaı ve evve a ıster en, • . . Gö'k d ...,. 
Ana dil olarak Türk lehçeleri grupunda ,,. " ıt .. l d' h d l 1_ Galıp Bahtıyar er en .-

dir edilmiş ve alkışlanmqtır. soy e ı ve mua e enin değerini anla- sureti mahsusada hazırlanan atın &a • . . . . . .ı..I, 
ilk manalı sözün ne olduğu araııtırılmış ve t k !L· t f b' L~ • --'- l m1 ah-..ı . . al d hır heyet lzmır aergıaının ~ 

b h k hı Atatürk, bayaalar, baylar·. ara un ara ın ırwnne ayrımıyaça&, e e mu co.eyı ımz a ı. İ T' teorinin u ususta i iza arı alınmıştır. · d tanb l caret ve 
Toponomik. bir t-~'-"- mabı'ye•:nde 0 • bir surette bağlı olduldanna dair kuv- Mister Edenden sonra Nahhaı Pa· renın e 8 

• u 
1 

• 
Zaman Bakımından CUtJ..K: u _ _ı: hh l d h dasını temsıl edece1derdır. "" 

Güneş • Dil Teorisinin zaman bakı- lan bu tez aslı Türkçe sanılan ve eski Bod- veti mütemiUJ.İyen artan kanaatin bu şa ve Mısırlı mura aa ar, a a sonra . . . I b ldaO :r' 

ınından tcsbit ettiği ses prcnsipi tetkik c- rumun adı olan (Halicamasaes) sözünün muahede ile ifade olunduğunu, ve bu Mister Makdonald ile İngiliz murah • İzmır ~~r!!1ıın~ st~n. u k 
dilirken, kliıs:ik ccole'ün fonetik kaideleri· ıcGüncş • Dil teorisi» metodu ile bir fürk- bu muahede ile İngi1tere - Mısır mü - hasları muahedeyi imzaladılar. çük v: buyuk fi~m~ ış~r~ 'çİll 
nin ne kadar dar olduğu izah edilmiştir. çe kelime olduğwuı ispat etmektedir: nasebetlerinde yeni bir safhanın açıl • imza merasimi sırasında Londra ve Malı kudret~erı 0 ma ıgı 1 ıı ~. 
(G. U) mübadelesi misal olarak alınmış, Hns ismin bu tipi Grekçedir. ve «H:ı1iıt dığını bildirdi. Kahirede toplar atılıyordu . de ayrıca pavıyon tu~a~ıya ettİI 
dcği~mclcrin umumi olmayıp yerli oldu- ile «Karnas:o kcÜmelerindcn olmadır. İngilizce ile söylenen bu nutuk ter- imzadan sonra muahede suretleri ~nayi erbah~ ~df adnın dıstıc~erdİf:_j 
funa i~rct edilmiştir. Halbuki Güneş • Dil Grekçede «Ha1sıı kclimcıi morfolojisi de- cüme olunduktan sonra Mısır başveki- mübadele edildi. Eller sıkıldı, ve mıs- vıyonlardan ıstlı a .e e e~e. e 8"'".11 
teorisi her zaman her yerde her dil için ğişmeden hem tuz: b.em tuzlu su, hem de r Nahh p F .1 . f l . . · 'k Dün akşam zmır sergısın .,ıJ 
b d 1 k 

. 
1 

deniz manası Yermektedir:. (Tan"lıçı'lerc go- ı as aşa ransızca ı e cevap ver· ter Eden mısa ır erını teşyı ettı ten ı· l baz . nii111 
u eğişme eri ati o arak tcıbit ettiği ya- d' .. l · .. l d' d k'ld' ma yo ıy e ı sanayı " 

zılml .. tır. re Kızıl Irmağa cHalys» denmesinin sebe- ı ve ~u soz en soy e ı: sonra o asına çe ı •· k d'l . t' .ı V" 
" B h d b' l k t l"k l · · b" ·· M h' sev e 1 mış ır. aıt" I 

(N. G) Değİpneıi bi yatağındaki tuzun bolluğudur.) Hali, k. « l u m~ad e İ ı~I remz~ ar~1 e ab. .mza meras~mı ~·tun l ı~ır şe ır • Esaslı sevkiyat cumartesi 8 ~ 
Klasik mektep bakımından izahı yapı- Strumfela. .. Öyle bir yer adıdır ki onunla ı o unm ı ır. ngı tere ı e ısır u lerınde radyo ıle ta ıp o un u. . ıJfll-

lan ııV. Gıı değişmesini bizim bakımımız· o yerin evvelki haü öğrenilmekte ve orada muahede ile dünya müvacchesine iki Bütün Mısır donanmış bulunu • nizyollarının Karadenız vap 
dan izab ettiği için «İgit» kelimesinin ma• tuzlu eu bulunduğa aalap.lm&ktadır diye- müsavi ve dost millet olarak çıkıyor yor! pılacaktır 



Yazan: Kadlrcan Kafh 
..., Son Posta'nın tarilıi tefrikası u 58 rak H dd' numara : 

llıaaı: at ayre ın bey bu11a razı ol- mak gerekti. Bundan başka gemilerin ı Şimdi şimal öoğ<-'zından çıkıp kaç _ 
bordalarından ·dolaşırken Cezayir ka- mak istiyen lspanyol ·1 ·ı il 

t.._- 0. vaktile gerekti. Bunca uğraş- lesindeki topların menzilleri içine gir- ı Reisin kadırgası arası gdemı erı e yb~s 
~"'ntıı · · l k l . . ] . . . . n a yaman ır 
llıc~ d ~~ın Y~ nız a enızı. e e g~çır- mek .. t7hlıkesmı de görmüştü. yariş başlamıştı. 
'h~· • egıJ, aynı zamanda b~ze ettıkle- Lakın hesap yanlış çıkmııı ve cenup Bunu gören Hay dd' b b'l "lfl~n k · · d' fi' . ' re ın ey ı e: 
tqtt 

1 
cezasını verme ıçın ı. ıç hır burnunu döner dönmez İlyas Reisin - Tam zamanında t' t' il 

Kosmada t 1· 1 1 k d ·ı b b ye ış m yas .•• 
Dedi• n es ım o unuz • a . ırgası .e urun uruna gelmişti. Göreyim seni... Kaçırma 1... 
>.ia · .. .. Öndekı İspanyol kadırgası paçav - Diye bağırmıştı. 

11
:... Ylsın on altıncı gunu artık kale- raya döndüğü zaman dig· erlerı· bı"r 'an B ... q d ._ ... oğazın ortasına vardıkları zaman 

11
• U'Var ve &.uleleri birer y.kıntı hali- duracak gibi olmuşlar, fakat llyas Re-" gel · · ikisi de prova nizamında gidiyorlardı. 
...... mıştı. isin gemisinden başka Türk gemisi aö- 11 R ı k c yas eis prova toplarına ate~ et -

Ur leventleri: remedikleri için aldırmamışlardı. tirdi. T 

i):' Allah, Allah 1... Allah, Allah!... Fakat işte o sırada tersanedeki Türk Sonra: 
~ 1Yerek ileri saldırdılar ve Adaka- kadırgaları da demirlerini almışlar ile-
~ girdiler. ri atılmışlardı. ' - Aborda.·· Sancaktan aborda .•• 

~ ada bir çok mal ve erzak bulun- llyas Reis prova toplarının başında Diye haykırdı. 
di · Beş yüz kırk lspanyol da esir edil- hiç durmadan leventleri kışkırtıyordu; İspanyol gemisinin yüksek borda -

· - Göreyim sizi... İyi nişan alın 1 sında toplar patladı. 
Ce~ayirliler geniş bir nef~s aldı~ar. Dosdoğru güverteye... Güllelerden birisi Türk kadırgası-

~ On dört sene her an top ateşi altın- ikinci geminin güvertesini de iki nın prova yelkenini parçaladı. Diğer-
\tc korku ile yaşamışlardı. gülle yaladı. leri uzak veya yakm denize düştüler. 

b liaYreddin bey kaleyi büsbütün yık· Onda da bozgun başlamıştı. Türk kadırgası bir ejder hızile a u-
• İlyas Reis diğer gemilerin şimal bo- ları yararak saldırdı. Düşman gemisi-

dq .t\dakalenin Cezayir kal~i tarafın- ğazından çıkmak için maneVTa yaptık- ne yana.şmasile beraber kancalar atıl
~?ıd0lan orta kısmı yassı bir burun ha- larını gördü. Kıç kasaraya koştu: mış, bağlanmış ve kıhçlannı, palaları
•ile e çıkıyor ve yaklaşıyordu. Bura • - Uzun Veli, iskeleye dön. Kıyı- nı ağızlarına almış olan leventler İs • 
% Ce~yir arasındaki boğazın en de- dan geçerek şimal boğazını kapıyaca- panyol teknesinin güvertesine fırla • 

bıı )~ı üç dört kulaçh. Hayreddin bey ğız. Eğer bunu yapamazsak çelebile- mışlardı. 
~ boğazı kalenin taşı ve toprağile dol- rin hepsi de kaçacak. llyas Reis de onların aralarındaydı. 
iırrup Adakaleyi Cezayire bağlamak İlyas Reisin kadırgasında gardiyan- Küçük Ali ilerlemek istemiş fakat 

ti~rdu. Böylelikle Cezayir limanının lann sesleri gürledi. Çopur İsmail bu sefer onu geriye it -

a~lar tarafı kapanacak ve en sert rüz- Forsalar ve kürekçiler, küreklere a- mış: 
'1 du • en büyük fırtınalarda bile ora- sıldılar. - Sen yedekte kal. Henüz yaralann 

Lı rgun olacaktı. Hem ateş ediyor, hem de şimal bo- d d' 'la a geçm ı ... 
~ Yreddin bey hemen bu işe beşla- ğazını İspanyollardan önce kapatacak Diy bağınnı~tı. 
bı,h 'Ve bunda ~imdiden binlerce dü~- şekilde manevra yapıyordu. Cenup ta- D .-.ı Y T iğer Türk kadırgaları da yetişmi~-
btı esirini kullanıyordu, da..lıa sonra rah artık boş değildi. T ersaneClen ay- ler, her biri bir düşman gemisine ram

pa veya aborda olmuşlardı. 
(Arkası var) 

ile r~da çalışan esirlerin sayısı otuz bi- rılan diğer Türk kadırgaları hemen he
ltıiht~~ar yükselmiş ve üç sene sür • men yetişiyorlardı. Bunlar on beş ka-
,. u. dardı. 
Adakalen· H ed ,. ======z===================== 
~ k ın ayı om bey tarafın- --------------. BULMACA 
)'Y ~şatılarak topa tutulduğu İspan· B A D 'f O 'c ~ aber vcrilmitti. imparator Şarl-

rı tJun .. · h B Ak k. P ' un uzerıne emen dvlmz tane u şam 1 rogram 
,,:aınan gemiye tık3 basa siıah barut 
~~k , 

b, er doldurmuş ve yola çıkarmış-

cL{ı akat Adakale, onların h:ç umma
btll arı kadar az zamanda yerle bir ol
ltr-Ştu ve bundan lspanyollann haber-l :YoKtu. 

1STANBUL 

18: Dans musikisi (plak). 19: Haber· 
ler, 19. \ 5: Muhtelif plaklar, 20: Slhhi 

konferans Dr. Hüseyin Kenan Tunakan 
tarafından (Su tedavisi hakkında), 20, 30: 
Stüdyo orkestraları, 21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadiı sexvisi verile -

cektir. 
PRAG 

""' Gece gelen yaralı f 

Doktor Pol Harding uyuyordu. Kapı • 
nın zili çalındı. Doktor uyandı. lsteksiz is· 
teksiz yatağından çıktı, elektriği yaktı. 
Zil birbiri arkasına mütemadiyen çalını • 
yordu. Alt kata indi, kapıyı açtı, kapının 
önünde iriyarı bir adam duruyordu: 

- Doktor siz misiniz? 
- Evet benim! 
- Bir vak'a var da .• 
- Nasıl bir vak'a .• 
- Ben bilmiyorum, otomobilimle ıe • 

Jiyordum, öteki 90kakta yerde yatan bir 
adam aördüm. Yürüyecek mecali yoktu. 
Otomobilime aldım. Burada bir doktor ol· 
duğunu biliyordum; getirdim. 

Doktor, sokağın karşı tarafındaki o -
tomobili ıördü. 

Bakalım .. 
lriyan adamla birlikte otomobile yü • 

rüdüler. Otomobilin içinden bir inilti ge" 

.J 
Tercüme eden: lımet Huliai 

- Bir ben bakayım, yerinden kıpır .. 
danırsan ateş ederim. 

Geri geri yürüdü. Laboratuvarın kapı· 
ıını açtı: etrafa göz attı: 

- Peki, ben timdi ne yapacağım) 
- Bir elinizle yaranın üstündeki pa • 

muiu tutacaksınız.. 
- Tuttum, haydi git .• 
Doktor laboratuvara giren. lfır §lfenin 

açıldığı, bir mayiin boşaltıldığı duyuldu. 
Doktor ıeri gelmişti. Pansımanı yeni .. 

ledi. Klark yanıbaıında duruyordu: 
Doktor genit bir nefeı aldı. Bır konyali 

kokusu muayenehaneye yayıldı: 
- Ne o moruk Jaboratuvarda kafayı 

mı çektin' 
Bu hakaret bııışka zamanda olsaydı, 

doktoru çok kızdınrdı, fakat kızmadı, ya· 
ranın üzerine pansımanı yapıştırdı; Klar
ka döndü: 

liyordu. - Sizinle biraz yalnız konuşmak iater• 
- Götürmek lazım, beraber alıp içeri dim. 

götürelim. 

* Muayene odasının bol ı§lğı altında dok
tor, hastaya baktı. Hastanın omuzunda bir 
yara yeri vardı. Ceketi kanla örtülü idi: 

- Bu adam bir tabanca ile yaralan • 

lillJ· 
-Tuhaf §ey .. 
- Hiç te tuhaf değil, ilte yara yeri, si-

zin adınız ne? 
Jriyarı adam cevap verdi: 
- Adım Klaık, Fred Klarkl 
- Peki öyleyse Mösyö Klark içeri. la· 

horatuvara geçin; orada ııc.ak su olacak .. 
Küvetlerden birine koyup getirini 

- Peki doktor. 
lriyan adam, suyu getirdi.. Doktor, 

hem pansımanı hazırlıyor, hem de konu
ıuyordu: 

- Bu adnmı demek yolda buldunuz'? 
- Evet .. 
- Size bir şey söyledi mi'? 
- Çok bir şey söylemedi. İş icabı böyle 

oklu, dedi .. 
- Her halde temiz bir iş olmıyacak. 
Yaralı gözlerini açtı, doktorn baktı .. 

Her halde doktorun ne dediğini anlamış· 
tı.. Tekrar gözlerini kapadı. 

Klnrk sordu: 
- Çok tehlikeli mi doktpr~ 

- Zannetmem. Kurşun ciğere 
gitmemiş .• Fakat, fazla kan zayi 

- Onu kurtarabilecek. misiniz, 

kadar 
etmiş. 

- Y apnbileceğiro i~ ancak bir pansı· 
mandan ibarettir. Telefonla haber vere • 
lim, sıhhi imdat otomobili gelsin. Hemen 
bir hastaneye kaldırılsın .. 

- Ben otomobilimle ıötürsem .. 
- Bakalım, evvela polise haber ver • 

mek 18.zım. 

- Olur, ben o -

Başilc KJarka laboratuvarı gösterdi: 
- Peki gidelim. 
Laboratuvara girince Klarka: 
- Arkadaşınız için elimden gden lier 

ıeyi yaptım. Onun bir hastaneye götürül
mesi Jizımdır. Bir hastaneye götüreceksI· 
niz değil mi) 

- Eveti 
- Hangi hastaneye diye aormuyorum •• 

Fakat götüreceğiniz hastane buradan 110 

kadar sürer) 
- İki saat .. Ne olacak) 
- Şunu söylemek isterdim. iki aaat, 

hatta iki buçuk saat hu panınman dayana• 
bilir .. Yalnız ona ııirodi bir ıırınga yap • 
mak icap eder; hastaneye gidinciye kadar, 
uyuması lazımdır. 

Doktor bunu söylerken, eline bir §İ!I• 

almıştı. Şişenin yanındaki bardağı da al 4 

dı, ve bardağı doldurdu: 
- Bu ne bu? 
- Konyak! 
- İçeceğim, biraz kuvvet bulayım .• 
- Olmaz, demin içtin, §İmdi yarı ya .. 

rıya sarhoşsun, ~ ıırıngayı yap ta.. On .. 
dan sonra.. Hem şırınga tesirini ne ka .. 
dar zamanda gösterir; arkadaşım ne !.& " 
kit uyur'? 

- Beş dakika sonra .. 
- Peki hazırla .. 
Doktor şırıngayı hazırladı. 
- Bu arkadaı.;ım için değil mi? 
- Eveti 
Klark tabancasını tekrar doktorun s2Sğ· 

süne çevirdi: 
- Bunu kendine ıınnga et'; onun Jç.in 

bir başkasını hazırlarsın 1 
- Kendime mi prınga edeyim) 
- Kendine dedik ya, eğer razı değil • 

sen şırıngayı hen yapayım .• Fakat o ae ,. 

tittı:~any~l kumandanı gün doğarken 
du\> bogazından Adakalenin yüksek 
ti~:Iarı ve kuleleri dibindeki lim~na 
~ak •~ti: Hemen ask~ı i karaya çıkar
tor ıçın hazırlanmıştı. Fakat kaleyi 

ernem· . O d h tılqtıl ıştı. raya a a ö~ce gelmiş 

20, I O: Ricgerparktan nakil: Askeri 
bando, 21: Prag radyo orkestrası. 21,30: 

Sekspirin bir piyesi, 2 3: Haberler, 23, 15: 

Soldan ıağa: tomobilimle geçer
i - Bir sebze, mah. 2 _ Süt veren ken; polis karako • 

)unun önünde du • 

Yarmki nushamızda : 

Can verdi mecnun 

nin elindeki oyur. " 
cakla değil, henin\ 
elimdeki oyuncak " 
la .. 

~l ~r da şaşırmışlardı. Or~alıkta top 
dıı;.. erı Ve Türklerin hiicumhmn olma-

Çek salon orkestrası. 

BUDAPF.ŞTE ~·tıa •. H d Setin • ~ore ayre din bey gene bu 
~~llt ışı başaramıyarak vazgeçmiş, 20: Radyo salon orkestrası, 21: Klasik 
~U gece olduğundan savaşı durdur- dramlardan parçalar, 21,40: Çigan musi· 
~~tu. Askeri karaya dökmek için tam kisi, 22.45: Haberler, 23, 1 O: Almanca 

andı. konferans, 23, 30: Budapcşte konser or -
......._ ı,.- l kestrası. 1,05: Haberler. 

"-a e şuradaydı .•• 
......_ liayır, daha ileride... MOSKOVA 
~Cenuba düşüyordu... 18,30: Şarkılar, 20: Göthenin lirik e • 

~ lı: altaJeyi bilenler, aralar,nda bÜy- .serlerinin bestelerinden parçalar, 21 = ... Ye
~.. 0nuşuy } h l . .k ni musiki, 2 2: Almanca neşriyat, 2 ;.., O 5: 
... ııy0rdu or ar ve ayret en gıttı çe Fransızca neşriyat, 24: İspanyolca neşri -

t,1ı: . t 
lfıtı at ortalık aydınlanmağa başla- ya · BOKREŞ 
'~ ~rnan hiç bir tarofta kalenin ne 
"- galJarını ne kulel · • d d 13,50 ila 15: Plak ve haberler, 19,03: 
·~~ , erını, ne e u- • • ~ llnı oo"r b'J · 1 d' O d b. Aııkerı bando, 19,50: Konferans, 1,0, 1 O: 
"'ll t e e ı mış er ı. ra a ır yı-

......._ aş ve toprak vardı. Konserin devamı, 20,35: Aktüalite, 20,45: 
" ] k 1 Plak konseri, 21, 15: Konuşmalar, 21, 30: 

......._ ~~ e yı ı mış ... 
~ ı U ki k l · l Radyo orkestrası (Rumen besteleri), 
c y

11 
r er a eyı e e geçirmişler .. 

1 
ıtıl'ıı~J b·ı 22,30: Haberler, 22,45: Sandu Marku 

Yar ı e ••• ' 'ı:>a l orkestrası, 23,45: Fransızca, Almanca ha· 
~i\ ba ~Yo kumandanı karaya çıkma· herler. 

......_ ş ıyan askerlere; 
)( Cerniye bin ... 

~ll ;mandasını veriyor. diğer taraf -
......._ ~.ernileri emrediyordu: 

D ıra demir ... 
eın· 

~i\h l ır atmış olan gemiler bi.iyük bir 
~i\ h~t e ve telaşlı telaşlı der.1İr alma

C~lall'lışlardı. 
~tıı ~ayir kalesinden ilk top atıldığı 

isal\ telaş büsbüti!ıı artmıştı. 
rı })anyo} . l' d . . 1 ltı h amıra ı emm a an gemi -
'tıı emen cenup boğazından çıkma-

"" eınretrn· k d' . .. ··ıı ti. ç·· ış ve en ısı en o!'le geç -
dardı h unkü ~imnl boğazı hem daha 

• enı de dönüş için manevra yap-

BELGRAT 

19,30: Halk §arkıları, 20,30: MiJli Def· 

riyat, 21 : SenFonik konser (Sarayın ıen • 
fonik orkestrası tarafından), 23: Haber -
ler, 23,20: Konser nakli. 

28 Ağustos Cuma 

İSTANBUL 

18: Muhtelif plaklar, 19: Haberler, 
19,15: Operet: Çardaı Fürstin (plak), 
20: Soprano Bayan Karakq ve Tenor De 
Marki. Piyano refakati le, 21, 30: Son ha • 
beri er. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile -
ccktlı. 

hayvan, atınca tııkılır.3 - Hesap ben -
dese ilmi. 4 - Yapmak, üçüncü ıahıs. 

hayret edatı. 6 - Döşeme, yerine ~oy -
ma. 7 - Mağara, sofraya oturop yaptığı
mız şey. 8 - Rabıt, kıpkırmızı. 9 - De
rece. 1 O - Üye, ağırlık. 

Yukarıdan qağıya: 

- Al, su. 2 - Geni,liği, nüfuz ede • 
cek yer. 3 - Halkın reyi, bir F ilavesile 
mutfaklarda olur. 4 - Türkiyedelci «az -
lıklarn. 5 - Ters okunursa az olur, cimri. 
6 - Bir adet, üçüncü ~ahıs, ıız manasına 
gelir. 7 - Kaybetme, olmamıı kavun. 6 -
Tok değil, fena değil. 1 O - Hayret edatı, 
mektubun arapçası, köpek. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 
1 - Mctaksas. 2 - An, anbale. 3 -

Nimet. talak. 4 - Ekabir, alt. 5 - Rulet. 
6 - Re, sevap. 7 - Arteziyen. 8 - Ke
keme, at. 9 - Kemik, Roma. 1 O - Nara. 

Y ukandan qağıya: 
1 - Manevra. 2 - Erik, erken. 3 -

Timar, temas. 4 - Ebubekir. 5 - Katil, 
zeka. 6 - San, resim. 7 - Aba, teyer. 
8 - Sali., ve, ole. 9 - ı.aı anam. 1 O -
Mektep, tam. 

r ' Hava tehlikesini bileo:Jerin arasına 

katılnuyanlar: Acele ediniz. Yurt aizi 
ödeve çainyor. 

Hava filolarımız bergün biraz da
ha kuvvetleniyor. Bu gelişmeyi istedi
iimiz dereceye çıkarmak için Hava 
tehlikesini bilen üye yazılmalıyız. 

Türk Ulusu el attığı her iıi baıan 
ile bitirmiıtir. Hava tehlike.sini yok et· 
mek için airiıt:iiimiz ıavaı ta zaferle 
bitecektir. 

Türk Hava Kurumu 

rur haber veririm. 
- Yok, yok. 

Şimdiden haber 
vermeli, telefon kö· 

Yazan: Ragıp Şevki 

Bunu söylerkeı:ı 

namluyu doktor~ 
biraz daha yaklaş ,. 
tırmıı.;tı. 

oede; hemen en ya· Doktor şırınga" 
kın polis merkezinin numarasını bulup te· ( nm iğnesini koluna soktu. Mayi etile de c 

lefon edin.. _ risi arnsına yayıldı . 
Klark, telefona doğru ııitti, ve birden· - Uyuduktan sonra beni öldürmiye ı 

ceksiniz değil mi? 
bire doktora doğru döndü, elinde bir ta· 

banca vardı: 
- Doktor, dedi, polisin i,ini bu elim· 

deki oyuncak daha iyi görür. Gürültüye 

lüzum yok. Şimdi ateı ederim. 
Doktor, korkak adam değildi. Fakat 

yaşı elliyi geçkindi ve hayatında çok tec· 
rühe görmÜ§tÜ: 

- iş anlaşıldı, dedi, ne yapayım isti -
yorsunuz~ . 

- Pansıınanını yap ve bu vak'ayı u • 
nut. 

Doktor pamuğu yaralının yarasına ya· 
pıştırdı . 

- Mösyö Klark ıu pamuğu siz tutun 

ben laboratuvara geçeyim. 

Tabanca doktorun göğsüne doğru çev • 
rildi: 

- Olmaz. 

- Olmazsa arkada,ınız ölü:-. 

- Ölsün, fakat yalnız ölmez. 
- Olabilir, fakat .. 
Yaralı tekrar gözlerini açtı 
- Ölür müyüm~ .. 
Klarka baktı: 

- Ölecek miyim"> Ölmek istemem t 
Klark doktora sordu: 

- Laboratuvarda telefon filan var mı? 
- Hayır yok. 

- Öldürsem de ne çıkar, sen hisset " 
miyecek olduktan sonra. 

- Mösyö Klark ben her dediğinizi yap .. 
tım. Bırakın da ~ bardaktaki konyağımi 
içeyim .• 

- Hep ltör boğazını düşünürsün, hı ı 
rak onu .. 

Doktorun bardağa uzanan eli geri çe " 
kildi. Kluk bardağ\ yakaladı. IQindekl 
konyağı bir yudumda içti. Bardağı yerin4 
koydu, masaya yaslandı: Güç anlaşılan bit 
sesle: 

- Ha, sen ha... Şimdi ben ... 

Tabancalı elini kaldırmak istedi. Dolt ı 
tor, bileğine sanlmıştı. Tabanca yere dü~ 
tü. Doktor tabancayı yerden alırke~ 

Klark da anlaşılmaz sözler mırıldanara)ıl 
yere uzanmıştı. 

Doktor, tabanca elinde laboratuvarda .. 
çıktı, muayene odasına Kirdi. Yatan ya~ 
lı gözlerini açını~ ne olduğunu anlamıyC 
çalışıyordu: 

Doktor ona döndü: 
- l<ımıldayayım demeyiniz. sizin tç~ 

çok te~likeli olur. 
Tele fonu açtı. Polis merkezinı bulduı 
- Merkez memuru orada mı'? 
- Ben doktor Harding .. Evimde iki kı. 

şi var, biri yaralı ... 
Merkez memuru heyecanla "ordu: 

(L\ıtfen sayfayı çeviriniz) 



10 Sayfa 

Gifour 

CiBALI ZiNDANlARI M•hm•din 
Y•ni 
Mac•ralorı 

Son Po sta 'mn zabıta romam : 52 

- Öteki iriyan bir adam mı'> 

- Evet •• 
- Aman doktor kendinizi sakınınız, 

~ok tehlikeli haydutlardır. Bu akşam müt

hiş bir cinnyet oldu·. Yapanın onlar oldu

ğunu kuvvetle tahmin ediyorduk. Şimdi 

geliyoruz. 

Dolctor güldü: 

- Ta kendileri. Fakat srtık aakınmıya 

mahal kalmadı. Bir tanesini fazl.ı miktar-

da morfinle uyuttum.. Öteki yaralı, yarası 

pelc tehlikeli değil amma, hiç bir hareket 

yapamıyacak kadar bitkin l 

Sesi gitgide daha alçalıyordu. 
- Sizin geldiğiniz zaman ben de uyu

muı olacağım. Haydut beni de, kendi ken
dime morfin yapmıya zorladı. 

Poliıler, doktorun evine geldikleri za· 
man onu telefonun batında uyur buldu • 
lar. Yüzünde vazifesini yapmıı in1anların 
yüzlerindeki keyifli ıülümıeme Yardı. 

SON POST~ Ağustos 

İttihatçılar Devrinde 

fflUHALEFET 0r Na~ı doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'? 
Son Postanın ıiyast tefrikaıı : - 39 - Yazan: Ziya ş.wr " 

Dahiliye Nezareti, Sadarete, Sadaret de Harbiye Nezaretine müracaat etmiş Harbi~' 
Nezareti birbirine girmiş Nezaret dairesinde bulunan beşyüz mevcutlu ( Birind 

nişancı taburu) derhal silahbaşı edilmişti 

Geçen Bilmecemizde Kazananlar 
KO OK SULU BOYA l mara 164 Yaşar ET Elçin, Konya 'f~ 

ı b l k Ç 1· . 3/ A dan 1345 Zu - mahallesi Necati Bey ıokak numara%~ 
~tan u ız ısesı . k Ço L Sa dl' _ 
" dd · N 32 de Emir Behıç An ara cuır. ra7 -- ._J 

hal, Fatih Yenibahçe ca ea o. . Ç k • Ş k .. Oilu Cevat. /W • . 
Hürmüz Süleymaniye 8 inci mektep 4 den il an aya e ercısı . . .;' -

N • dd" K kız muallim mek· karahisar Hastane caddesı Mecıdly~ -~ 
252 ecme ın, onya d k - l b (br9""",. 

. wl H'k.met Çan- hallesi N. 235 e as erı ta e e ,.- .• ff 
tehi cad. 82 de Hurıye og u ı • O 1 Ad li eza h"'-~ml M~ 

f. wı y na ana as ye c ~ k H P bandosu ıe ı og u avuz. ' 
ırı · · Erden oğlu Turhan Erden. 

LOSYON 
lstanbul 2 nci mektep Mehlika, lstan -

bul erkek lisesi 728 Ö. Engin, Divanyolu 
doktor Emin Paşa sokak 14 de Muam • 

tur. 
BOYA KALEMi 

Beylerbeyi Çamlıca caddesinde 58 nu· 
marada Sadiye, İstanbul Vefa lisesi B/ 
4 den 833 Fethi Yıldmm, lıtanbul Cağal• 
oğlu Himayei etfal sokak numara 1 de 
Şükufe Türkan, Tarsus Poetahane karıı
sında kahveci Ahmet oilu Abdüsselam, 
Konya Devler mahallesi Şemti ıokak çık

mazı 12 numarada Mehmet kızı Sermet. 
LAsTİK TOP 

KART 
İstanbul Samatya Etyemez Sul~ 

sokak numara 1 O da Şükriye, G~lf 
orta mektebi sınıf B/ 3 de 174 F~ 
tanbul Erkek lisesinde 303 Nibad, ~ 
43 üncü ilk mektep 173 Meıhide. ~ 
paıa orta mektebi A / 3 de 219 da .,-il'. 
İstanbul 44 üncü ilk mektep 267 ~ 
Samatya 43 üncü ilk mektep 274 ,; 
Pınardağ, Samatya Sultançeame 90~ 
mara 16 da Leman Osman, Buna ~ 

ye Fırın sokak 8 numaralı evde _T ,_fi 
Yel, Ayvalık V chbi Bey _mahalle.ı ~ 
caddesi numara 25 de Alı kw ti' 
Havran Cumhuriyet caddesi numara~ 
de berber Mehmet çırağı Mehmet jl 

Arnavutköy Sekbanlar sokak n~ 
de Rezan Adnan Palan döken ka~ 
Çamlıca Kısıklı Hanımıcti ıokak ~ 
5 de Süreyya Meriç, Ada.na Hacı 4~ , mahallesi Hükumet cadde11 numara • O" 
Sevim, Eskişehir Cevadiye mahall... fi 
luk sokağı 1 numarada Zehra Sa~ 
rıkkale Çelik fabrikasında 2~4 . D o-' 
ocakçı Ali oğlu Ahmet, E..kiıehir 5'" 
ilk mektebi karaısında numara ~- d~ 
veyda, Büyükada Nevres mevkii . df' 
1 7 de Mihrünnisa, lstanbul kız ~ 
1663 Yıldız, Bursa Mareşal Fevzi ~ 
caddesi 1O1 de Şefkat Billur, K~~ ,I' 
san Şerif Cemal Şefik, Akçadaıı ,Ji1'_ 
isi oğlu Orhan, Beyoğlu terzilik rıı~t ;' 
de S. Uyar, Konya Pürçüklü maha= vf 
mara 2 7 de Samahat, Tarsus post tİ'. 

ıssı numara 1O1 de kahveci Ahnt~ Jf 
Yakup Sabri, Konya Şemsi mahal ~ 
numaralı evde Sarraf Must~fa kı~I• ,,, 
Adana çinkograf Ahmet Rıfat . eh~ ',,,; 
bahattin Örgen. Gerede tuhafıyeCI 



, 

SON POSTA 

lalin'in Sovyet ordusuna verdiği emir:] I Spor 1 
"Düşman vaziyet alıyor, harbe hazır ol ! ,, c i m L on do s 6 

led· , (Baıtarafı 1 inci sayfada) 

~ ı~leri kadar yardım etmelerine, buna mukabil meşru hüktimetin hiç 
'ıt{ardım görmemesine sebep olmuştur. Bu müsaadekarlığa bir son ver-

sırası yaklaşmıştır.» 

Fransamn A!manyaya karşı aldığı tedbirler 
~s, 26 (A.A.) - Petit Pariaicn gazetesinin haber verdiğine göre, 
"'t ~n ge~~ral. ~amelin ile bir görüşme yaparak Almanyada ı.akeri hiz
-.·. ?1uddetının ıkı seneye çıkarılmasından tevellüt eden vaziyeti görüş • 

11ttur . 

Fransa - lngiliz - Rus - Çek cephesi 

Eyliilde Dinarlı ile 
güreşe çağrıldı 

Mülayim de T ekirdağlıya 
. bir telgraf çekerek karşı
sına çıkbğı takdirde 
kendisine 100 lira 
vereceğini bildirdi 

Cim Londosun, Dinarlı Mehmetle 
Petit jurnal diyor ki : 6 eylulde kartılatmaaı tekarrür etmif-

~Dernokrat devletlerin vazifesi, mukabeleye muktedir olduklarını Hitlere tir. · 
~ e~nıektir. Paris, Londra, Moskova, Prağ ve Brüksel arasında Hitler _ B~ ~a~r .d~n telgra.~a Cim Londosa 

11 
k· n ıleri hareketlerini durdurması için bir hayal değil bir hakikat olma· da bıldırılmıştır. Bu gun gelmesi muh-

~ ıfayet edecek olan cephenin teşkili her zamandan ziyade timdi elzem- temel olan cevapta, pchliva_nın hare -
r.)) ket edeceği günü bildirmesi beklen -
p_,. 26 kted' Sııit ıs, (A.A.) - Radikal meb'uslardan Leon Archımband, Paris me . ır. .. . _ 

gazetesinde yazıyor: Dınarlı Mehmet, dun, hır kaç gun 
ı:_ 1<Son k ·· Al ı· .J b' ·ı 'k' ·· b" k' -1~1- dinlenmek üzere, Bursadaki babasının ~ arara gore manyanın e ınoe ır mı yon ı ı yuz ın ıtıW(; mual- . . . Kır l 
~Ve techizatı mükemmel bir ordu bulunacaktır. Öyle bir ordu ki ıilah- yank ınla gKıtmfıtAlır .. d ıhan kolu alçıya 
b rnu··L ı 1 · b' · · 'd B · k d S onu an ara ı e astaneden çık • 
1\ gemme, ma zemesı ırıncı nevı en. u vazıyet arşısın a ovyet k.. .. h k . . 
liallaya ile ittifakımızı muhafaza etmek ve hemen İtalya ile mukarenet te- mışöyc .. ~!udnkc. arc et ~t~ıştiı'. 

ttrnek b · t" d · numuz e ı pazar gunu, meydan 
b mec urıye ın eyız. 
Q\it.. A b' k . . b l b" . okuma kahramanı Tekirdağlı Hüseyin-

\' un vrupanın ıze arşı muarız hır vazıyette u unması ızım işi - . . 
~c ge~ Akd · · ·k· b .. ··k d I · k 1 1 kl l b"l" l le, Mülayım pehlıvan arasında bir gü-

ımez. enızın ı ı uyu ev eti o ay ı a an aşa ı ır er.>~ l d h . Alm M it 1 A t h • reş yapı ması a mu temeldır. Bu 
an· acar· ayan· YUS urya cep 881 hususta dün kendisiyle görüştüğümüz 

ltf· londra 26 (Hususi) - United Presa muhabiri bildiriyor: Macaristan devlet Mülayim pehlivan diyor ki: 
'-Aıniral Hort.i'nin Her Hitleri hususi aurette ziyaret etmesinin aebepleri sünden - Tekirdağlının her gün bana mey
' tavazzuh etmektedir. Anla§ıldığına göre Amiral Horti'nin hedefi Almanya, Ma- dan okuduğunu duyuyorum. Anlaşılı
'1 tan, Avusturya ve Jtalyadan müteşekkil bir cephe vücuda 1ıet.irmek ve bu cep- yor ki o, kat'i bir ders almadıkça, bu 
a. I 1<ornünizm ile mücadeleye tevcih etmektir. Amiral Horti bilhassa Almanya huyunda vaz geçmiyecek, bu itibarla 
~lya arasında mesai beraberliğini temin etmeyi istihdaf etmiştir. Çünkü bu iki bu işi kökünden hallctmiye karar 
' fa§ist devlet arasında iyi münasebetlerin hüküm sürmesine rağmen bir ta- vermek mecburiyetinde kaldım. 
~ J~~laşama~azlıklara aebe~~yet ~e~ecek me~eleler de vardır. Avustmyanın . Kendisine bu sabah bir telgraf çek· 
~- h· Yaya, kah Alm~nyaya do~~esının bıraktıgı izler ve yaptığı akisler her da· tım. Ve: 
-._ I? anlaşamamazlıga yol açabılır. Halbuki İtalya, Avusturya, Macaristan ve Al- - Pazar günü benimle güreşmeye 
'llJa c~p~esi teessüs eder, bu cepheye iştirak edenler Avusturyanın iat:ik.liline gelirsen, sana yüz lira var dedim. 
~ . inanası le riayeti teahhüt ederlerse iki F aşi.t devlet tamam ile anlaıır ve Ko- B b · d • v • 

'tiatliğe lcarşı kuvvetli bir cephe vücuda getirilmiş olur. · H u kparaykı .. cebı"mbenh vedrccheg.ım. 

Sayla 11 

Bt?ton arme köprü 
inşaatı eksiltme ilanı 

Nafia Vekaleti şose ve köprüler reisliğinden 
Zonguldak vilayetinde Zonguldak - Devrek yolu üzerinde ((26000» lira 

ke,if bedelli Devrek betonarme köprüsü intaatınm kapalı zarf usulile ek· 
ailtmeai 31 /8/936 Pazartesi günü saat 16 da Nafia Vekileti Sote ve Köp
rüler Reisliği eksiltme komisyonu odaaında yapılacaktır • 

Ekıiltme prtnameai ve buna müteferri diğer evrak «130» kurut muka • 
bilinde ~ ~e Köprüler Reialijinden ahnab~ gibi isteyenler bu tul· 
nameleri Zonguldak Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek görebilirler. 

Muvakkat teminat t<l950n liradır .Eksiltmeye girmek isteyenlerin Resmi 
sazetenin 3297 aayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteah • 
bitlik ehliyet veaikallDl haiz olmaları, Müteahhit bizzat Mühendis olmadıji 
Yeya bir mühendisle beraber bu İfe giremediği takdirde asgari yirmi metre 
açwlchimda betonarme bir köprü yapmıt olduğuna dair vesika ibraz etmeli 
lizundlr. 

Teklif mektuplarmm 31/8/936 Pazartesi günü aaat 15 e kadar Ankara• 
ela Sote ye Köprüler Reisliğine Yerilmeai liZ'lmchr. ((377» «295n ' -
1 İstanbul Belediyesi ilanları J 

Konservatuvar yatı kıımı binasının 
tamiri 

Edirnekapı çocuk bakım evi binası
nın kurtunlannın tamiri 

Kqif bedeli Muvakkat 
temiııah 

2088,90 157 Lira 

2169,51 163 )) 

Yukarda keşif bedelleri ve teminatları yazılı olan mahaller tamir ettiril· 
mek üzere ayn ayrı açık ekailtmeye konulmuttur. Keşif evrakı ve fl\rlna· 
meleri levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar hizalarmd3 gösteri • 
len muvakkat teminat makbuz veya mektubile bet-aber 28 Ağustos 936 
cuma günü ıaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (342) --

İstanbul Gümrüleri Satış İşleri Mü
dürlüğünden: 
Eylül/2/1936 günü kapalı zarf uıulile 46460 kilo toz teker satılacaktır. Alc 
mak isteyenlerin Haber gazeteainin 20/8/1936 günlü nushasındaki ilini-
m.ızı okumalan ilin olunur. ( 3 77) 

Arnira.I H . em açma ıçın ır a ane a a ıcat 
}:' orti nin bu maksatla hareket ettiği anlaşılmaktadır. etmemesi için telgrafımda bu parayı 
~ans, büilin bu hareketleri en derin d~katk tak~ etm~te~L d ·1 d l .. ~ld' 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•tin ••zeteainin neşriyatına göre: y~nse c, yen; se e a acagını ı ır • Devlet Dımiryollan ve limanları lfletme Umum idarısi ilA.lları 
L _ ccAıniral Ho 

1
• M H'tl .

1 
M . d c.b • k 1.w. L dıml Buna ragmen gelmekten kaçarsa 

~ r ı, . ı er ı e 1 acarıstan a me urı as er ııın ihdatı .. aran . .. . . uhamm bed 1 ka ,,11~~a g~rü§lnüı ve küçük itilafın muhtemel ve pek kolay olan mukabelelerine artı~ bana Tekırdaglı pehlıv:~ dıye M en eli 125000 lira o an 2500 ton tran yağı 12/10/1936 
ınacanatana müzaheret edip etmiyeceiini kendisinden aomıuıtur. bahıs açacaklarla kavga edecegım l Pazartesi günü aaat 15,30 da kapalı zarf uıulile Ankarada İdare binasında 

lngmzıer ne diyorıar ? Yedinci Balkan •tın alınacaktır. Bu ite girmek isteyenlerin 7500 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 

'~:dra 26 (Hus~si) - T~ymis gazetesi Almanyada askerlik meselesinden tcvel- oyunları tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1936 gün 3297 No.lu nusha • 
~buhranı tetkık eden hır yazısında diyor ki: aında intipr ebnİf olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifle-

' hali ancak lngiltere. Fransa ve Almanya araSlnda imzalanacak yeni bir Lo- Ati ti • • B Jk rini ayni gün aaat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
'1. .~ .Palttı kurtarabilecektir. Jngiltereye gelince, hükumet, herhanm bir fark aözet- e erlMJZ 8 an oyun--~ b •· • Şartnameler 625 kuruşa Ankara ve Haydarpap veznelerinde satılmak-

v . u palttı garanti etmeğ~. tam.am. en hazırdır . .o lanna iştirak edecekler _ tadır. u559» 
_!Zıyet 1914 de oldugu gıbı Atinada yapılacak olan yedinci Bal-

- "'ıington 26 (AA ) _ Almany da k l'k '"dd t• . "-' kan oyunlarına atletlerimizin de itti • 
~ . , · · a as er ı mu e ının ~ ıeneye çıkanfma· . . . . 

t ., eriJtada heyecansız olarak karııılanmııtır. Bahriye efradının ow im d raklerme karar verılmıttır. 
~l.ln " ç ga uın an B Ik l d · · b" d 
~ ~ çogalması demek olmadığı bilhassa tebarüz ettirilmektedir. Maamafi Nev· a an oyun arın a ıyı ır erece 
~,:İrn~a ve Washington Post ~azeteleri. bugünkü Avrupa vaziyetini 1914 deki almak için .. ~~mleket için.de ve dışında 
\ . e z.ıyadesile benzetmeketdirler. O zaman da bütün devletler, kendi aulbper• bulunan butun atletler bır araya top • 
~~etlerini ileri ıürmekte fakat ayni zamanda müthiı bir hızla silahlanmaktan da lanacaktır. I ınamakta idiler. Atletizm F edera1yonu Balkan o-

lalyan lar ne diyorlar ? yunları hazırlıkları ıçın Kadıköyde 
~ bir kamp kuracak, atletler F enerbahçe 

~. oma, 26 (Hususi) - ltalyan gazete ler.i. Almanyanın ukerlik hizmetini w ae- stadında idman yapacaklardır. 
~ ~•nnalannı Almanyayı alakadar eden dahili bir mesele uymakta-.. Komü- Hazırlık kampı için lazım olan te~ 
~ıiııı. ~lerlemesine karıı 1ıelmek için bu tedbirleri almaktan baıka çare bulunma· tibat alındığından, kamp bir kaç güne 

löylemektedirler. k d l 1 k . l.o.ıdr . a ar açı mış o aca tır. 
\i 't a, 26 (Huausı) - Fransa Dıı Baltanı Almanyanın ukerlik müddetini Ruıya seyahati 
~l.....ıı~e çıkarmasının twrlerini takip etmek için bugün küçük itili.f devletleri ıe- Sovyet Ruay d I k ·· ~ lıabul · a a yapı aca musa • 
~ SiııYor M et~ . . .. bakalara iştirak edecek olan güreşçile-
'I)' usolınının de Avellanı de yapılan manevralar esnasında bilhaua Avuı· · · f tb l l kr' ·ı · · 

Si Ve Almanya ataıelerile uzun uzadıya görüıtüğü bildiriliyor. ~lımıbz.' 'kul t ~lcu. ar.ımıhz, esl klımcı erıbamız 
llYor M ı· · k d l 1 k .. 1 . .. ı e ısı e çı erımız azır ı arına f-
ın uso ıru ya ın a «' mparator u ıarso yesı» unvanıw alacak ve arada .. . 

~'""hrı: ::.leleti de lıalya lmpuatoduğu ünva.Ule tan•lacalbr. Bunun ioin padok lamak uzcrcdırlcr. • • l 
ll~apılacağı anlaşılıyor. Sporcularımız on hır eylulde stan • 

buldan hareket edeceklerdir . 

. benizyolları 
~l~LETMESI 
~". •letı: Karakö1 Köpriibap 

42362 - Sirkeci Mübürdanade 
Han Tel. 22740 

• •ı ........ 
"-lr SUr'at Postası 
~ Fuarının açılması müna
~ İzmir' e gidip bir kaç gün 
~ ı:-ldara kolaylık olmak üze -
~~uldan 29 Ağustos Cu -
'taı günü saat 15 de lzmire 
~ ~ KARADENİZ vapuru 
,.~ bu sefere mahsus olarak 
~ ~fle ~~mirden Pazartesi yeri-
16 da tylul Perşembe günü saat 
~kalkacaktır. Vapur !zmirde 
~·ı 1 nıüddet;e yolcu ve ziya -
' ~t Ücreti mu'cabilinde vepur-
""'s lahilirler. (706) , 

Yafadıl11111• eko110111I 
devrinde alze pah•hr• 
mal edll111ek istenen 
naalhatl•r1 9Uphelİ gB• 
rUnUz. 

lier nerde ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kollanabilirsiniz. Yanın sa· 
at zarfında o tesirini gös
termiştir, bile. 
Krem Pertev'in ) arım asır
lıl{ şöhreti asılsız değildir. 

YUzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimt 
kwıııatlcrini sorabilirsiniz. 

Atletlerimizi davet 
T. S. K. Atletizm Federasyonun -

dan: 
Milli takıma mensup atletlerden Raif, 
Vedat, Mehmet Ali, Semih, Hilmi Me
lih, Cemal Recep, Mehmet, Maksut, 
Remzi, Mufahham, Faik, Tevfik, Pu
lat, Cihat; Haydar, Avni Sıtkı, Zeki, 
Veysi, Yavru ve Orhanın 29 ağustos 
93G cumartesi günü saat 3 de İstanbul 
mıntakası Beyoğlu Halkevi merkezin
de yapılacak toplantıda bulunmaları 
rica olunur. 

lzmirde Bahriyelilerimize 
ziyafet verildi 

bir, 26 ( A. A.) - Şehrimiz 
Urayı tarafından donanma onuruna 
bu gece ıehir gazinosunda bir 
ıölen verilmiştir. Şölen samimi 
bava içinde geç vakte kadar de
vam etmiftir. 

İstanbul Vilayeti Nafia Müdürlü
ğünden: 

1 • 9. 936 Tarih Sah günü Sut 15 de latanbul Vilayeti Nafia müdür. 
lüğü eksiltme komüsyonu odasında 56055.26 lira keti{ bedelli Yükıeli 
Deniz 1icaret mektebinde yapılacak pavyon ili.vesi intaatı. 

Kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuttur. 
Mukavele, Eluiltme, Nafia ifleri umum ve husuıi ve Fenni f8?tnamele

ri, proje, ke,if hülisasile buna müteferri diğer evrak 280 kurut mukabi • 
linde dairesinde verilecektir. i 

Muvakkat teminat 4053 liradır. 
lıteldilerin en az 50000 liralık bu ite benzer İf yaptığına dair Nafia Ve 

ki.letinden alm.ıt olduiu müteehhitlikve ticaret odası vesikalarını havi tek~ 
lif mektuplarını 1 • 9 • 936 Sali aünü Saat 14 de kadar lıt. Viliyeti Nafüı 
müdürlüğüne vermeleri. u246>t -
--Bergama Belediyesinden: 

Her sene açılmaaı mutat olan Bergama hayvan panayırı bu ıene de 
14/9/1936 da açılacağı ve umumun iıtirahabnm müemmen bulunduia 

ilin olunur. (SOS) 

Posta, Telgraf ve Telefon fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Deveboynu ve Kruvazman demiri ve benzerleri qyanın ambalaj
larında kullanılmak ÜZet'e 1385 adet çam tahtuiyle 335 adet pinar açık 
ekf İltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1225,25 liradır. 

Eksiltme 7 Eylül 1936 tarihine rastlayan Pazartesi günü aaat on altıda-
dır. lıteklilerin fartnameyi göniıek için her gµıt eksiltmeye ıirmek için de 
eksiltme günü muayyen saatten evvel 92 liradan ibaret muvakkat temi • 
natlannı vemeye yatırmak ıuretiyle fabrikada müteşekkil komiıyom 
müracaatları. (555) • 

Taksim Bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,-i5 de 

Beyoğlu Çiçeği 
Operet 3 perde 
Cuma akşamı 

b11yıık mtısamere 
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iZMiR FUARINI 
ziyaret etmek 
isteyenlere : 

Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden : 
Beynelmilel İzmir Fuarının açılma reımi münaaebetile ıergiyi 

ziyaret etmek isteyenlere kolaylık olmak üzere 31 ağuıtoı 936 Pa
zartesi günü aaat 15 de IZMIR vapuru lıtanbuldan kalkarak doğru 
lzmir'e gidecek ve Fuarın açık bulunduğu müddetçe İzmirdo 
ziyaretçilerin ikametlerine tahsiı edilecektir. 

Vapurda kalacakların ehven bir ıurette her türlü iıtirahatleri 
dütünülmüt ve reminin kara ile doiru irtibatı temin edilmitlir. 
Vapurda yatmak ve yemek iıteyenler fiatlar hakkında lıtanbul 
Acentalıiımızdan izahat alabilirler. 

Bu münasebetle lzmire sidip te bir kaç sün kalarak dönmek 
iıteyenlere kolaylık olmak üzere ağuıtoıun 29 uncu Cumarteıi 
günü lıtanbuldan kalkacak olan lzmir Sür'at poıtaıının 31 ağuı4 

toı 936 Pazartesi ıünü yapacaiı avdet seferi bir defaya mabıuı 
olmak üzere Eylulün 3 üncü P~r,embe pnü ıaat 16 ya tehir edil
miıtir. 

Fuarı ziyaret etmek iıteyenleria bu kolaylıklardan iıtifade et· 
meleri ilan olunur. «627>) 

Burdur Belediye Reisliğinden : 

SON POSTA 

/ ı;ı•IH•H•t-BA•L•SA•M•iN•K•R•EM•i' 
., ,.,, 

GUlEU/6/N 
SIRRI 

Esmer, sarışın, kumral, her !ene 
tevafuk etten güzellik krenılendır. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi 
besler ve bozmaz ? Çil, leke, ~ivii~e 
Te buruşuklukları kAmilen gıderır. 

4 fekli•• t.ıkllhn elllllr ı 
1 - Krem Balsam.in yağlı gece 

için pembe renkli. 
2 - Krem Balsamın yağsız gün

düz için beyaz renkli. 
3 - Krem Balsam.in acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbndem 

gOndOz için 
Kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıklıın yegane sıhht kremlerdır. 

1NGlL1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

Burdur Belediyesine 225 metre 70 lik iki Rekor ve her yirmi bet met- ''-----------~1t#• 
rede aiızhklı ve 24 telli en iyi cinı bezhortum pazarlıkla ahnacaktır. Bu D A KATI EL 
cİnl hortumu bulanların 15/9/936 da yüzde 7,5 1runı, teminat para ve r. • 
teklifnamelerile veya bizzat saat 14 de Burdur Belediye Encümeninde ha-
zır bulunmaları ilin olunur. «665» 

Tlirk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5. ncl Ke9lde 11 EylUI 938 dadar. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradrr. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, J0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükAfat vardır ••• 

KUMBARA - . -

(A. KUTIEL) 
Karaköy Topçular caddesi No. 33 ........................... ----··-··-······-··········· 
1 OOYÇE ORIENT BANK 1 

Dresdner Bank ŞubeaJ 
Merkeıi: llerlia 

Türklg•tl•kl ı•6•l•rlr 

Galata• lstanbul • lamlr 
Depoıuı İal. '.l'ı.ifüıı Gümrtiğıi 

* H., tilrli 6cınka lıl * 
-········-··································-············· · Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Sellin Ragıp EMEÇ 

( 
A. Ekrem UŞAKLIGlL 

&AHIPLERlı S. Ragıp EMEÇ 

o 

BIRE, 
1000 

Sabah dokuıdan akşam saat 
beşe kadar mat, saf ve sevimli 
bir ten. Gündüz tekrar pudra-
lanmağa hacet yok. lşte; hava
landırılmış yeni Tokalon pud
rasının garanti muhassenatı 
bunlardır. Bu cazib havalandır
ma usulu, Parisli bir kimyag&- ı 
rin keşf idirl Bu usul dairesinde 
havası toplandınlmış yegane 
hafif pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. Bu 
usul, Tokalon pudrasının istlh-
zarında kullanılmaktadır. tŞte 
bunun içindir ki, Tokalon pud
rası, daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda yapışır, 
cildi hemen hemen görünmez 
bir güzellik tnbakasile kaplar 

ve yüze tabit bir g1lzellik Ye
rir ve modası geçmiş ve ytlM 
bir makiyaj şeklini vermeden 
kalın adi pudralardan tamam• 
başka bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze yap!Şlk 
kaldığı cihetle buna c8 saatlik 
pudra• tnbir ederler. Artık ne 
parlak burun, ne yağlı clld g~ 
rnnmiyecek, belki rüzgar, yq
murun ve terlemenin icrayı t• 
sir edemiyeceği mat, saf ve se
vimli bir ten görünecektir. 

istiklal Lisesi 
Dlrelıtlrllllndea: 

1 - ilk, orta ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yablı ve ya 
talebe kaydına ba.şlannmıştır. 

2 - Knyıd jçin hergOn saat 10 dan 16 ya kadar okula mOracaat edileblllt· 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenfO 

yerine az mikdarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek isteyenleriJI 
bir an evvel moracaatlan tavsiye olunur. 

4 - EyJOllln on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin oıO
racaııtları kabul eclilıniyeccktir, 

5 - isteyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebıışı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 

Beyoğlu - Tünclbaşı - Y eniyol 

~:~e~e ALMAN LiSESi v~~~ 
Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi • Almanca öğrenmek için ihzan .J. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayıd muamelesi 1 Eylülden itibaren hergün saat 8 den 12 7e kacJ-f 

nüfüs tezkeresi, aşı kiiıdı, 1ıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep ta~· 
diploması ile yapılır. Fazla tafsilat için mektebe müracaat ._,-

44941 - 44942 ye telefon edilmesi. 

. 
YENi NESiL 

iLK OKULU - YUVA - KIZ - ERKEK 
Tesisindenberi gösterdiği muvaffakiyetler KUltUr Bakanlığınca takdir~ 
rulnrak bu yıl resmt okullarlR muadeleti de tasdik olunmuştur. Ya.,..,.. 
lisanlara ehemmiyet verllir. Kayıdlara başlanmıştır. Pazartesi, Pe~ 

günleri öğleden sonra mnracaat edilmelidir. 
Atlr•• : caıaıoııu Mollatenarl caddeal No 8' 

Gecel • G&ntel - Kız - Erkek (Eaki : lııkılab) 

VUCA 0LK0 LiSELEAI 
Kuranı ve DlrektörO: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 

Kayıd muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan 
bıtşka hergnn 10- 17 arasında okula müracaat edilebilir. 

İsteyenlere tarifname gönderilir. 
Cağa.loğlu, Yanıksaraylar - Telefon: 20019 

İtalyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 
TOMTOM SOKAK 8aY06LU 
Kayıd muamelesine eylOlün birinci günüden itibaren 

Saat 10 - 12 de yapılacaktır. ---
KARYOLALAR 

Fabrika fiatına satılıyor 

Asri Mobilya Mağazası 'W~ 
lstanbul : Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel; ı3407 ___.:../) --- ~ ~---------------------~~---------~--------~--

' P. T. T. Fabrikası MüdürlüğündeJJ~ 
idare ihtiyacı için imal olunacak Deveboynu, Kruvazman ~ ~ 

demirleri için muhtelif nevide demir ve §art.namesinde :.azılı -~ ' 
açık eksiltme yoluyle ıatın alınacaktır. Eksıltme 7 Eylul 1936. / 
hine rastlayan Paza~teıi sa~t .on ~e~tedir. İı.teklile~~n .. ıartnamefl ~ 
mek için her gün ekııltmeye ıftırak ıçın de eksıltme gunu muayyeıı. 'I 
evvel 2318, 24 lira muhammen bedelin % 7,5 ğu olan 174 ~.../ 
ibaret muvakkat teminatları vezneye yatırmak ıuretiyle k~ ~ 
~üracaatları. (556) 


