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• 

f Mussolini 
SOyliiyor: 

"Bir kaç saat içinde 
sekiz milyon asker 

silah altına alabiliriz,, 
(YAZISI 3 ONCO SAYFADA) 

İngiltere Kralının ziyareti 
alika uyandırdı 

Çanakkalede hazırlıklar yapılıyor 
" Bu ziyaret bir lngiliz Kralının, bir Türk devlet 

reisine ilk ziyıweti olacakhr. " 
Londra, 30 (A.A) - Hava• ajaDSl 

bildiriyor: 
Majeate Sekizinci E.dvard'm Türkiye 

Devlet Reisine mülaki olmak. üzere Yuna• 

niıtandan Türk.iyeye gideceii reamt ola- 1 
rak haber verilmektedir. Bu ziyaret. bir 
lnailiz kralınm, bir Türk Devlet Reisini 
Uk ziyareti olacaktır. 

Atina 30 ( Huauai) - lnsiliz Krabnı 
hlmil bulunan yat Skiroa ve Skiatoe ada· 
lanna da uinyacakbr. 

Kral bu adalan ziyaretten ıonra Ca· 
nakkale ve latanbula sidecektir. 

Kralın rakip olduiu 7at Farel'den U• 

leh ordusu ıefinin Paris'i ziyaretine büyük siyasi 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. Gazeteler iki memleket 

arasındaki ittifakın takviye ~dilec~ğini yazıyorlar 
Muhit t in o s t Ün dağın reltet edeceği eanada hariciye nezareti .... 

Pan., 30 (A.A.) - Matbuat, bilhaaaa neral Rydz Smial:ynin Pariai ziyaretL Leh So kanından MelU. yata pierek Y~naa lal· 
~-. o:Le J~urnab ve «L.humanite» efkirıumutniyainde fiddetli bir allka ~ " n Posta" ya bir mek- kameti namına Sekizinci Edvard 1 ..... 

'-teteleri. General Rydz Simigli'nin Pari· yandınnııtır. Siyaat mahfeller, bunun bır tubu ve cevabımız lamııtır. 
il ~tetindeki ehemmiyeti tebarüz ettiri- nezaket ziyaretinden ibaret . olm~dığın~, İstanbul Valisi, Parti Başkanı ve Çanekk.W• Hamrbldar 
>-a-r. Matin gazeteai diyor ki: belki, beynelmilel aiyaai vazıyetteki endı· Belediye Reisi Muhiddin Üstündağdan Çanakkale, 30 (Huauat) - Memleke-

Kral ... lsjı+d ............. 
• •bti milleti birbirine bağlıyan ve muzır te verici yeni unaurlann karp1tnda, ~ra~- dün bir mektup aldık. Muhiddin Üs- limize ıelmekte olan Maje1te lqiJiz 
~~tlerle uli çözülmiyen rabıtalardan uz - Leh it~ifakı.nı~ .. ~~t'i aur~~te ta~vıyea· tündağ bu mektubunda Y•ra alına- .Knlını iatikbal için hazırlıklar yapılmak· 
~ Franaa ile Lehiatamn birlikte tahak· nin temennı edıldıaıaı tebaruz ettirmekte cak evin belediye tarafından değil, tad1r. 

~ ~~~~~~nhl~~~~~~~ C~~~H~~ ~~=~---~~---~---~-----------~~ LL~" tekeffül eden en iyi temayüllerden Matbuat. General Rydz Smisly'nin ahnacağını haber veriyor. 1 b ı dl• 
:r...-a. 

~. tıpkı Vareovaya selen General Gamelin (0..- 8 IDci aa,n.da) stan U a ıye sarayı 
Jo .. rnaı diyor ki: aibi, Yiyanadan ve laviçreden seçen yolu 

lı ...... d..okarnonun ihlalinden ıonra zaruret in~~-p etmHindeki ehemmiyetini tebarüz Troçki tedhişçi ı·çm· seçı·ıen yer nı·çı·n fena?. ' 
~en Fransız • Leh aıkeri ittifaklD t!ttmyor. U k 1 • 
-~uku. General Rydz Smislinin Ge· P&riı, 30 (A.A.) - G eneral Rydz nare etıeTlft 
~l Camelin ile aörüıeceii yegane mev· Smigly buıün öğleden ıonra Parie' e a • t .. " 
Lı cleiiJdir. Herhalde nazırlarla, iki mem- ve durakta harbiye bakanı Da- raanıza oru "'ter 1 ·L 1.. varmıf ~ ' 
~- 1 

a llcadar eden ekonomı-. ve ma 1 I d. ·ı F b·'yük erkanı harbi· 
~I 1 . d .. .. L • a ıer ı e ransa u 

1 
_ 

Me e~ e aoru,ece~tır. • . . ye reisi general Gamelin tarafmclaıı Rusya, Troçki'nin JSV~tel! 
' •urıc~ .. :ııorez, L huma~ıte aazeteaın· k.a ... ılanmıttır. kanlmasım resmen ıstedı 
' "etrettig1, 1<yaşasın Lehıstan» baıhkh •• 11111 11 1111 """'"11-•- 11 ÇI 

t•-ıda ·· ı d · 1_ 1•• [Yazısı 2 inci sayfamızda) ._ ezcum e ıyor ııL • 

'Bu aabah, General Rydz Smigly'yi 
llll lıyan çalışkan millet namına ve Fran• 
~0rnüniatleri namına, harbi ıeriletmek 
~erılerin cümlesile birlikte, yürekten 

'''.Yoruz: » «Yaşasın Lehistan.» 

Zinretin Siyasi Ehemmiyeti 
"'Vareova. 30 (A.A.) - Leh orduau 

... L.l.i.tan devleti ikinci eabaiyeti o.. 

. ~ ' 
ispanyada yeni 
Bir muharebe 
Daha . ba11adı 

'!,.: 
(Y.-1.-.-Jfada) .. 

Romangada 
Sıkı tedbirler 
Alınıyor 

{YIZlll 8 Qçtınl uytada] yeni adli.Ye aaraJl projeli f-Y U111 8 ncı sayfada) 
J 
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r ''Resimli Makale 

Bulgarla1a 
ibretle 

Eskiden devrialem seyahati uzun 
yılların işi idi. Belki de bir ömür, böy
le bir seyahati yapmağa kafi gelmezdi. 
Bugün bir kaç ayda bu muazzam seya-

Baka/ı m/ hati yapmak mümkün olduğu gibi 
Jf- Jt il _ tayyare ile bir kaç hafta içinde başar • 

G 
mak da mümkündür. Fakat medeni -

eçenlerdc gazeteler, Sofyada bey- yetı'n bı'r ı'cad d h k' 1 b' . . . . . ı a a var ı onun a ır 
nelmilel bır (Ünıvcrsıte) ler kaç saat içind d'' d k · 

• w • • e unyayı evretme ış-
kongrcsı toplandıgından bahsetmıştı - den degw ildir fns · d 1 
l 

. : . . . anın yerın en ayrı • 
er. Belkı başkalarının lakayıd bıı na- masına b'l }" .. · b .. 

1 k . rd' w. ı. h be b" ı e uzum gostermıyen u va-
~r a o uyup geçıve ıgı uu 'l r ı- d od 

· b' h ı· d d d d"' ·· d" d" sıta ra Y ur. Bu vasıtanın karşısına 
zı ır ay ı ur ur u ve uşun ur u . .. 

Bulgarlara karşı Türk efkarı umn - ~~çı:1' dunyayı devretmek işden de -
miyesinin ekseriyetinde ~lbet te bü - gıldır. En uzak memleketlerden başlı
yük bir teveccüh yoktur. Bu hırçın yarak en yakınlarına kadar her memle
komşu millet yüzünden yarım asırdan ketin sesini, sözünü dinlemek, düşün
fazla zamandanberi başımlZa siya;,;1 ederini anlamak mümkündür. Radyo
ı>:k çok gaile g:l~i ve gene onların yü- lara, «milletlerin sesi» diyorlar ki çok 
z~nden Rumeli. Imparatorlu~uz g:- doğrudur. Ve bugün bu sesi takip ede
bı başlıbaşına bır devlet kurnıa~a. !ıaL- rek dünyayı devretmek her se · d' 1·-

b. lta t ill' k w l ~ , sı ın ı 
ta ır sa na ı m ıye çı armaga a - yerek zevk al k h t b' ·ıı 

k b .. ··k b' "Ik · ı· · d k ma , er ses e ır mı e-
yı uyu ır u eyı e ımız en ·açır- t' h · . . 

ld k B ·· d B Ik l dn • ın ru unu, secıyesını sezmek, hatta 
mış o u. ugun e a anar .. , ~a- 1 b" ·ıı . 
mbaşımızda zaman zaman bizi en · zi- s:s. e ır mı .et.ın ~~vi~esini medeniye-
yade üzen ve fevkalade tedbirler itti w tının .derecesını tayın etmek kadar ko-
ha7.ına sevkcden bu millettir. lay hır şey yoktur. 

Bu bakımdan radyo ile yapılan, ve 
İşte Bulgar dostluğunun ve komşu- h er gün tekrar edilebilecek olan devri-

luğunun bu güçlüğünden, hatta belki alem h . . . d d... d" 
de bu tehlikesinden dolayıd1r ki (Bul- ya 't ert ınaksalnak 11çın e yabşa dıgı bun-

. yı anım a a mıyor, un an aş-
garlan sevenz} dersek kolay kolay ka insanı h be 1· d. ... 
k

. · . d n ru unu s ıyor, ve ımagı-
ımseyı ınan ıramayız. · ı· 

nı genış ıyor. 

Fakat Bulgarlara karşı daima böyle Yarın, radyo ile hem milletlerin se-
hissen ve fikren ihtirazkar olmak mec-

buriyetimiz bizi bu komşu millet ah - ( s ö z 
valini tetkikten ve · hatta takdirden 
menedemez. Bilakis kom~nmzd;ın ne-
kadar çekinmek mecburiyetinde isek, 

onun siyasi, içtimai ve milli her hare- inanılmaz bir haber: 
ketine, her filine derinden derine rr l ı· 
infazı nazar etmek en mühim va~ife - "e sizle ame ıgat 
lcrimizden biridir. Yapmak kabilmiş/ 

Meselfı Bulgarların gerek siyaseti İngilterenin en mühim gazetelerin-
dahiliye, gerek siyaseti hariciyede da - den Daili Mail gazetesi inanılmasına 
ima teşevvüş ve tebeddül içinde oldu- ıihtimal verilmiyen aşağıdaki haberi 
ğunu biliyoruz. Fakat siy~etlerinde neşretmektedir. 
gösterdikleri bu daimi karışıkhğa rağ- Gazete diyor ki: «Fen terakki yatı· 
men onların ayni zamanda çok canlı, nın süprizleri asrında yaşıyoruz. Bu • 
çok kuvvei hayatiyeye malik, ve çok nun en büyük delili elektrikle meşgul 
çalışkan bir millet olduklarına da va- bulunan bir lngiliz operatörünün yeni 
k:f•z. Zaten bu sayede değil midir ki bir keşfidir. Bu operatör hastalarını u· 
ikinci Balkanlar harbinde kendi müt- zak mesafeden tedavi etmektedir. 
tefiklerinin Üzerlerine saldırmakla M~hur Markoni"nin dünyanın öbür 
başlıyarak bugüne kadar siyaset sa - utundaki lambaları yakmak için bul -
hasında yaptıkları hudud.mz hatalara duğu- alet gibi bir alet bularak uzakta
rağmen halfı zinde bir millet ve devlet ki hastalarını tedavi etmektedir. 
olarak duruyorlar ve hala Balkanlar- Mesela büyük bir transatlantikte se
daki bütün komşularını, aradaki mev- yahat eden bir yolcu birdenbire apan
cud meşhur (misak} a t·ağmen, gene diııitten hastalanıyor. Vapurda. opra
vakit vakit endif•)'t düşürmek çaresi- tör yok. Hastanın da Nevyorka ka -
ni buluyorlar. dar gidebilmesi imkan haricinde he • 

Bulgarlardaki bu zinde.lik ve bu men ameliyat yapılmadığı takdirde Ö· 

kuvvet nereden geliyor? lşte bunun leceği mahakkak, bu hasta ne olacak, 
sebeblerind .. n birini biz Soiyada bir talihe terkedilerek göz göre göre ole -
beynelmilel (Üniversite) ler kongre - cek mi? Hayır. Ölmiyecektir. Çünkü 
si toplanmasında buluyoruz. Evet vapurun telsizile Nevyork ve Londra
Bulgarlara kızdığımız vakit «gospo - daki acentaya haber verilecek doktor 
dinler, çobanlar, yan medeni ve kaba b k 1 d' ·1 · .. k"l 1 · ı 

1 
d · h' .. • . b u a ı er ırı mesı muş u o an şeyta-

ınsan ar » enz ve ıç şupnesız u .. ,. . 
sözlerimizde fazla mübalağa da yok _ nı aletle uzaktan amelıyatı yapıp has· 
tur. tayı kurtaracaktır.Jl 

Fakat Balkanlar dağlanııdan yan 
medeni olarak yetişen ve senede iki üç 
hükUmet teşkil ederek koınitacılığl 

devlet idaresinin başına geçiren bu 
millet, ayni zamanda müspet ili!n sa -
hasmda da çalışmağı bilen, mcmlel:e
tini harici bu kadar engellere, dahili 
bunca gailelere rağmen mütemadiyen 
imar ve ala etmenin çarelerini bulan 
değerli bir millettir de 1 

Bu, o kadar bariz bir hdkikattir. ki 
ve Bulgarlar Avrupa medeniyet fılemi 
tarafından o kadar şayanı itinıad gö • 
rülmektedir, ki bütün ~arb milletleri 
en büyük irfan müesseselerinin mü -
messillerini Sofyaya göndeıiyorlar ve 
orada içtima ettirerek cihanın irfan 
yolundaki tekamül ve terakkiyatın en 
son safhalarını Sofyada tetkik gözün
den geçiriyorlar. 

Akim kabul etmediği bu haberi ve· 
ren gazetede yazdıklarının doğru ol -
duğunu anlatmak için bu aleti keşfe • 
den doktorun ismi ile resmini de neş -
retmektedir. Doktorun ismi Guort'tur. 
Kendi kızına bu alet vasıtasile uzak -
tan küçük bir ameliyat yapmıştır. 

* Amlral tfortlnln yemek llsteal 
Macaristanın naibi olan Amiral 

Horti 68 yaşında bulunmasına rağmen 
gayet dinç bir adamdır. Ata binmesi, 
eskrim yapmasını sever, ve denizciliği 
ile de meşhurdur. 

Boş vakitlerini musiki dinlemekle 
geçirir. Amiral Horti seyahatten pek 
hoşlanmaz, onun için pek icap etmez
se memleketinden çıkmaz, yainız A -
miral Horti yemeği ziyade sever. 

. 

sini dinliyeceğiz, hem buralarıni gö ·ı O zaman oturduğumuz yerde yapa
receğiz, ve bütün manzaralarile karşı cağımız devrialem, tam manaailc bir 
karşıya geleceğiz. devrialem olacak .. 

Kıs Si 

Yazı Çok Olduğu için 

Bııgiin Konamaliı 

~----------~~~------·-----
Troçki tedhişçi 
Hareketlerin 
Organizatörü 

Rusya, Troçki'nin lsveçteıı 
çıkarılmasını resmen istedi 

• 
Moskova, 30 (A.A.) - Tas ajansl 

bildiriyor: 

Sovyet hükumetinin emri i.izerineı 
Norveç'deki Sovyet elçisi YokubovİÇı 
Norveç dış işleri bakanına aşağıdaki 
notayı tevdi etmiştir: 

1 kanunuevvel 1934 tarihinde, kO' 
münist partisi merkezi komite Sav ' 
yetler Birliği merkezi icra komitesi rİ' 
yaset divanı azasından Kirov Lenin ' 
grad'da öldürülmüştü. Açılan adli tah' 
kikat, bu cinayetin maksadı Sovyel 
hükumeti azası ile diğer zimamdar ef' 
hası öldürmek olan bir tethişçi teşkili' 
tına mensup bir aza tarafından yapı~ 

) 

dığını meydana koymuştu. J 9:i4 yıti 

A R A S 1 N D A 
sonunda bu keyfiyet, bizzat Kirov'ııd 
katli 'ile suçı ortaklaıfı tarafından ds 

----------- mahkemede kabulolunmuştur. Bundad 

·----------------------...... --· 
ff ERGüN BiR FIKRA 
Türklüğün şerefi 
Nevşehirli İbrahim Paşa Sadır • 

azaınlığa yükselmeden evvel sn -
rayda Kızlarağası Süleyman Ağa
nın yazıcısı idi. Kendisi su katıl • 
mamış Türktü. Zekası, füni ve irfa
nile çabucak göze girmiş, devlet iş
lerinde bile rol oynamağa başla -
mıştı. 

Etrafta kendisini çekeıniyen bir 
sürü insan vardı. Bu arada divan 
katiblerindcn bir Acenı Süleyman 
Efendi vardı ki, Nevşehirli İbra -
himle daima; 

- Etraki bi idrak!. diye alay 
eder, fırsatını düşürdükçe, ekme • 

1 ğini yediği Türkleri tahkir ederdi. 
O devirde Osmanlı içtimai ha -

yatı için Türklük bir nevi ayıb sa
ydırdı. Çünkü başta padişah olmak 
üzere vüzera ve erkam devlet kar
makarışık bir kan taşırlardı. Kimi 
bir Rus kızından, kimi bir Arna • 
vuddan kimisi d~ bir SJavdan doğ
muştu. Bu keşmekeş içinde hakir 
görülen, devletin temeli ve yegane 
uzvu olan Türklerdi. 

Nevşehirli İbrahim E[endi ise 
Türklüğünü kat'iyyen inkir et -
mezdi. Kendisini çekemiyenlere 
karşı daima azim ve sebatla knrşı 
dururdu. 

Bir gün divan katibi Acem Sü -
lcyman Efendi İbrahim Efendi ile 
konuşuyordu: 

- Sen ilim ve irfan sahibi, ha -
siretgah ve akil bi:r adem ki~isin !. 
Amma ııcyclekim ki kötü bir 
Türksiin !. dedi ve Türkliiği.i inh -
kir edecek bin türlü pis sö7Jcrle 
hücum etti. 
İbrahim Efendi bütün lm tahkir

leri sükutla dinledi, sonra gülerek 
dedi ki: 

- İyi veya kötii, ben kendi ırkı· 
ma şeref vermeğe ~ahşıyorum. 

Halbuki sen bu şekilde hareket et· 
mckle kendi milletin için bir zillet 

1 oluyorsun! .. 
ir • --· 

Mutfağında Fransız ahçılar vardır. 
Ve listeyi her gün kendi yapar. 

/ngilterenin bir şehrinde sonra yapılan mütemmim tahkikat ile 
Moskovada 19 ila 23 ağustos tarihiıı' 

Ri/etcislz de vukua gelen muhakeme şurasını ir 
lşleg,n otobüsler bat etmiştir ki yukarıda ismi geçen tet' 

lngı'lte e t ı · · "ddı' .. hişçi teşkilat halen Norveç'de otur ' r gaze e erının ı asına go- d• 
re lngilterenin Bumemast şehrinde ya- makta olan T roçki tarafından vücu • 
pılan bir tecrübede hak tanıyan · • getirilmiş ve mumaileyh T roçki So1 

v ınsan yetler Birliğindeki cürüm ortakların• 
1arın pek çok oldugu anlaşılmıştır. Bu S aı· .. y ·ı f' G · 'ı"ııı .. .. t ın ın, aroşı o un, aganovıç 

tecrube şoyle yapılmıştır, o • 'd t ' d'V h"k" t r 
rconıgı ze nın ve ıger u um~ 

Şehrin içinde kısa mesafelerde do - :ısasınm öldürülmeleri !çın mufass&I 
laşan otobüslerin göze görünecek yer- talimat vermekte bulunmuştur. Bıi 
lerine birer renkli kutu asılmış üze • maksatla Troçki Sovyetler Birliğini 
rine de «yolcular IUtfen nazarı dikkat- yabancı memleketlerden hususi ajan' 
]erinden kaçırmasınlar» ibaresi renkli lar yollamıştır. 
mürekkeple yazılmı~ ve biletçileri de Yukarda izah edilen bütün bu ha ' 
kaldırmışlardır: diseler ağustos 1936 da Moskovad~ 

Ot b
.. · .. t · b k l aleni muhakemede Troçki'nin bütiiJI 

o use gıren muş erı u utu ara ki · 1 f d te' 
b 'l t b d ı· · k 'k b' suç orta arı ve aıan arı tara ın an 

ı e e e mı atınca utu otomatı ır . B 1 d' 
k'ld b'I · yıt olunmuştur. u surete şurası nı 

şe 1 e ı et verıyormuş. hakkak addedilebilir ki halen NorveÇ., 

Kutuların bir hafta sonra tetkikin - de oturmakta olan T roçki Sovyet bil' 
de otobüslere giren yolcuların hepsi - kumeti azalarile Sovyet milleti şef ' 
nin bilet bedelini verdikleri anlaşılmış· ]erinin katli maksadını istihdaf ede1J 
tır. Mesela bu hafta zarfında bir oto • tethişçi hareketlerin organizatörüdür. 

büse 2,100 yolcu girmiş bu kadar yol· Yukarıdaki keyfiyetleri Norveç hi1' 
cunun mecmuu bilet bedeli olan sekiz kiimetine bildiren Sovyet hükl'ımeti şJ 
sterlin on altı şilin ve sekiz pens ta • zandadır ki tethişçi hareketler organİ' 
marn olarak kutudan çıkmıştır. zatörü T roçkiye istikbalde de sığınrrı' 

hakkı vermek, Sovyetler Birliği i1' 
Norveç arasındaki dostane münasebcl-* Çek çek arabalanna kız•n k A ' bl b ı dl 

1 1 
leri haleldar edebilece tir. yni za 

r e ~ Y• .'~ • . manda bu, beynelmilel münasebetler" 
Nevyork beledıye reısı olan Mıster d k' k 'd l · b .. k" I cı;ıtlş 

G 
. .. . . e ı aı e erın ugun u an nyıT 

uardıa çok muteessırdır. Zira Nev- h l'f b 1 kt d 
yorkun çekçek arabaları sahipleri o • 
nun sözünü dinlememişlerdir. Şikago

da sergi açılalıberi, Amerikada hiç gÖ· 
rülmiyen bir nevi arabalar peyda ol • 

muştur. Bu arabalar insanların çek -
tiği «çekçek» arabalarıdır. Bu çekçek 

arabalarile bir yarış tertip edilmiş, 
Belediye reisi buna çok kızmaktadır: 

((Allah bize beyin vermiş otomobili, 

motörü icat ettirmiş, atları emrimize 
muti kılmış ... Halbuki biz hala ara • 
halara esir oluyoruz» demekted~r. 

Onun bu sözleri kahkahalarla kar -
şılanmış, yarış yapılmış ve o da hiç bir 
şey yapamamıştır. 

mu a ı u unma a ır. 

Bununla alakadar olarak şurosı h8' 

tırlatılmak istenilir ki Yugoslavya kt8' 

lı Aleksandr ile Fransa dış işleri ba1'&r 
nı Bartu'nun öldürülmelerinden sorı ' 
ra, kendi arazileri üzerinde bM,ka hii ' 
kumetler azalarını istihdaf eden tet : 
hişci hareketler hazırlanmasına karfİ 
hükumetlerin alacakları h~tt.ı harek;: 
1 O kanunuevvel 193·! tarıhınde M 
Jetler Cemiyeti konseyinde tetkik o.1: lunmuşt~ Bu tetkik neticesinde I\~~ 
letler Cemiyeti azalarının tethi çilığd 
karşı mücadele sahasında birbirleri~ 
Yardım etmeleri mecburiyeti teyit 0 • 1 ,, 
}unmuş ve hatta bu hususta beyne ı1l 

l · " ,.. ı nt-lel bir mukave ename ımzası şayan 
zu görülmüştü. 

I 

İSTER iNAN İSTER İN ANMA! Sovyet hükumeti Norveç hüku01e 

Garb aleminin Bulgar irfanına ve i
lim kabiliyetine karşı gösterdği bu te
\'eccüh ve itimaddan Bul~arlar şüphe
siz iftihar ederler. Onların hu haklı if
tiharlan karşısında biz Ti.ırklere dil -
şen vazife ise, komşu milletin bu maz
hariyetini büyük bir ibret ve bir o ka
dar da gıpta ile daima göz önünde tut
maktır. Çünkü bu göz öniinde tutu -
şun, bizim selfımetimizlc al<;kası bu -
luncluğundan hiç .§i.iphc edilmemeli 
diri 

Bir gazetede okuduk: katte iktisadi ve ameli klymeti büyük ve şebekenin ya
Son zamanlarda şehrimizde garip bir ticaret ve hu ti- hut şebekelerin yaptığı iş bir hayli karlıdır. Bunun e -

careti yapan şebekeler türemiştir. Bu ticaret eski çöp hemmiyet ve k:mnı anlamak için son senelerde şehrin 
tenekesi ticareti ve şebekenin marifeti de kapıların önii- surlar civarını, Üsküdarda Altunizade taraflarını, Sulu-
ne konulmuş t<>nekeleri sabahları süratle toplamaktır. kule, Edirnekapı, civarını doldurmuş olan teneke evleri 

tinin, T roçki'yi bundan böyle Nor"eÇ 
arazisine sığınma hakkından mahrtl~ 
etmek için lazım gelen tedbirleri al ; 
maktan fariğ olmıyacağını ümit e'l 

~. ~ 
Oslo, ~30 (A.A.) - Troçki hak~~ , 

*** 

Basit gibi görünen bu toplama an.eliycsinin haki ve mahalleleri görmek kafidir. 

l l\ AN f ~ T E .({ l :..J A .'1 .JI . .:\ ! i~ 1 L R 
daki Sovyet teşebbüsü, kabine~in ~ıJ' 
nümüzdeki ilk içtimaında tetk1k 0 

Ll _____ _;~---·-----------------,--------------------_J nacaktır. 



Musolini manevralardan sonra 
büyük bir nutuk söyledi 

''Bir kaç saat içinde 8 milyon 
asker silah altına alabiliriz ,, 

L. Paris, 30 (H ıldi ·ı· ususi) - Avellina'dan 
rı ıyor: 

~ 1~1Yan ordusunun bir kaç giinden-
tı dev d ~· . am e en manevraları sona er-
1fhr. 

M ~ anevralar sonunda, Mussolini 
,,,_~rcşallar, yüksek devlet memurları 
~'U>an k • ~· cı as eri heyetler, İtalyan asker· 

~>' 1 
huzurunda büyük bir nutuk söy -

etek 1t l k • k d . . ~ a yanın as erı u retmı teba-

rüz ettirmiş ve hu kudretin f talyan ve 
dünya sulhuna vesayet eylemekte ol
duğunu bildirmiştir. 

M. Mussolini, İtalyanlardan aşağı • 
daki sözlere harfi harfine inanmalarını 
istemi~tir: 

«Afrika harbine rağmen değil, fa. 
kat Afrika harbi neticesi olarak İtalya

nın askeri kuvveti hu harpten evvel _ 
kinden daha müessirdir. Hala, bir 

y eni Romen Kabinesi 
zecri tedbirler alacak 

l't•• 1 ulesko eski kabinenin otoritesini ihlal ettiğinden 
yeni kabineye alınmamış 

kaç saat içinde sekiz milyon asker si
lah altına alabiliriz.» 

M. Musolini nutkunun sonlarına 

doğru şunları ilave etmı~tir. 
«Biz herkesle mümkü~ olduğu ka

dar uzun müddet sulh ümit etmekteyiz 
ve milletler arasında sulh eserine her 
gün tam iş birliğimizi vermeğe lıazırız1> 

M. Musolini, kralın önünde yapılacak 
olan büyük geçid resmine yüzlerce top 
ve tankla R bin mitralyözün de iştirak 
edeceğini ilave etmiştir. 

Mehmefcik 
Abidesine çelenk 
Kamutay Heyeti . dün 

Mehmetcik abidesine 
çelenk koydu 

B"k burı u reş, 30 (A.A.) - Titülesko' - Bakanı : Nistor, Ziraat Sa.kanı : Basi- Çanakkale, :fü (Hususi) - Bü-
buyü~e~! kabineye dahil bulunmaması le Sassu, Milli Müdafaa Bakanı : Ge- yük Millet Meclisi namına Meh-

Büt"" ır tesir uyandırmıştır. neral Angelesco, Sıhhiye Bakanı : metcik anıdına çelenk koymak Ü -

l\ın Ve~~~hfbeller, kahine buhranı • Doktor Costinesco, San'at ve Edyan zere şehrimize saylavlarımızdan mü • 
lıtıd ıgı u eklenmedik netice hak- Bakanı : Victor Jamondi, Kültür Ba- rekkep kamutay heyeti gelmiştir. He-
13. T~ .. türlü mütalealar yürütüyorlar. kanı : Doktor Angelesco. yet Nuri Cönker, Tevfik Fikret, Halit 
'--ı~ulesko'nun 1922 denberi dıq ha- B kil' Bayrak z· G l G !'lln ı T llfVe ın sözleri • ıya ev ıer, encral Naci, 
~iltırlgını muhafaza etmekte olduğunu Bükreş, 30 (A.A.) _Yeni hüku· • Kazım, Mükerrem, Şükrü, lsmail Ke-

atıyorlar l M 

b 
Son alınan: I. .. . k met azası, gece saat birde Pelesh şato- ma ve it hattan mürekkeptir. 

itıe k ma umata gore, yem a- sunda kralın huzurunda yemin etmi~- Saylavlarımız geçit resminde bu -
t ' gere aaö. k l h .. ]" I T 1 d k t:llvv t h & ve gere so er turu erdir • un u tan sonra Çanakkalelilerden 
~ e areketlerinin tenkili hususun- Ba,hakan T ataresko, şatodan çık _ mürekke~ b~r ~ey~tin iştirakile çelengi 
1% gerçekten tam aelahiyete aahip bu- tıktan sonra aşağıdaki bevanatta bu _ Mehmetcık abıdesıne koymuşlar, Kon-
~tta~ır. Yine bu haberlere göre, baş- lunmuştur: · ya vapurile İstanbula hareket etmisler· 
•- an atareskonun, «bilhassa haziran E l" d h"l" • dir ' "Utıund · l f vve a a ı ı nızamı idame ettirece- • 
ijj~ 8 rasıst er tara ından tahrik e- ğiz. Her türlü kargaşalık hareketleri Zafer bayramı münasebetile şehri • 
Uf n kargaşalıklarda ileri siirdüğü is- ve her türlü coşkunluklar bastırılacak- mizde yapılan tezahürat ve geçitresmi tl: ~:h~idi~> .yüzün~en, eski kabine • tır. Gerek sağ gerek sol, hükumet her çok parlak olmuştur. Halk saatlerce 
h h' Orıtesını haleldar eden Titülesko'· türlü silahlı teşekkülleri silahtan tec- coşkuncasına askeı·lerimizi alkışlamış-
ı-,11 ır Portföy vermek istemediği an· rit edecektir. !ardır. 

l'll'lalttadır. Hükfunetil!l ilk işlerinden biri de üni-
brattaresko 'nun liberal parti başkanı versite hayatından siyaseti kaldırmak 
~ta Ya~o ile mutabik olarak elyevm ve üniversitelere yeni bir disiplin esas
ltl tısa da bulunan Titülesko'ya bir !arını koymak olacaktır. 

Arap Birliğine 
doğru ~~&raf çekerek memlekete yaptığı Dış siyasete gelince, ba§bakan bu 

ı... ltı~tlerden ve şimdiye kadar olan hususta aynen şunları sövlemistir. K d.. 29 (H ) ~•caa1 • d H""k" t b" " :.; u us, ususi - Irak harici-
'·~·1 8_1n en dolayi teşekku-r ettı"g~ı· ve·. ..« .. u u __ me ırleşmiş Romanvanm N · S "'lL' llld b " ye nazırı un ait Paşanın Filistin 
•i 1 ı liberal partinin sadık bir make- utun hükfunetleri tarafından güdülen Yüktıcık Arap komitesi ile İngiltere 
~k·a~ak tekilde mütecanis bir kabine ve so:ı zaman!arda B. Titülesko tarafın- fevkalade komiserliği arasında tavas· 
,ı.t ~l ... ıne mecbur bulundug~ unu>> bı'l - d~ ıdare e~ılen aynı dış siyaseti ta - b 
IQ d kip eylece1·t sutta ulunması Irak, Ma,·erayı Erdu'"n 

ıgi t . d'J k d' :.t1.. ır. ~-- emın e ı me te ır K"" ilk" S d. A b '-'clŞbak l k · uç antant ve balkan antantı ve uu ı ra istan hükumetleri tara-
)•tın be an 1 mahafili, w başhaka~ın m~nfaatlerimizle Polonya ile büyük fından tasvip olunmuştur. 
~ıL . Yanatta bulunacagını ve hu • Brıtanya ile ve bilhassa milletı·mı"zı'n Arap mal af·ı· b t tt ,,"'lletın Rom , • d . b"' t·· 'd - l ı ı u avassu an son 
'''etin·• . .anya~.ı~ a_n anevı ış sı- u un ı eallerinin ve menfaatlerinin derece memnuniyet göstermektedir. 
~li 1• hıç hır deglşıklık yapmadan ayrılmaz bir tarzda bağlı bulunduğu Burada çıkan «Eldifa» gazetesi «bu 
btld~ et~.e~ ?ususundaki kat'i azmini Fransa ile gitt.ikçe daha sıkı ve gittik- hareket Arap birlig~inin tahakkukuna 

ecegını ıhsas etmektedir. çe daha faal bır tarzda münasebet ida-
y · b""t"" d 1 1 S doğru atılmış müsbet bir adımdır.)) a.. eni değitiklikler mesı, u un ev et erle ovyetlcr bir·· diyor. 

~E llkreş, 30 (A.A.) _ Demir mu • Iiği ile .. ve bütün .komş.ul.annuzla dost- --·-··---
ıl:ı 1~ların tahrikatı ka d .. t luk munasebetlen takıbı, bunlar bi - •· · ~-·-· ·-·--- ·-
~lcri uıaft d 1 rşısıbn a gos cfr • zim dış siyasamızın değismez esaslan- Bu meyanda «Üniversal)) gazetesi, 
~ an o ayı mat uat tara m- . • " l d' k" 1 11~ biihas t ._ "d • A k l d nı teşkıl eylemektedir. Yolurrıuzdan ezcum e ıyor ı: 
n , sa enıu e maruz a an a- d b · t" t k d w. <<Yen' k b' b'lh d · b .__ •Ye bak 1 l şaşma an u sıyase ı a ıp e ecegız. ı a ıne, ı assa ış sıyasa a-
'Q \1 l anı ncan etz ve adliye baka- Başbakan silahlanma isi hakkında kımından ,eskisinden daha zavıftır. · 
t a erd b. . . . . b" 1 , ... ~ 'İıtıd an ırıncısının ır genera ta- da şunlan söylemiştir. Zira, Romanyanın müttefikleri. kü-
\>t ltıü~~ yahut a:ni zamanda başvekil «Hükum~t ~r?unun takviye~i prog- çük antant konferansı arifesinde Ti • 
~ ~ta ırnmat. n~zı~ı ola_n B~ _Tatares· ram~nı tatbık ıçın daha fazla bir hızla tüleskonun uzaklaştırılmasının sebep-
~tlt ~ından ıstıhlaf edılecegı söylen- faalıyette devam edecektir. lerini soracaklardır. '> 

Sayfa l 

E 
Yakın Şarkta 

doğan yeni bir millet Garp Şimali Avrupada da 

I
• n~ilt~~e - Mısır muahedesini bir kaç huzursuzluk başladı 

gun once tahlil ettik ve bu muahe· A v:t~panın e~ ?arp noh.-talarından 
denin Mısıra neler temı"n ettOv• . 1 k bırınde, yanı Ispanyo.da, iki idea-

ıgım an attı ·. 
Bu _gün bu muahedeyi İm2fılamanın asıl lin affetmez bir şiddetle boğuşması, 
lı~kıki manasını jzah etmek istiyoruz. Çün- hemen bütün Avrupayı iki parçaya a
ku bu muahede, yalnız bir takım hakları yırdı. Bunlardan bir kısmı bir tarafı, 
temin eden ve tanıyan, İngiltere ile Mısır diğer kısmı da öbür tarafı ~utar bir şe
a~asında askeri bir ittifak vücuda getiren kilde vaziyet aldılar. Her ne kadar İs
bır muahede değildir. Bu muahede ile bir panyanın dahili işlerine kat'i ve fili bir 
millet tarih ııahnesint yeniden doğuyor ve müdahal; şimdilik mevzuubahis değil· 
Yakın Şarkta müstakil yaşayan millet} se de, alakadarların sempatileıini açı -. er w 

yem ve kuvvetli bir arkada~a malik olu· ga vurmaktan çekinmedikleri de bir 
yorlar. em)·i vakidir. Bu hal, düne kadar bir-
w Mısır milletinin tarihe yeniden doğdu- birile çok dost, hatta müttefik olarak 
gunu söylemek, belki tuhaf görünür, çiin· geçinen devletlerin aralarını açacak ka
kü Nil vadisinde bir çok aınrlardanberi ya· dar derin bir aksi tesir husule getir -
ayan bir millet vardır. Fakat bugünkü miştir. Son zamanda, Be1çikanın Fran
Mısır milleti bütün eski asırlarda yaşayan saya karşı aldığı tavır, bu ara açıklığı -
Mısır milletinden bamba§ka denilecek de· nın en bariz misallerinden biri olarak 
recede farklıdır. Bugünkü Mısn milleti an· gösterilebilir. 
cak yarım asırlık yeni ve genç bir millet- Malum olduğu üzere Belçika, Fran -
tir. Daha evvelki Mısırlılar milli ıuurları sız harsile yuğrulmuş ve f""ransızca ko
uyanmamış, milli varlıkları teşekkül et- nuşan Vallonlarla Cermen ırkından 
memiş kimselerdi. Ve Mısır, bir tagallüp olan Filamanlar la meskundur. Büyük 
yurdu idi. Orada bir sürü mütegalliblerle harpte Alman istilasına ka11?, yanyana 
o mütcgalliblcrin köle muamelesi yaptık· harbeden Filamanlarla Vallonların a
lan insanlar ve Tençperler vardı. ıasında harpten sonra m:ınevi bir ay • 

1882 de kopan dahili ihtilal. bu kuru- nhğın tohumu atıldı. 
nu vüstai tegallübe indirilen ilk darbe idi. FilUmanlar, ayni ırktan oldukları Al
Gerçi bu ihtilal memleketin İngiltere tara· manlarla karşılaşmanın azabını duyar 
fından i. gal olunmasına veoıile teşkil etti. gibi göründüler. Vallonların. Fransız -
fakat Mısırda uyanan milli şuur sönmedi, lara karşı mutlak bir müta,·aat göste -
için için yayılmağa, ve bütün memleketi rilmesine izhar ettikleri istek, her gün 
kaplamağa devam etti. bir parça daha artan bir mukavemet 

Bunun neticesi olarak 1907 de Mısır· görmiye başladı. Nihayet, bu muka -
da ilk milli parti teessüs eui ve bu partide vemet, açıkça, Belçika - Fransız itti -
eskiden müt('gallib rolünde bulunan un- fakını mevzuu bahsettirecek kadar ile
surlarla tcgallübe hedef olan kitlelerin bir· ri gitti. Nihayet Filamanlar, Belçika • 
likte çalıştıkları görüldü. ıiın Fransız ve İngiliz ordularının elin-

y eni millet vücut buluyordu ve bütün de, bir ileri mevzi teşkil edemiyeceğini 
kuvvetini hürriyet '\'e istiklal davasını ka- iddia etrniye başladılar Ve Belçika ile 
zanmak için topluyordu. Fransa ve İngiltere arasında mün'akit 

190 7 de ba~layan bu hareket 1916 de olacak bir ittifakın bizzamr Almanya
ilk kıyamını yaptı ve o zaman Sa'it Zağlul ya müteveccih olacağını, halbuki Al -
ile arkadaşları Mısırın tam istiklalini iıte- manya tarafından behemehal bir tc -
yen «Vefdi Mısrııı yı tesis ederek istiklal cavüzün mutlak surette beklenmesini 
mücahcdesiııi açtılar. icap ettirecek ahval bulunmadığını ile-

Bu mücahedenin kanlı ve acıklı safha· ıi sürdüler. Bu hal, yalnız Filfunanlar
larını burada tekrar etmeğe" hacet yoktur. la Vallonlan birbirine karşı çıkannak
Fnkat «Vcfd>ı in Mııır istiklalini iıtemeğe la kalmadı. Bu iki zümrenin sağ ve sol
başlamasından itibaren geçen 18 ıenc zar· cu kısımlan arasında da siyasi telfık
fında iki taraf bir kaç defa didişmiş, bo- ki farkları hasıl etti. 
ğuşmuş, biribirini yıkmak için uğraımı" O suretle ki, Filaman - Vallon ih -
\'C sonunda anlaşmaktan bıı,ka çare bulun· tilafından gayri, Belçika, şimdi, bir de 
madığını anlamıştır. karşılıklı yardım misakları aktedip et-

Bütün bu mücadele Mısırın bütün kit- memek noktasından da anlaşamaz bir 
lelerini yuğurmuş, muhtelif unsurları erı· hale geldi. Sosyalistlere göre sulhu, 
terek yeniden dökmüş ve neticede yeni bir ancak karşılıklı yardım ve müşterek 
milleti pişirmiş ve olgunlaştırmıştır. emniyet sistemi kurtarabilir. Diğerleri 

Geçen çarşamba günü imzalanan mu- ise Almanyanın dahil bulunacağı yeni 
ahede bu milleti hürriyet ve istiklaline ka· bir Lokarnodan başka, hiç bir tedbir -
vuşturaralc yeniden tarih sahnesine çıkar· den fayda beklenemiyeceği iddiasın -
mıştır. dadırlar. Bu fikir farkları, şimdi, garp 

Bu milletin istiklalini kazanme.sile Ya· şimali Avrupnda da yeni bir huzursuz
kın Şarkın tarihinde de yeni bir devrin a· luk ve emniyetsizlik hava<:ı yaratmıya 
çılmakta olduğu şüphe götürmez. başlamıştır. - Selim Ragıp 

Ömer Rıza Doğrul 

Filistinde vaziyet 
düzeliyor 

Kudiis, :m (A.A.) - Arap şefleri, 
Yahudi meselesinin halline matUf o • 
lan miizakerelerin iyiden iyiye ilerle
miş olduğunu ve grevin pek yakında 
nihayete ereceğini temin ediyorlar. 

Loyd Corc 
Almanyaga gidiyor 
Londra, :m (A.A.) -B. Loyd Corc 

çarşamba günü Almanya'ya gidecek

tir. 

Amiral Horti - Miklas mülakatı 
Vinaya, ;30 (A.A.) - Amiral Hor

ti, Karinti'de kain Veldene gitmiş ve 
Miklas'ın yazlık ikametgahına gide • 
rek mum&ileyhle üç çeyrek saat gö -
rüşmüştür . 

Viyana, 30 (A.A.) - Amiral Hor
ti bu sabah Poertschaeh'dan Graza ha
reket etmiştir. Oradan, öğleden sonra 
tekrar Budapeşteye dönecektir. 

Yunan Parlamentosu 
Atina 30 (Hususi) - Parlamento

ya taalluk eden bütün işlerin mercii 
başvekalet müsteşarlığına tevdi edil -
diğine dair muvakkat kanun bugün 
neşredilmiştir. Parlamento müstah • 
demlerine başka vazifeler verilmiştir. 

tedır. Memleketin silahlanması hükume -
l!·· Yeni kabine ,tin en esaslı düşüncesini teşkil eyle - 1 ı lki ahbap çavuşlar 

~Ud·ll.kreş, 30 (A.A.) - Rador ajansı mektedir.» 
Vtıyor: F ranaada iyi kar,ılanmadı 

~llaı.ıe~i hükumet azaları gece yarısı . Pa~i~, 30 5A.A) - Romanya ka
~tleaaı trenle Sinaiya'ya varmışlar, bınesının degışmesı hakkındaki haber
~lrn~ Şatosunda kral tarafından kabul ler buraya geç gelm_iş. old~~undan ga-

y şler ve yemin etmişlerdir. zeteler bu hususta fıkırlerını beyan et
n;rıi hükumet azaları listesi şudur: ~emişl~rdir. Ma.mafi başlıkiarda, B. Ti 

•tekoşbnkan ve Teslihat Bakanı: Tata- tulesko nun kabın~de.n harı? bırakılmış 
bi\h· : Başbakan muavini : lncouletz, olmasından dolayı hır nev! kırgınlık 
•it· ılıye Bakanı : Demctrc Luca Ha- müşahede olunmaktadır. 
ı ıl'e B k , H . • • f ~~ı . a anı : Antonesco, Finans Ba- arıcı sıyaset zayı 
t~i\ A ~ncicov, Adliye Baknnı : Mi- Bükreş. :m (A.A.) - Muhalif Tl"a-
~(ll>, r.t:ara, Ticnret Bakanı : Valer lt çifçi partisi mahafili. yeni kabineyi 

afıa Bakanı : f ranasovici, iş çok fena karşılamıştır. 
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Tarihi binaların 
Tamiri 1 

Hakkımız gok mıı? -ı 
TUrk karlk•tUrlaUerl Avrupah 

mealekdatl•rlle muk•Y••• 
edllebillrler 

Komisyon bazı binaları 
tamir edilemiyecek 

halde buldu 

1 
aksimde açılan karikatür sergisi
ni dol~ırken üzerinden fazla 

zaman geçmiycn bir hatıra kafa-

T arih'i binaların kıymetleri bozul • 
madan tamiri belediyece kararlaştırıl· 
mıştı. Bu jş için seçilen komisyon bazı 
binaların tamir cclilemiyecek bir halde 
olduğunu tesbit etmiştir. Bu arada Ka
ğıthanedeki Çağlıyan ve imrahor 
k~kleri de vardır. Bunla~ın birer ma
ketini çıkarıp yeniden yapılması dü -
şünülmektedir. fakat bu takdirde bi • ı 
naların tarihi kıymetleri kaybolacağın· 
dan alakadarlar bu düşünceyi gayrı 
makul bulmaktadırlar. 

Çocuk kütüphanesi 
Fatihte Maarif Müdürlüğü tarafın • 

dan bir Çocuk Kütüphanesi açılacağını 
yazmıştık. Bu kütüphane için tahsis e
dilen binanın maariM: devri işinde ev -
kafla maarif arasında çıkan ihtilaf hal
ledilmiş, bina devralınmıştır. Kütüp • 
hane eylul iptidasında açılacaktır. 

Bir falcı kadm yakalandı 
Beyoğlunda Hamalbaşında oturan 

Miha) kızı Sofinin falcılık yaptığı ikin
ci ~ube memurları tarafından haber a
lınmıf, dün evinde yapılan cürmümcş
hudda bazı mü~terilere fal bakarken 
yakalanmışbr. Hakkında kanuni mu
ameleye tevessül olunmuştur. 

İnek 

mızda canlandı: Meınlçketimiı.in 
de iştirik ettiği beynelıni1el top
lantılardan birinde çok tanınmış 
ve çok sevilmiş Avrupalı bir ka
rikatürist başlıca murahhasların 
karikatürlerini yapmış, gazete 
mümessillerine satmağa çalışı -
yordu. Sağdan soldan yığın yı -
ğın takdir, avuç avuç para toplu
yordu. O sırada bir arkadaşımız 
henüz gclm~ bir İstanoul gaze -
tesinde Tevfik Rüştü Arasın bir 
Türk karikati.iristi tarafından ya
pılmış yeni bir karikatürü oldu -
ğunu hatırladı, gidip getirdi, ec
nebi karikatüristinin yaptığile 
yanyana koyarak gösterdi, Ye o 
zaman anlaşıldı ki Avrupada hiç 
tanınnuyan bu Türk kaıikatüris
tile eseri, A vnıpada şöhret sahibi 
olan meslektaşırunkinden daha 
muvaffak bir eserdir. 

Biz dün karikatür sergisini gezer
ken bu mukayeseyi hatırladık. 
Ve d~ündük ki bir Cemal Na -
clir, bir Münif, bir Ramiz, Avru
pada şöhret kazanmış olan mes -
lektaşlanna üstün olmasalar bi -
le, onların birçoklarile hemayar
dırlnr. Buna rağmen onlar dere
cesinde tanınmamışsa lar bunun 
sebebi memleketimizin biraz kö
şede kalmış bu san'atkarlara da 
memleket dışında kendilerini 
göstermek ve gelişmek imkanını 
hazırlı yamamış olmasındandır, 

dedik. 

Hakkımız yok mıı? 1 

Yaş meyva ve 
sebze ihracı 

kolaylaştırılacak 

lstanbulda soğuk hava 
tesisahnı havi antrepolar 

yapılacak 

MEKTUPLARI 
Osmancığın üç muhtelif derdi 

Osmancıkta etaru Mı&yuculanmudan mancığın tenvirat.ı ancak 6 adet Adi beş JlO" 

Seyli Çaflar yazıyor: mara gaz lambası lle tepı1n edilf:blllyor. M' 
- Buradaki muhtelli ve müştcı·ek uç der- sız gecelerde kasaba niha,etatz blr uranl1' 

dJ nlakadarJarın göızii önüne koyuyorum: ğa gömülüyor. 
1 - Osmancığın umumi helflsı lılç yoktur. 3 - »undan 500-600 yıl evvel kazamızı id' 

Bu yüzden kazaya gelen misafirler müşkfil ye bölen Kızılırmak üzerinde 300 metre .. 
r· k f .. · } . d Z }c • Vaziyette kalıyorlar. Aynca içme sula.n da zunluğunda kAglr bir köprü turulmuşıo' 
vur 0 ıs. muşavı: erm .en . .e. ı ldl vasıtalarla geldlti için yağmurlardan Bu köprü son yağmurlann tesirJle sakatlaP 

Dogan lzmırde yaptıgı tetkıklerı bıtır- sonra ç~elerden su yerine çamur atmak- dı, korkuluk taşları yıkıldı. Bu taşlar ıaJJll' 
miş ve fehrimize dönmüştür. Zeki Do- tadır. edllecetlne iki uzun ~uzatıldı ve bu" 
ğan lzmirde yaş ve kuru meyva ihra- 2 - BJr küsür haneyi mütecaviz olan Os- retle güya ihtiyaç temin edildi. 

catının kolaylaştırılması ve fazlalaştı - _,, · -----· ..----
rılması için neler yapılması Jazım ge- Gebzede ihmal edilen madenler Bir okuyucumuz ve ıtadyomdaki 
leceğini tetkik etmiştir. Gebzenin Tepe köyiindeu. Acar iınsa'lile al- memurlar 

Müşavir, bu tetkikatının en mühim ıJıtımıı bir mektupta deniliyor ki: Boyacıköyünde oturan okuyucularımııd" 
kısmını -\'Chrimizde tamamlayacaktır. _ _ _ _ biri yazıyor: 

B ·· beti d.. T"' k f' "tm"s - Koyümuzun etrafında ve koye bir bu-u munase e un ur o ıse gı ı, _ _ __ ..a 
M .. d.. Mah l b - çut. saat mesafede omn küçult tepeler meb- - Son gunlerde Taka1m att.d;vcınundP' 

ve u ur mut a u mevzu uze. • zuı mlkdarda Jtükfir'\, piri~, kalay, çinko, güreşlere ra@>et arttı. Fakat btltiln ballı: .,.. 
rinde görüşmüştür. Bundan sonra Lı· demlr, m:ı.nganes. &1mll kurşun ve maden labalıiınm müşteki oldulu "fUlJ'et, balı.,,
man Umum Müdürlüğüne giden Ze - kömürü Cibl bir ooJc madenlerle doludur. Bu· bıta memurlannın rlDg1n önibıde dunnaJlll' 
ki Doğan, Raufi ile de müzakerelerde raıannı gezen bir ~k mühendisler, bu haki- bu yüzden de seyre mlD1 olmalandır BU rır 
bulunmuştur . ltatı bir çok defa tekrar edip durdlilar. Fa- susta alak:ı.darlann nazan dlk'katleri111 e4' 
Vekalet mütehassıslarından bir Alma- tat §imdiye kadar hiç kimse çıkıp da bura- bet.met. lsterlm. 
nın da iştirakiyle Liman Umum Mü- lnrda bir ara§ttrma yapmadı. Memleketin * dürlüğünde mühim bir topJanb yapıl- san:ı.yileşmeğe doğru her elin attığı adım • Doktorumuzun ...... eevaplarİ 
mışttr. lar, blzi ~u hu.auta gün geçültçe sabırmlan-

Bu toplantıda bilhassa firigorefik dırıyor. Iktısat. Vekl.let.inln bu işle allltadar Gümülcinede Osman Şnket Ana~öl: 
. h . ] . . .. · olmasını dileriz . . _ -~ 

tesısatı avı antrepo ar tesısı uzerın- _ Deniz bahlsleı1nl ve denmde ~ 
de görüşülmüştür. Bu antrepolar sa • * karşısında yapılacak llk yardımı doktOrll • 

yesinde balık, et, yağ, yumurta, sebze mua 16 ağustos tartbll gazetemizin sıhhi Y.-
Malatya HükUmet caddesinin hali • 

ve meyva bozulır." Jan muhafaza edi- zılar sütununda uzun uzadıya taf.siliit ver 
lecek ve talep vukuunda derhal dış pi- Malatya okuyucnlarımızdan blrl, memle- m.lştir. (Teneffüsü Blllal> yapılması ta~ 
yasalara ihraç edilecektir. Salı günü ketin en i§lek caddesi oıan hüktlmot cadde- sinde de buıunmuttur. Bu JUlJl btr daııa r 
d t t 1 ·terek a ı· sinin pek bakımsı• bir halde olduğunu yaaı- kursanız tenevvür eclecel1Dbe em\nlz. e mevcu an repo ar gezı me ı 

k 'kl d b 1 l k yor ve senelerdenbcri bu caddenin taıdınm-tet ı er e u unu aca tır. 

"Taşı bizden ••• ,, 
inrının yapılmadJtından, ya~urların tl.:si- * rlle bütün dükkanların pis blr koku içinde A.clapannnda park ~ 7eau1Ci it 
kaldığını söylüyor. Malatya beJedlyes1nJn mail vasıtasile Ekrem: 

dikkat nazarını çekeriz. 
- İdrarınızı umumt bir tahlU yapt~ 

yüzünden 
Bir bahçivan komşusu 
Hasanın gözünü kör etti 

Mimar Sinanın güzel bir eseri Cihangirden Fın~•~!·~a inen 
tamir ediliyor yolun tamırı ışı 

* Mümkün ise bir de röntken muayeneslle bl9D' 
Bir talebe Ye.ikası meaeleal reklerlnizln vaziyeti 1esbit edllsln. haha_. 

Üçüncü ceza mahkemesinde arka - Beşiktafta Koca Sinanın eserlerin -
daşı Hasanın gözünü çıkaran bahçi • den Kaptanı Derya Sinan Paşa cami
van Veyselin mahkemesi aörülmektc • inin evkaf tarafından tamirine başlan-
dir. Vak'a şöyle olmuştur: mıftır. 

Hasan davarlarını otlatırken inekler 
Camiin yüz duvarlarını kaplıyan ve 

Veyselin tarlasına girmiştir. Bu hali d l had 1 sonra an yapı mış ana ve sıva ar 
gören Veysel fena halde kızmı~ ve e- kamilen raspa edilerek yontma taş ve 
}indeki ot kesmiye mahsus bir bıçıkla 

tuğla tirajları meydana çıkarılmak su-
Hasanın yüzüne vurarak gözünü kör .1 k" ·· ıı·~· k k reb e eser es ı guze ıgıne avuşaca -
etmiştir. tır. Tamir işi iki ay kadar sürecektir. 

Veysel, muhakemede suçunu inkar 
etmiş ve Hnsanın gözü kaçarken düş
tüğünü, bu sırada yerdeki dikenlerin 
batarak gözünü kör ettiğini söylemiş

tir. Mahkeme diğer şahitleri dinle. 
mek için başka bir güne kalmıştır. 

9 Defa dolandırmıs 
' 

Dokuz defa dolandırıcılıktan suçlu 
Felek Mustafa yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Sıhhat memurları 
Belediye sıhhat memurlarının Sıh· 

hiye Vekaletine bağlanmaları hakkın· 

daki kanunun mer'iyet mevkiine gir -
mesi üzerine ec2'.acı, doktor, dişci ve 

sıhhat memurlarının tasnifine başlan
mıştır. Bunların bir kısmı bu sene, ba-

zıları da belediyenin gelecek yıl bütçe
sile birer derece terfi ettirileceklerdir. 

• r 1 Sıhhat işlerinde çalışan bu mmurlar 
Sıhhat Vekaletine bağlanmakla ücret Bir Doktorun 

GUnlük f'azartesi 

Notlarından (*) 

Aybaşı kusurlarından 
ileri g~len boş ağrıları 
Genç kaz 20 yaşında. 
Muntazam adetlerini cörcmiyor. 

Başı ağnyor. 

Mideai sabahlan bulantı jçinde uya • 

nıyor ve çok sinirlidir. 
Eakidcn mühim bir hastalık ta geçir • 

mcmif. 
Tnnsiyonu 11. 
Ycmckkre pek iştiha gö~tcrmiyor. 
Ba~irılan için mütemadiyen aspirin 

lru'llanmış. 

Umumi muayenede vücut uzuvlarında 

bir kusur görülmüyor. Devamlı açlığın 
verdiğj kansıılıktan aybaşlan azal • 

ffitl-
Bir ay soğuk su duşlan yaptı. (Başını 

ıslatmadan). lşlihası düzeldi. (Kalsyom 
scromlan tatbik ediJdi. (Nevropatin) 
kullandı. Adetleri iyile§ti. Başağrıları 
da geçti. 
( * ) Bu nottan kesip saklayınız, 7a • 
but bir albüme yapıtlınp kolleluiyon 
yapmaz. Sıkınb zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yelifehilir. 

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

olarak aldıkları para maaşa tahvil o
lunacak ve paralarını yine belediyeden 
alacaklardır. 

Rıhtımların tamiri 
Liman idaresi, lstanhul limanının 

müstakbel vaziyetine göre rıhtımların 
tamir ve tevsii için hazırladığı proje 

dahilinde çalışmalara büyük bir ehem
miyetle devam etmektedir. Galata rıh-

tımının tamiri üç aya kadar bitecektir. 
Gelecek sene de İstanbulun diğer rıh
tımlarının tamirine başlanacaktır. Bu 
tamirlere 175 hin lira sarfolunacaktır. 
Galata rthtımmın tamiri bittikten son
ra yabancı vapurlar için modern bir is
kele yapılacaktır. 

Topkap1 müzesinde yeni salon 
T opkapı sarayı müzesi içindeki mi

mar Sinana ait meşhur mutfaklar dai
resinin teşhir salonu haline getirilmesi 
için maarif vekaletinden istenilen 9000 
lira tahsisat gelmiştir. Burada. icabedcn 
tamiratın derhal yapılarak salonun bir 
an evvel açılması alakadarlara bildiril
miştir. 

1a göre kum çıJaırQOmmllll. hkat ıcat'i tA1t 
Maçknda Narmanlı apa.rtunnıunda oturan hls vo tedaviyi bu noaanlan tamamı~ ' 

Cihangirden Fındıklıya inen yol çok okuyucularımızdan blrl gaçeıılerde matbaa- _ 
1 

A .... nı..ı9 tan sonra soy eycu.uu ..... 
bozuktur. Şikayetlere rağmen tahsisat m.ıza gelerek AtTUPada ~ı talebe oğlu ,J ----·-···· ........ ·----------····-·· ayrılmadığı için belediye tamir edeme- lçln bir talebe pasaportu tsted!ğinl, Maar:lt-

mektedir. Bunun üzerine o civarda o- ten de ~arip .bir ~vap ~-Ilı söylemiş, b1z 
bunu «!.ster Inan Istcr inanma~ sütununda 

turan halk belediyeye müracaat ederek nakletmlştik. 
taş masrafı kendilerine ait olmak üze

re yolun yapılmasını istemişlerdir. Be
lediye bu müracaatı tetkik etmektedir 

Mezarhklar müdüriyetinin 
yeni çahşmaları 

İstanbul belediyesi mezarlıklar mü· 

Ayni zfıt dün yine oize geldi ,şunlan anıa.t

tı: 

- Şimdi de yeni bir müşkülle karşılnşnu§ 
bulunuyoruz. Qtbnn için Ma:ı.rlften bir ta
lebe vesikası lst.edlm, vermediler. sebebini de 
bilmiyorum. Halbuki evvelce bu vesikayı al
mıştık. Oğlumun Somon·dnn ve dığer fk1 

mektepten aldığı l'eSikalar ellndedlr. Maarif 

düriyeti cenaze techiz, tekfin ve tedfin Bakanlığının na.zan dikkatin\ celbederiz. 

* 
Okuyuculanmıza cevaplarımız 
Girit mübadillerinden ishak Şensoya: 

işini üzerine aldığını ve ağustosta faa

liyete geçeceğini yazmıştık. Belediye 

faaliyete geçebilmesi için bütçesinin 

tasdikten gelmesini beklemektedir. 
- Malüınunuz olduğu üzere birinci müb:ıdll 

Bütçenin de eylul iptidasından evvel bonolo.nnın bedelini zlrant bankası tamamen 

tasdik edilemiyeceğine göre faaliyet bir ödcmtştlr. İkinci kısım bonoların bedelleri ise, 

müddet gecikmiş bulunacaktır. ayni bruıka ta.rafından yilil ylrml olarak veri-l 

Bu meyanda şehrin her kazasında mektedlr. Bittabi bu bonolar bittikten sonra 
üçüncü klsım mübadll bonolarının tediyeleri 
sırası gelecektir. Fakat bunların mahsu,plnrı

Ayaspaşa - Oolmıbahçe 
yolu tamir ediliyor 

Ayaspaşa ile Dolmabahçe arasındl' 
' ki bozuk yolun ıür•atle tamiri karat 

lnştırılmış ve i~ ba,lanm•ır. Yolu' 
mümkün olduğu kadar çabuk tamiri ~ 
çin hariçten de amele alınacaktır. 

Helvacı çıragınm hırsızhgı 
Hasköydc helvacılık yapan Yunu•.,

çırağı Naim, ustasının 67 lirasını .ı-; 
rak ortadan kaybolmu,tur. Naim e~ , 
vclki gün Unkapanı köprüsünde '! , 
kalanmış ve adilycye t~lim_ edilmı
tir Yapılan duru,ma netıceımde N• 
tevkif edilmiştir. 

-----~ 
Son 

yapılacak birer asri techizatı havi ga

silhanelerin proje ve keşifleri belediye 

mimarlığınca hazırlanmaktadır. 
ıun ne zaman ve yüzde kaça yapıl$ henüz 1-.....:===-----=-~,==~-~ 

Eski Zabtiye, Çatalçcpne aoltağı, 
mali\m de~lldlr. Bugün, bu üçiincü kısım bo-

r nolar, takriben otuz kuruş üzerinden mun- 1 S TAN BUL 

Nöbetçi mele görmektedir. Gaze~emnde çakan yazı .. 

Eczaneler 
Bu ccceki nöbetçi eczaneler tunlarda: 
lstanbul cibetindckiler: 
Aksan.yda: (Etem Pertev). Alemdar -

da: (Ali Rıza). Bakırköyünde: (Hi • 
lal). Beyazıtta: (Bclkis). Eminönünde: 
(Salih Necati). Fenerde: (Emilyadi). 
Karaıümrükte: (Suat). Küçük.pazar • 
da: (Hasan Hulusi). S.matvada: (Teo· 
filos). Şehremininde: (A. Hamdi). 

Şehz.adebaşında: (Üniversite). 

Beroilu cibctindclWer: 

* Bursa okuyuculanmızdan htan H. öıtür-

gaya: 

•.. - Biraz daha p.Jışınann ve ya:&ılanuızs 

temiz bir üslüp temin etmenn liıımdır. Türk 
n yabancı yazıcıJarm yaularını ÇOJI: OkUYll

nuz. 

* 
Okuyuculanmmn sorgularına 

cevaplanmız 

Boyacıköyünde M. Z. : 

- istediğiniz adres 'udur: Sult.annhmct 
Hllaliahmer 
1 inci kat .. 

caddesi Keçiören apartımam 

* 

Gala tada: ( Yic;opulo). Hasköyde: 
(Nisim Aseo). Kasımpaşada: (Mücy· 
yet). Merkez nahiyede: (Matltov1ç. 

Vinkopulo). Şjşlidc: (Pertev). Tak • 
simde: (Kemal Rebul). 

_ı_1_:1 Okuyucularımızdan Erol YaJçm 
Oıküdar, Kadıköy ve AdalarQBK.llcr: 
Büyültadada: (Şinasi). Heybelide: _ Mevzu bahsettlğinlz lnkılrtp henüz baş-
(Tanaş). Kadıköy Altıyolda: (Mer - ıamı~1.ır, daha küçük bir çocuk halindedir. 

lcez). Modada: (Moda). Üsküdar Ancak neşvünema bulduktan sonra taın şek-
Çarşıboyuncla: (ittihat). Uni alacaktır. 

~~~~......;--~--------~ 

Tcsimlerin bütün ha~ 
maJafuz ·n pntemize aitlİ" 

ABONE FIATLARI 

TÜRKİYE 
YUNANiSTAN 
ECNEBİ 

'I • 
Sene AJ 
Kr. Kr. 

1400 WıO 
2340 ıno 
2700 1400 

3 
Ay 
Kr. 

400 
'110 
800 

Abone bedeli pepndir. Adres 

değiştirmek 25 kurupr. 

Gelen eOl'M seri ..nı-.• 
ilanlardan ....... •' ... 

Cevap için mektuplara 1 O kurutl-
pul ilavm lizımclır. __. 

Posta kutusu: 741 lstanbul 

Telgraf : Sonpoata 
Telefon : 20203 



~Ağustos SON POSTX Sayta S 

I EKONOMi j '-=-----=-------! 
Zahire Borsasında Bir 

MEMLEKET HABERLERİ 

6 Kişiyi balta ile 
akıbeti öldürenlerin 

Sıvasta han sahibini, karısını ve dört çocuğunu balta ile 
öldürenler ölüm cezasına çarpbnldılar 

Haftalık Vaziyet 
Arpa ve ti/ lik piyasası isteklidir 

Anason ve 
• 

ispirto fıçılarına 
Su dolduranlar ~UGDA Y : Mevsim jptidasından • ı Geçen hafta Filistin ve Mal taya 

ı ~e~ı buğday piyasası henüz tabii şek- cüz•i miktarda ihracat yapılmıştır. Fi
zmİt inhisarlar idaresinde lını alamamıştır. Piyasanın hu gayrita- atlarda bir haha evvelisine nazaran bir 

3800 liralık bir ihtilas bii ~aziyet~den endişe eden tüccar fark yoktur. Büyük sandık içerisinde 
meydana çıkarıldı ve hılhassa ıhracat ile uğr~lar, ev- birinci mallar 15-16, ikinciler 12-l:i li-

- velce harice alivre olarak yaptıklan sa- ra ,ufak boy Trabzon ve Karadeniz 
ı "t lnhi 1 B tışları kapatmak iç.in ihracat fiatından mallarının birincileri 13, ikı"ncı"lerı: JQ. ızmı sar ar a§müdürlüğiinde. a-

nason ve ispirto fıçılarına su doldurmak au- fazlasına buğday mübayaa etmekte • 11 liradır. 
retile ihtilas yapıldığını bildim1iştim. Tahki· dirler. Fll~"""'IK 
k el k ı Bundan baıı:ka yagm~ ur ve saı"r se _ nu : Fındık fiatları yüksel -·ata oyan nhisarlar mıntaka müfetti- T kt d 
şi. incelemelerini bitirerek tapoıunu lnhi- beplerden dolayı harmanların gecik _ ~e e eva~ ctmektedll-. Hafta İpti • 
sarlar Umum Müdürlüğüne göndermİ§tİr. mesi ve iç Anadolu buğdaylarının şiın- dasında 52~3 kuruşa kadar satılan 
Şimdiük. tahakkuk eden ihtilal miktarı diye kadar piyasaya dökülmemesi ih • fındıklar hır kaç gün içinde üç dört 
3800 lira kadardır. İhlilU,aı yapan memur racatçıları müşkül bir mevkide bırak - kuruş. kadar ~selmiş~ir. Sivrilere faz-
lstanbulda bulunmak.tadır. maktadır. Halihazır fiatlan ile bu 

80 
• la talıp olmadıgında fıatlarda bir de -

İzm.ite Kıf Şimdiden Geldi ne fazla miktarda ihracat yapmak ka- ~şi~lik olmamıştır. f ç fındıklar 56-56! 
lzmit (Hususi) - lzmitte iki günden- bil olamıyacaktır. sıvrı_ler de 24 kuruş~n ~atılmıştır. Fın· 

beri havalar soğult gitmektedir. Adeta Ziraat Bankasınm vaziyeti henüz ta- dık ıhracatımız nazık bır devreye gir • 
şehri kış bashrmış gibidir. Maahaza hava- vazzuh etmiş değildir. Şimdilik müba- ~ştir. Da?ik17 alabild~~~e yükselen 
lann bu gayritabii vaziyetinin böyle de- yaa için hazırlıklarda bulunuyorsa da fı.atları harıç pıyasalar odıyememekte 
vam etmiyeceği ve yazdan kalma daha gü- hangi mıntakadan mübayaatta buluna- dır. Geçen hafta l-lamburga yüz kilo .. 

. Sivasta günden güne inşaab ilerleyen cer atelyesinden bir gOrOnllş zel günlerin avdet edeceği umulmaktadır. cağı kat'i olarak tesbit edilmiş değildir. su daGO liradandanbir. mi~t1ar . satışkaolmuş -
ta Sıvas, (H~~i) .. Şehrimiz ağır ce~ ya buraya ~elişinde, cer atelyesi inşa- Gölcükte Orta Oyunu Hafta içinde Ziraat Bankası Mersin ~] . ~onra sıparı' enn ar sı ke • 

rnahkemesını dort beş yıldanben ~tını gözden geçirmiş ve ınşaa· t h:ık- s tı 
rt"teş ...... ı d b" · d Gölcük Spor klübü bir orta oyunu ter- limanı vasıtasile bir miktar sert bugw • 1 mi ış r. . dili"k . . . 
1 a:-u e en ır cınayet aYası netice- kında izahat almıştır. h 
enın t " Al ki k tip etmiştir. Meşhur ltavuldu Hamdinin de day ihraç etmişse de bu sat.<>lar p"ıyasa- spanya şun pıyasa ancı tu • 

il .. ış ır. tı şiyi azma, ve balta Sivastan Küçük Hubt-rler --v Jd - d H b d fı 
e ıa ·· iştirak edeceği orta oyununun hasıfatı ile f l t · bn · · tu ugun an am urg a ndıkları • a.. __ o urmekten suçlu Hampar ve O- Bu yıl yeniden bir fidanltk daha a"I- ya az a esır e emıştır. J 1 1 I 
~es'i ölüm cezasına, Torik'i de yaşı- tacaktır. ~ fakir çocuklara sünnet düğünü yapılacak- Geçen hafta satışlarında bundan bir mı~al ya n1 ız ta yan ar rekabet etmek· 
tlın k "' ük" lm d l il 19 İ tır. h ft ı· · L_ b" d"" "'k tedır er. talyadan alınan haberler bu uç o ası o ayıs e .. seneye Mezunen stanbulda bulunan Kü1" _ a a evve ısıne .ıuyasen ıraz ucıu -
h-,,.ı,.ı_ Bayındırlık Müdur-1::%::-~e " .... : Ta·.:..'er " k 1 · k fa 1 Jd ••1-ulKfun etmış· tir tü" D" k .. .. Sami L " ......... a ~ ruu ı ··k .... 1 .. .. H ft fi t sene re o tenın pe z a o ug-u me.r • · r ıre toru ye ve ıse Direk- u goru muşti.ir. a a sonu sataş a - k . . I 
s· Suçluların işledikleri cinayet şudur: törü Ömer şehrimize dönmüslerdir lzmit Bayınlırdık Müdürü Bay Adil lan: Ekstra Polatlı 6.30 Polatlı sıra ez~ndedır. ç fındıklar için Hambur· 
~:~asa b'ağlı kamyonlara hancılık eden Uray karşısında yapılan -park ·so- Tekirdağ bayındırlık müdürlüğüne. Afyon mallan 610 AJ k- Es, ki-hir aya- ga 020 liret ve sivri fındıkları iç.in de 
"'<lrl Art' · ~ d b ~ · ' pu oy, r- '>30 ?50 ı· kl"fl gece y m ~ 

1
e irb~t~ odailsına bir na ermiştir. bayındırlık mühendislerinden İsmail de rı 6.5, Anadolu sertleri 6.1 O, Trakya -

1 
d._, ıret arası te ı er yapmış -

1_ arısı gırmış er, u un a e uyur- Sivas bu yıl büyük bir mikynsta İz- lzmit bayındırlık mii<lürlüğü vekaletine ta-
8 

ti . 6 k ar ır. 
11..en A t · . k d"" er erı uruştur. ız . . 
ka r mı, arı~ını ve . o:t ç~cu~u mir sergisine iştirak etmek üzere bir yin kılınmışlardır. ARPA : Piyasa jsteklidir. Bu sene CEV : Şehrimızde alıvre ola1 Ak 
de "l.tn.

0 
.. a .:e ?.alta ~e vahşıyane bır şekil- pavyon kiralamıştır. Türk Dili Haldanda Bir Konferans l k tim" "zd ihr d"l ufak tefek muameleler başlamı~tır. 
ldunnuşlerdir. Okullarda kayıt ve kabul ış· lerı·ne mem e e 1 en arpa aç e 1 ece - H f l 13 30 k 

y, fzmı"t Memlek t H t • B D kt g"' • •• "t d"I kted" N"t k" h ft a ta sonu satış arı , ur .ııı:taı: .n.atiller cinayetlerini işledikten son- büyük' bir faaliyet içinde devam edıl- e 85 anesz aş 0 o- ı umı e ı me ır. ı e ım a a I T 
ta h d ru Bay Nail Karabuda Halkevı· salonunda · d · · all 4 k k d yapı mışbr. 
~L a~ an. çıkarlarken .. Y .. akalanmı. şla_r- mektedir. ıçın e ıyı m ara uruşa a ar ta-
'-'ır Ş d k d b h l 1 Türk diü tarihi hakkında bir konferans lı" dı D"'km A d l 1 Almanyaya yapılan son teklifler 
b ~.,_~ ıye a ar. utün şa ıt erı e Devlet Dern.iryollan idaresince sı- . . p var r. o e na o u arpa arı 100 kil . . "f H b 20 23 J" 
a~ruıan mahkeme nihayet suçluların cak kaplıcaya tertip edilmekle olan vermıştır. _ Haydarpaşa teslimi 4.5, Trakya çuval· osu ıçın sı am urr - ıra r::;: .surette cezalandınlmalarile bit- tenezzüh trenleri idare tarafından kal- V ~ ba/ hları 4.15 paradır. aHrasıdbır. Rak2ip memleket il.racatçılann 

tır. Karar temyize gönderilecektir. . dınlmıştar. .1 ag Ve Mısır piyasası isteksizdir. 5.1 O-fi.20 am ~ urga 1 liraya kadar teklifler 

.. Sivasta Bayram .. ~i;:~s er~ek öğre~en ~~l ~irek- Bo//uiiu kuruştan cüz·ı sat{ışlar olmuştur. yaptıgı duyulmuştur. 
4 ~~lül -1919 Sivas kongresinin a- törlugun~ lıse _ya~ .direktoru Numan ~ KETENTOHUMU : Hafta ipti • ZEYTINYAGI : Piyasada bir de ... 

Çılış gunü Sivaslılarca büyük bayram Eken tayın edılmıştır. dasında 9.50 kuruşa kadar yükseldik- ğişikli kolmamışhr. Yalnız ehemmi • 
o~~rak kabul edildiği için bu yıl da bu Gazi Paşa da yağın kilosu ten sonra haftanın son günü 7. 75 e yetli bir zeytinyağı müstahsili olan Is· 
günün şerefine zengin çeşitli bir prog- lzmitte at yarışları 30 kuruşa sabbyor kadar düşmüştür. Satışlar ancak yağ panyanın cihan piyasasından çekilme-
taın hazırlanmıştır. 1 · • O A A fabrikalarırun ihtiyacı nisbetindedir. si dolayısile alıcı memleketler ihtiyaç-Bir kaç gün 0 s· ,..4., b"" .:~ı- zmıt, .3 (Hususa) - Yarış ıslah --

s nra ıva~ı.a U)'w{ .• · • • •w. G · (H •) Halk Hafta irin de Londra piyasasında da larım pivasamızdan ve dige-r zeytinya-
§enI.ikler yapılacak, gece fener alay lan enc~.menının tertıp et~ıgı. a~ koşul~~m~ azıpaşa ususı - mcv - :r"" J 

tertıp edilecektir. Ayrıca Halkevi gös- bugun de devam edılmıştır. Bırıncı sım dolayısile yaylalara çıkmıştır. düşüklük kaydedilmiştir. Şimdilik ih- ğı istihsal eden memleketlerden teda-
t:rit kolu «Atatürk köyünde Uçak koşuda Alinin Zümrüt isimli hayva- Yaylalarda su o kadar soğuktur ki bir racat durmuştur. Londra borsasında rike mecbur kalacaklardır. Halbuki 
g\inij» temsilini verecektir. nı, ikinrj koşuda Ahmedin Doğanı, ü- bardak içmeğe imkan yoktur. fiatlar eylul teslimi 6/7 /11 dir. memleketimizde ihraç edilecek dere • 

Çüncü koı:uda Yusufun Al Ceylanı, Bu sene arpa, buğday ve sair hubu· KUŞYEMİ : Fiatlar hafifçe geri - cede yağ bulunmadığından bu sipariş-
Sivas Erzurum Yolu T b ı ı H f -1 10 30-11 k ~1 cak y S dördüncü koşuda Rüstemin Nonoş'u bat me zu dür. Buğdayın kilosunun 2 emiştir. a ta aonu sab\llan •• ler ar"uanamıya tır. eni sene 

ı ivas - Erzurum yolu üzerinde ça- l l k şa k"l d 1 k kurustur. Tahmin edildig~ine göre ııim- mahsulu- de ancak dahili sarfiyata ı~şrna günden güne ilerlemektedir. Çe· birinci ge miş erdir. uru ve arpa ı osunun a uru- r T 

tın kaya üzerinde çalışma son günlerde şa ineceği muhakkak gibidir. diye kadar umum rekoltenin ancak tekabül edecek kadar az olduğundan 
daha fazla bir suretle artmışhr. Yakın- Antep bütçesi Burada yağ ve bal da pek boldur. % 40 ı satılarak ihraç edilmiştir. ihracat için bir şey ümit edilemiyece .. 
ela 11'> · · kil t ı kt Yağın kilosu :m·kurusa, balın kilosu Diğer hububat fiatlannda geçen haf- ği kuvvetle tahmin olunmaktadır. Son - ıncı ome re açı :ıca ır. A (H '") v·ı· . CJ'.)6 ' 

Cer Atelyesi ntep ususı - ı ayetın •" 15 kuruşa satılmaktadır. taya nazaran umumiyetle düşüklük yedi gün satış fiatlan: Sabunluklar 
Bayındırlık idaresi tarafından istas- yıla bütçesi tasdikten gelmiştir. Bütçe, Ormancılık ilerlemiştir. Kereste kaydedilmiştir. Bakla talepsizlik yü - 42-4.1, yemeklikler cinsine göre 46-55 

~Onda yapılmakta olan cer atelyesidcki arazi tahrir komisyonu içın ayrılan nakliyatı Silifke çayından istifade edi- zünden 5.25 den beş kuruş yedi pa • kuruştur. J 

Çalışına her gün biraz daha ilerlemek- 8000 lira çıkarıldıktan sonra 4()0 bin !erek yapılmakta ve sahilde 2 liradan raya düşmüştür. Nohut ta 6.28 den 
~·Bayındırlık Bakanı Ali Çetin Ka- küsur lira olarak tasdik edilmiştir. 8 liraya kada!l.kereste satılmaktadır. 6.20 paraya düşmüştür. lzmitte tütün rekoltesi 

Çayırhanlılar mekteplerine iki 
daha ilavesini istiyorlar 

Çayuban nahiye müdürü, muallimi ve ihtiyar heyeti 

sınıf 

r ....... 

Çayırhan (Hususi) - Nallıhan ve teşkilatı olmadığı için kasaba ihtiyar 
~Ypazarı şosesi üzerinde küçük bir heyeti tarafından idare edilmektedir. 
ilahiye merkezi olan Çayırhan idari Halk okumaya çok heveskardır. Kasa
teşkilat itibarile Nallıhana bağlıdır. Şo- hada bir ilkmektep vardır. Üç sınıfla a ~Z~rinde olduğu için uğrak yerdir. olan bu mektep ihtiyacı daradar karşı· 
d u ıtıbarla daima hareketli kasabalar- lamaktadır. Mektebin yüzden fa7.la ta· 
an biridir. lebcsi vardır. Çayırhanlılar mekteple
. Çayırhanın bellibaşlı mahsulü prinç· rine iki sınıf daha ilavesini ve bir mual
~ Ye Çayırhan prinçleri her yerde rağ• lim daha iÖnderiJmeaini .istemekte • 

t görmektedir. Çayırhanda belediye dirler. 

TiFflK : Piyasa isteklidir. Yalnız İzmit (Hususi) - Yeni yıl tütün re-

Karacabeyde müsamer'd bazı tüccarlar vaziyetin inkişafını, da- koltesi İzmit ve havalisinde çok nefis 
ha doğrusu biraz daha yükselmesini bir haldedir. Rekolte miktarının 2 mil-

Karacabey (Hususi) - Mektep sa- bekliyerek mal satmakta mütereddit yon kilo olduğu tahmin edilmektedir. 
lonundıı. gençler birliği tarafından, bir davranmaktadırlar. fngtlizlerin geçen ,Eskiden kalma stok mahsulü yoktur. 
müsamere verilmiş; Gömdüğüm o ci - haftaki gibi mübayaata devamı piya _ izmitte ka~, k_arp~z pek boldur. 
han adındaki piyes temsil edilmiştir. sayı bir kat daha kuvvetlendirmiştir. Bu kadar bolluga hıç bır sene rastlan· 
Gençler, rollerini muvaffakıyetle ha - Hafta satııı:ları 800 balye kadardır. Is _ mamıştır. Her taraf kavun karpuz ser· 
şarmışlar, Bursa lisesinden Nihat Öz T kted' gilerile doludur. 
bir şiir okumuştur. tek devam etme ır. Vil" ı· . 9 lfil Izm. • · l 07ı. K U aye :uruz ey ır panayırı -

Bundan sonra birlik rrençleri Do - Karahısar Y• onya ma arı · b" k d ·ı · t' k d ekt"r 
b l na genış ır a ro ı e ış ıra e ec ı . 

ğansporla maç yapmak üzere Bandır- 100-102, oğlak 115 kuruştan satı mış- Vilayetin bütün ihraç maddeleri bu 
maya hareket etmişlerdir. br. vesile ile teşhir edilecektir. 

Kcçikıllarmda ehemmiyetli değişik· 
-.. .... __ 

_... ....... ---···-·· ... ..... _ 
,__ __ T_A_K_V_l_M ____ ~:.olmamıştır. 56 kuruştan talep var- lzmitte tütün işçil~inin vaziyeti 

A~USTOS YAPAGI : Trakya c,inılerindcn az . İ~t (H~) - lımi~e. ~ 
Rumt Bene 

1862 

Ağustos 
18 

31 
Resmt sene 

1936 

m 'kt d c'.l P-5 Jcuru•tan aatılm••tar. imalathanelerınde çalışan L~çilenn cu-
Arabt sene 1 ar a uv-uo T ~ • • el · · kaldı ld -

1355 Anadolu ma11an üzerine iş olmamış - martesı ye~y ;rırun rı. 11ım 
- tır. Piyasa ismen 46-47 kuruştur. Yal- yazmıştd~kk· ten al ostainhis~ laneşrıyaumuu 
Hızır ~ 1 nazarı ı · a an ar r um 
118 nız, ~ars, _Erzurum kızıl yapagı ann - müdürlüğü işçilerin cumartesi günleri 

•---------------- dan hır mıktar 50 kuruşt~n s~talmış • çalışmaları için İzmit başmüdürlüğüne 
PAZARTESi tar Geçen hafta da yapagı pıyasası - emir vermiş ve işçiler tekrar çalışrnağa 

------=-------=-----1 nın heyeti umumiyesi gevşek geçmiş- başlamışlardır. 
SABAH ı--t_M.....,s,.....A_K__. tir Bura işçileri bu karardan son derece --,..--ı Cem. ahar 
S. , D. S. D. YUMURTA : Durumda bir deği - memnun bulunmaktadırlar. 
10 39 12 8 52 şıklik yoktur. Fiatların düşkünlüğünü 
5 2s a as na.zara itibara a1an tüccar yeniden yu- Niksarda futbol maçı 

Ö~le İkindi Akşam Yatsı · k d' y l murta getırmeme te ır. anız, ev • Niksar, (Hususi) _ Niksar idman 
:S. D. S. U. S. D. S. ı D. velce yola çıkarılan yumurtalar ihra- Yurdu gençlerile Ünye sporculan arasında 

F.. 6 29 9 11 tl t 86 cat olmadığından buzhanclere nakle - kalabalık bir halk kitlesi önünde yapılan 
z. 12 14 \5 66 l8 48 20 22 dilmektedir, maç l - 1 beraberlikle neticelenmiştir. 



İstanbul adliye sarayı--
için seçilen yer niçin fena? 

istanbul 
un 

- Spora milli bir kıymet ve 
ehemmiyet vermeliyiz 

Bu arsa 50,000 liralık fazla masrafa mal olacak, üstelik 
yapılacak bina da birşeye benzemiyecektir Tarih sayfalan 

--- R•••d llkr•m Koçu --
Eyüp, tarih ve san' at eserlerinin yığılı 

bulunduğu bir yerdir. Bugün bunlardan 
Türk tatçılıiının ne

Ar••P • .. ••n fia bir eeerini aöz 

* .. * ----------· 
Napolyon Vaterloda sporcu lngilizlere yenildi. 

Biz sporu maddi menfaat gayesinden uzak 
tutarak milli bir düşünce ile yapmalıyız 

Y•z•nı Mlllt takım -bık •ol•ç•I• Bedri Guraor 
Bugün artık tamamile anlaşılmışt1r çinde spor disiplinini kavramamış. fut 

ki spor, sadece vücudü kuvvetlendir - bol oynamamış tek bir kişi yoktur. 
mekten ibaret kalmıyor, spor temas - İngilterenin muntazam futboJ ta • k•ltlr .... önüne koyuyorum: 
lan ferdlerde ve milletlerde dllStluğu kımları, mükemmel ve teknik bir orcbl 1ı-------1 .\yas papnın kabri 
ve topluluğu da kuvvetlendinyor. oluvermişlerdir. 

Mehmet oilu Ayas pap, on altıncı Zeka azinı tevazu irade kudreti, İkinci ve daha yakın zamana aid mi-
y . ~ 1 uş, , • , 

asır ricalindendir. eniçerı agaaı 0 m metanet, çalışkanlık, yıhrıamazhk ve sal de şudur: 
Yavuzun M111r seferinde bulunarak yarar• daha bunun gibi birçok iyi sıfatları in- İngiltere ve Amerikada bizde ve di• 
lıklar aöatermit. Kanuninin ilk zamanla- sanlara kazandırmakta sporun mühim ğer memleketlerde olduğu gib• mec • 
nnda Anadolu Beylerbeiisi. Şam beyler• rolü vardır. huri askerlik yoktur. Bunların sulh 
Leyi tayin edilmif, Rodos sefe~ne jttiTak .et Ayni zamanda spor mılletlerin en mmanındaki orduları ehemnıiyetsiJ, 
mit ve bu sefmde pek çok hızmet etmıf. kuvvetli bir propaganda vasıtas1d1r. profesyonel bir kuvvet teşkil etmekte-

- Elki adliye sarayı yandıktan sonra . . Buidan seferine, Barbaros ile ~er~ber Ferdi ve cem'i sporlarda gösterilen pjr. 
Bir kaç gün önce yeni adliye sarayı- ya resim bloll\ında izlerını çizmiştir. Korfu adası seferine aitm~, 9.ıt2 h1crı. yı· muvaffakiyet milletler anısında - o Nitekim Umumi Harb ıesnasında hif 

nın yapılmasına başlanmadan evvel ar- Mimarlık balmn•n~:. w hnda ikinci vezir, ve lbrahim pa .. nm ada- sporcunun mensub olduğu millete kır- ,kimse başlangıçta İngiltere ve bilaha • 
sa olarak seçilen yerin bir defa daha Eğer okuyucular bır gun ~~oğl~n- mından 90nra da •drazam ohnut. 9.ıt6 da 11 _ derhal umumi bir sempati uyandı- .re Amerikanın pek büyük askeri kuv• 
gözden geçirilmesi lüzumuna işaret et- dan geçerken İzzet Kayanın vıin~~ latanbulda zühur eden büyük veba ..ı11- nr: vetler temin ederek harbin mukadde-
miştik. Aradan geçen zaman zarfında bakmışlarsa Adliye sarayı proJ~D nında bu makamda bulunurken vefat et- 9'24 Paris Olimpiyadlarında Urugo- ratı üzerine bu şekilde de müessir o • 
bu yazımızın birçok yerlerde göze çarp- bir prespektifini her halde goı·muş mittir. Yer1ne LOtfü pap Sadrazam .ol· vay adına bile ehemmiyet verrniyen labileceğini zannetmemişti. Halbuki 
tijını gördük, bu arada, Ankarada o - olacaklardır. Tesir itibarile bodur ka- mufhır, halk, Urugvay futbol takımının gös - bu milletlerin doğduğundanberi spor • 
turan, mimaride mütehassıs bir okuyu- lan ve ruh iti~ri~e daha çok Serrnlınar olan Acem laa da. ıene bu tenliği muvaffakiyet ve J8mpiyonlusju Ja yuğrulmuş olan efradı ıporun ken• 
cuınuzdan dikkate değer bir mektup yabancı görünen proJenm P~~1.:uını da kazamı:iası üzerine göğüslennde Uru- dilerine bahşettiği kıymetli evsaf sa -
aldık. Onu da aynen aşağıya koyuyo - bir gün Nafia dergisind~. ~~rdu':'·. . gvay bayrağını taşımağa başl~uşlar - yesinde, derhal sporculuktan askerli " 
nız, eğer bu neşriyatımız meselenin bir San'at kıymetini v~ d~şun~ın! b.~r : dı. .. ğe geçebilmişleı:mr. 
defa daha gözden geçirilmesini temine- tarafa bırakınız, bugunku m1man go- , Bir zamanlar meşhur Fra~ız bokso- Sporu spor dıye yapmak, asla hastı 
decek olursa kendimizi mr.s'ud !'aya - rüşle:ınıizew çok ~~ t:arafları vardı. Ye- rü (Karpantiye) Fransa!a öyle mu - ve mad~ istifadeler beklememek IA-
cağız. Okuyucumuzun mektubu :ıu - ni mımarlıgın bınncı arzusu ko?fesyo- habbet kazanclırinıştır ki bu meşhur zımdır. Zıra bu yolda sporumuz sene-t 
dur· nel olmasıdır. Bu binada ise yegane~- boksörü görmek için Parise seyyah a- lerdir, geri geri gitmiştir. Kulüpçülü • 

. rakter olarak ~öze ~n şey bir mu: kını bile olmuştu. . ğü değil memleket sporunu göz önün-
Adllr• ••rayı pro)eal hendis mektebı tal~~ı v~ya ~demı Güreşçilerimizin Balkanlarda daı - de bulunduracağız. . 

Şehirdlik bakımından: mimarlık talebelennın etüd esen ola- mf zaferleri unutulur mu) Ve bu de - Kendi sıhhati, kendi kuvvetı, m~ 
Modern şehircilik prensip ~ali~ a • rak verecekleri netice kadar eksilt olu· faki bayrağımızı tanıtmaları, şereflen- leketinin selimeti için spor yapaJl 

lan bir düşünce vardır. Şehrın hukU - şu idi. . . . dirmeleri nekadar büyük bir kazanç • gençler yetiştireceğiz. 
met işlerinin görüleceği bir merkez te- Eğer muhakkak bu proje tatbık edı- t Futbolcu topa vururken, atlet mey 
sis etmek ve devlet kapılarım onun et- Iecek olursa ~k mimarlığı ve şehirci- ~n ehemmiyetini gösteren mi.:;aller- danda koşarken, dağcı dağlara tırma 
rafına açmak .. bunun mimarlık bakı - liği iyi bir not alacak değildir. dir. Yalnız burada • maatteessüf her • nırken, tenisçi raketini savın urkeı' 
mından, şehircilik bakımından, devletle Ekonomi bakımından : kesin pek anlıyamadığı, bilmediği, kav- yüzücü denize dalarken, denizcı kü .,, 
halkın teması bakımından ... Ve daha Yeni proje o arsanın malı değildir. nyamadığı pek mühim bir nokta var • reklere asılırken, binici atını koştw-ur• 
bir çok bakımlardan büyük faydaları Çünkü arazi nazan dikkaı.e alınmadan dır. • k:en, boksör yumruğunu yapıştınrkeJl 
vardır. yabancı bir memlekette haz1rlanmı.~ • Muvaffakiyetler iyi neıice verdiği kafasında yalnız şu düşünce yer tuta· 

Çok ümit edilir ki yarın İstanbu • tır. Arsanın topoğrafik vaziyeti ise çok gibi gayri tabii hezimetler de o nisbe~- caktır. Vücudümü kuvvetlendi_rece : 
lun imar plilnını yapacak mütehassıs da Atizalıdır. Projede esas olarak mevcut te fena ve aksi tesir yapar. Bunu hıç ğim, sağlam olacağım, kuvveth nesil 
bu ciheti gözden kaçırmıyacaktır. yol seviyesi alınmış ve katlar~ ona göre bir zaman unutmamalıdır.. yetiştireceğim. Türke sıhhat ve kuv • 
Şimdiki arsa çok sapa, köşede kalmış tanzim olunmuştur. Bu takdirde bir Sporcuda yaş meselesi yoktur. (6) vet gerektir. Spor yapıyorum Dhna • 
şekildedir. Adliye sarayının burada ku- buçuk kat intüaında ve bütün arsanın yaşındaki bir yavrunun da (86) ya - ğım ve bedenim memlekctimi_n .yük ~ 
rulmasına amil olan sebepler nelerdir derinliğinde hafriyat yapmak .mecb~ - şındaki bir ihtiyann da kendisine göre selmesi için daha mükemmel ışlıyecels 
acaba? ı. riyeti vardır. Bu, binanın malıyet fiati sporu vardır. Bütün medent memle • ve çalışacak. v 

Tramvay yoluna uzaklığı. otomobil üzerine çok tesir eder. ketlerde herkes spora aşıktır ve her • Sporu gayesine vardıran bu dogrlJ 
yoluna malik olmayışı, arsanın topoğ- Bir fenalığı da bu şekilde seviye iti- kes sporcudur. yolu tuttuktan sonra, muvaffak. ola '" 
rafik vaziyetinin (çünkü bu vaziyette barile çok aşağıda kalan ve terasadan Sporcunun vücudü demir gibi kuv- cağımıza emin olabilirsiniz. Bu ış ta 1 
binanın onda bir masrafı ağaşı yukan istüade edemiyecek olan yeni şekilde vetlidir. Meşakkatlere, hastalıklara biidir ki birdenbire olmaz, çok çalış J 
toprak düzeltilmesine sarfedilecektir) arsanın en çok beğenilen tarafını teş • muafiyeti ve mücadelesi fazladır. mak Iizımdır. Azını ve irade kuvve 
kötülüğü, bir meydan karşısmda veya kil eden denizden görünme imkanı da veba ea)g.nında Ayu pqadan az ıonra Sporcu iyi bir askerdir. İcab ederse ister. Elverir ki biz,..çalışahm ve bu ya. 
bir park içinde bulunmayışı, ceza mü - elde edilmiş olrnıyacaktır. vefat etmif. Koca Sinan da L6tfü papnm uykusuz kalır, yol yürür, ata biner, rüyeceğimiz yolu bile~. . .... .,. 
esseselerile olan irtibatsızhAı mıdır... Netice: tavsiye n himayesile Sermimar olmuıtur. atlar, didinir, işte bundan dolayıdır ~i Memleketimizde çok ıs!ida~ ı:a111Dll 

Yanan Adliyenin yeri bu bakilnlar • Şehircilik bakımından arsanın vazi • Ve ilk it olarak da Ayu papda bir türbe vatan müdafaasında mükemmel bır sporcular yetişmiştir. Likin hıç bır ~ 
dan çok daha güzeldi. Adliye sarayı ne- yeti fenadır. Önündeki sokak bir nıa- yapmaia memur edilmiştir. asker olur. man bunlardan memleket namına la " 
rede yapılmalıdır? halle sokağı kadar dardır. Geni'jletile • Ayas papnın Eyüpte bulunan türbesi, Sporculann mükemmel birer asker zım geldiği kadar istifade edilmemiş .. 

Bunu mütehassıs Pr03t'dan sorup mez de. Çünkü Babıalinin arsası sokak dört tarafı açık, sütunlar üzerine istinad olduklarını tarihten iki canlı ve mü - tir. .. _ 
fikrini almak daha iyi olacaktır. Çiin- seviyesinden çok daha aşağtdadır. etrniı bir kubbeden ibarettir. Fakat kabir hiın misalle anlatalım. Emin olalım ki yakın ~da ~ll: 
kü o adam hiç değilse bugün bile yapa- Bir meydan tesis olunamaz.. otomo- tap, Türk tatc;ıhimm en eüzel eaerlerin- Napolyon bir çok milletleri mütema· ktimetirniz ve yeni spor ~darecılenm~ 
eağı plinın eskiz halinde kafasında ve- bil bekleme meydanı kurulamaz, Düz den biridir. Gayet sade fakat o niııbette diyen mağllıb ediyor. Yalnız büyük önümüze yepyeni ve mukemmel biı 

CÖNÜL iSLERI · ....,, 

Aşk 
Ve 
Çocuk 

-2 3 yaflJDdayrm. Ahı ıenedir evli • 
· Jim. iki erkek çocuk anası da oldum. 

Fakat bu altı sene hayabmın en acı ıün
leri i1e geçti. Kendimi dünyanın en bed
haht kadını sayıyorum. Kocamı bir türlü 
MYemiyorum. Çocuklanmın sevgisi bile 
heni ona baibyamıyor. Bütün bu peri • 
pnlıiın sebebini de, 6 yıl evvel aevdi • 
iim bir aenci unutamadıiımda buluyo
rum. Tam bir buhran halinde yaflYO -
nam. 

Evlenmeden bir sene evvr:I bu genç
le tamf11lıt ve ııevişrneğr: batlamıştık. 

Fakat o, henüz hayatını kazanamıyor • 
du. ikimizin de mes'ut olabilmemiz için 
bir kaç yıl daha beklememiz llmndı. 
Ben, ona o kadar bailı idim ki, uçla • 
nma ak düşünciye kadar aabredece -
iimi söyledim. 

Fakat bir sün annemle kardqimin 
anrlarma dayanamadım. timdiki ko • 

camla evlendim. Altı yıl bahtiyar ola • 
caiımı, kocamı aevecejimi aandım. Fa· 
kat bütün ümitlerim boı çıktı. Ona bir 
türlü ısınamadım. Ne yapayım, nasıl 

hareket edeyim. Beni bu müıkül va • 
3')oetten kurtar T eyzeciiim. » 

Ankara Dikmen baiları M. M. Sızan 
Km, .._ ..... ,.ı.- atkla ltabti,u 

olmazllw ....... - k6ç6k bir ~ ..... 
na yapmak n..-i ..-... Siüııı de sibıel 
ld othmm ..... Bmclan ~ w . 
yarbk ma olur? .. Kendinizi onların ha
JMma ...mis. O iki yavruyu aevıi ve 
........ WiJüteceiiniai, Jetİftİrec• • 
pmi, olm:acafmma, aonra ıenç birer 
nek olarak hayata Çlbracajınw dii • 
flninüs, Bu u t.hti,arhk maclır? On· 
..._ m. vereceii b6yiik iftihar, sizin 
olmat sandıfum iimitlerinhin ~ .. 

... -- edecektir. 
Kemale ermit, JUY• aahlbl olmutt 

(ana) bk vuifesial mtma ylklf!IUllİf 
.. bdmsma. Mul, WitUn ......... 
arbk p.inüzden tammnile silimne& ve 

• • • ~ hayatma bai -.,.auzm, • 
............ 8aflra tiirlii hareket ... 
Wltalııt ft .._.... ecler. 

TEYZE 

güzel olan bu kabir tatlarmın yazıeı, k.o· <<VaterlO>) muharebesinde İngilizlerin çalışma yolu koy~~~ır •. 
yu nefti bir zemin üzerine ahan yaldız ıle barikulide azimkir ve muntazam harb işte o zaman çızdigımız yolda terte" 
ynıhnıt11ı. . edişine dayanamıyor ma~l"Cıb oluyor... miz bir gaye uğrunda, canla başla hl"' 

Repd .....,_ ~ Muzaffer İngiliz ordusunun başku - pimiz çalışmalıyız, uğra~~lıyız: iolı 
-·.. d ... -...... .. *• • - dan (Ge ral Velington). bu a - Neticede her sahada Tüt'k millet 

man ı ne .. Atatürk Tür~d· 
ayak değildir. :Denizden görünmez.. Ad- zaınetli zaferin hikmetini nede bulu - yükselttikçe yükselten . d k · ,,_ 
liye sarayının yapılacak yeri mütehas- yor bilir misiniz} .. lngiliz sporunda. yesine ll~ ~-~asıle me~a~ :ı. 
sıslar tarafından ileride şehir planına (Zaferi kazanan İngili futbolu) ol - vetli ve çelik gıbı Türk sporc~ 
da uygun gelecek şekilde tayin ve tes- muştur diyor. malıyız. Diş ~ru 
bit olunmalıdır. Projesi olgun, rand1 - -~B:u~d:em::ektir:!' ::._:ki~· ,~İn:!giliz:· :' ~as=k:er:.:l:erl~l:.·~--------------""' 
manlı ve rasyonel değildir. Çok etüd 

edilmesi lizımdır. N h. elektrik fabrikası 
Projenin arsaya inti~k etmemesi evşe ır 

yüzünden 50000 liralık bir para haf
riyata gidecektir. Projenin tertibinde 
koridorlar ve salonlar ışıksız, karanlık 
eski binadaki veklinden daha aşağıda
dır. Yeni ve güzel bir arsa bulunduktan 
sonra oraya yeni güzel yerine uygun ve 
yabancı ruh değil ulusal duygu)anmızı. 
temsil edecek bir bina kurulmalu:lır. Bu 
bina Türk Cumhuriyetini!) Hakevi o
lacak kadar asil, mütevazi fakat yük -
sek kıratta bir şey olmaltdır. 

Varnada milli elbiselerle 
geçit resmi yaplldı 

Sofya, 30 (A.A.) - Bugün Varna
da bazı hükumet azasının, mahaJli ma· 
kamların ve büyük bir halk kitleıinin 
huzurile ziraat mevıiminin kapanması 
fenlikleri yapılmı' ve Vama mıntakası 
köylülerinden SO bin m.i milli elbiae
lerile bir ıeçit reami yapmıtlardır. 

Neqehir elektrik fabrlkasmın temel atma töreninde bulunanlar 
Nev~hir (Hususi) - NeVfehirde yapılacak olan ~~ektrik fabrikasını~ 

temel atma meraaimi Ne~hir halkının c°'kun tezahuratı arasında v~ 
Faik Üstün tarafından yapılmı,tır. Tanelatma meraaiminde belediye r_eı 
Şükrü Süer bir nutuk aöylemi,, 'imCliye kadar zulmet içinde Y8'8Yan Nef' 
tehirin altı ay aonra nura kavuf8caiu11 müjdelemiftir • 
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Büyük 
Kralı 

SON POSTA 

• 
Bir insan: 

• 
lngiltere. 

Sekizinci Edvard 
• 

"insanların içinde, onlarla 
beraber ayni sıkıntıyı ve 

Savh 7 

Pehlivanlar kahvesinde 
bir çok macera dinledim 

* -tr lt--

Eski pehlivanlarımızdan Kurtdereli, Filiz Nurullah, 
Koca Yusuf, Adalı Halil ve Kızılcıklı Mahmut gibi 
beynelmilel güreşçi lerin res imlerini, hatıralarını 

toplayan Refet neler anlatıyor? 

• Yazan: &ellm Tevfik 

1 1 • k k d Kara Ahmed ... Kudderelı ... Fiili'. 1\u- ı aldı mıydı, tek satıra bin pala\ ı a ~ı; -'/.• e em erı çe· ere yaşa ım,, rullah ... Aliço ... Koca Yu::.uf ... Guva;.- dıı'l\'orı ,., 
j oğlu İbrahim ... Adalı Halil... Kızıl - v B~nlarm arasına ~im<lıki pehli _ 

~ cı~lı Mahmud... vanlan niye katmadın? 
t' h • • • 

1
./1 J • k l Işte çelik gibi pazularUe kainata Refet kai?lannı çattı: 

._,,e rzmzzz ŞBrBJ tBn lrBCB 0 Qn nam salmış daha bir sürü insan ki el- - Hangı pehlivanları? 

8 • • Ed J h f b • /b •• ele verseler, Beyazıd kulesini teme - _Mesela Dinarlı Mehm~d., :i\Hıliı. _ 
lllCl V _Qr lll aya l lT Q Um !inden bir fidan gibi söküp Okmeyda- yimi, Kara Aliyi, Tekirdağlıyı filci.n? 

k d •• l •d • nının orta yerine yerle:jtirebili der.. - Geç efendim.. . Bir Cinı Le ndos 
Q Qr mU eneVVl lr Hepsinin, büyültülmüş, çerçeveletilmiş ıçın birbirlerine giren çollıkço.:u~a 

boy resimlerile dolu duvarlaıa göz pehlivan mı derim ben? .. 

Kraı Ingııtere Lik maçı finalinde 
başlama vuruşunu yaparken 

KRALIN 
MÜTEVAZI 
HAYATI 

gezdirince, insan kendisini bir kahve - Fransızca bir kuvvet kitıe.bı \ardır. 
de değil, bir şampiyonlar müzesinde O kitaba, dünyaya gelmiş, geçmi~ o -
sanıyor. lan en kuvvetli adamların re:>imleri 

Türbedeki kahvenin, bu pehlivan - basılmış, başardıkları marifetler ya7J.l-
lar kadar meşhur olan sahibi Refet: mıştır. 

- Fakat, diyo!, tamam değiJ bu kol- Meseıa bil' İtalyan Canya varn'ı~. ~);>() 
leksiyon ... Resimlerini ele geçiremedi- okka ağırlığındaki kayayı ipinden tu-
ğirn birkaç pehlivan daha var,.. tunca bir metro havaya kaldırırrnı.:. 

- Nasıl toplıyabildin bunları? Hem de tek parmakla... ., 
- Hiçbir antika meraklısı, hiçbir Gene o kitabda yazıyor: İflni aklım-

pul meraklısı, beniİn bu k•)llekı:iyonu da değil, müthiş bir Alman ,·armış: 
ele geçirinciye kadar çektiğim zahmet- Kuvvet ölçüsü denilen aletin yaylı de
le karşılaşmamıştır. mirine bir yumruk vurunca, kur.şun 

Koca Anadoluda, uğramadık köy bı- topu tam 80 dereceye çıkarırıı11.:;. 
rakmadım. Eğer yol masraflarını da O 550 okkalık kayayı, ve kun et öl
hesaba katarsam, bu resimler bana bir çüsünü Pariste Koca Yusufa g;)ster -
apartıman parasına mal olmuştur. O- mişler. Koca Yusuf, bir metroya kal -
nun için, evladım gibi severim hcrr.i - dırılması marifet sayılan kayayı kal • 
rini. dınnca, çakıl taşı gibi on metro~ a fır-

- Bunların resimlerile berabm· ha - !atmış. Sonra, kuvvet ölçüsuni.:ın yaylı 

.. 20 kanunusani 1936 gecesi... Bil • 
~uk Britanya imparatorluf~nun nü • 
fUzu altında bulunan 450 milyon 
~~Ik_ bir taraftan kendilerini baba gi
l 1 seven bir hükümdarın olümüne ağ
~larken, diğer taraftan da sevgili bir 
. rdeş gibi tuttukları Pre~ Dö Gali 
ll'nparator ilfuı ediyorlar ve onun tah
ta Çıkışını tes'id ediyorlardJ. Keder ve 
&eVincin samimi olarak bir arada ya
~.~~ı nadir zamanlardan biri de 

Kral Kanada'da Çlftiğinde tıralarını da toplam1şsındır tabii; demirine bir yumruk atmış. Hem ya) 

~tun dünyanın kendisine hususi bir 
tuı:net ve sempati beslediği Prens Dö 
d alın kral oluşu zamanına iesadüf e

er. 

etmek isterdi. Terbiye, adabı muaşe-J teşrinisani 1914 te Flander cephesi - Elbette! parçalanmış, hem de (80) dereceye 
ret insana lazımdır. Fakat omuzlarına kumandanı John Frenchin yaveri o - - O halde sende kimbilh' ne hika - yükseltilmesi kitabda yazılan kurşun 
içtimai birer vazife alacak insanların, larak harbe gitti. yeler vardır bunlara dair?.. top, kırılan dereceden fırlayıp yo~ ol-
muhabbet telkin etmek, arkadaş ol - Cephede, ileri karakollarda Refetin birer evlad gibi frzerlerine muş. 
mak hasletine de malik olmaları ge- Sırasile Charles Munnoya, Lorde titrediği resimlerinde dola-ıan gözleri O zamanın yabancı pel1lh anlan, 

* d Onun yakınları kendisine David 
Mrlerdi. Bu isim kendisine Kitabı 
~addesten çıkarılıp verilmişti \'e 

k~dı tane olan ismin.in sonuncusu idi. 
ıtabı Mukaddes te David, yahud Da

\>ud, Golyatı yenerek hüklirndar ol -
tnuştu .... 

rektir. İşte bugünkü krala bu tevazuu Hornee hizmet etti. Fakat onu bu tür- ,sevgi ile, hürmetle, ve tapışa benziyen bunları alt etmekten ümidi kc:-;misleı·. 
ve muhabbeti aşılıyan Bret.euil Mar- lü hizmetler tatmin etmekten uzak _ bir takdirle dolu. Bakışlarını otılardan Mesela Koca Yusufun karşısına Çıkıp • 
kisi Hanridir. tı. Erkanıharbiyeye mensub olmak, alıp gözlerime veriyor, ve etli dudak- ta üç dakika dayanabilen pehlivanın 

Hanri kraliyetçi idi. Fakat bugLlnkü gerilerde hizmet etmek istem!yor, si _ l~rı sebebi meçhul bir hiddetle hükü- kurumundan geçilmezmiş. Hele Yusu-
haşmetlu hükümdarın büyük babası perleri, hücumları arıyordu... Serbest luyor: _ fu beş altı dakika uğraştırabileni: 
meşhur cumhuriyetçileri onun sofra - Eg d rnl b' · M··th' d d' kl .. kaldıgıw zamanlarda işini gücünü hıra- - er şu a a ar ır gun mezar - - u ış a am 1 ıye parnm ,l gos-
sında tanımıştı. Gambetta, genç sos- l d f ı ı h kk k ı· ı kıyor ileri karakollara muharebe e - arın,. ~n ır asa ar, mu a ·a evve a terir ermiş! 

Bugünlerde şehrimizi şereflendire -
yalist Brianol hep bu evin müdavimi ' ' Babıalıye saldıracaklardır ... Hakların - Düşünün ki Koca Yusu[, Ameı ika -
idiler. da neler uydurulmadı Yarabbi).. Hal- Warın lugatlarını değiştirmi.ı · Herif -

Fransada iken buki, bunların hayatlarında. muhay - ler kuvvetli sıfatının yerine ı< Yusuf)) 
Prens Dö Galin Pariste Bolonya or- yelelerin icad edemiyeceği öyle batı - kelimesini kullanmağa b~qlaımslar. 

manlarının bir köşesinde geçirdiği ha- ralar, öyle hikayeler var ki.. Fakat a - Zorlu buldukları birisi için: 
yatı bilenler diyor ki: rıyan soran kim? Eloğlu kalemi eline (Devamı 8 inci sayfada) 

- Prens mahcubdu, çoruk çehresi -
le etrafına bakındığı zaman istikbal -
de omuzuna yüklenecek mes'uliyeti 
bilgi ile tahfif etmek için herşeyi öğ • 
renmek isterdi. Yumuşak ve güzel 
çehresinin altında azim ve iradenin iz
leri okunurdu. 

Dört ay müddetle orada kaldı, bir 
tek defa ağzından bir ingilizce kelime 
çıkardığı duyulmadı. Veliahd Fransa-

' ya giderken evine ve aile;:;ine fransız
cayı mükemmel öğreneceğini ve bir 
tek kelime ingilizce kullanmtyacağmı 
vadetmişti. 

Umumi Harbin arifesinde 
1912 senesinin ilkbaharında Dolon-

l ya ormanlarında dolasanlar lıer sabah Bekizinci Edvard Hindu kıyafetinde 
ngiltere Kralı Japon kıyafetinde lacivertler giyinmiş sevimli bir deli - den kıt'alann arasına karışıyordu. 

~k olan kıymetli kralın i:;imlcri şun - kanlının yanındaki kimselerle fran - Tecrübelerden istifade 
rcıır. sızca şakalaştığını duyarlar, fakat o - 1919 da harb bittikten ı>onra bir gün 
];du.ard - Albert - Chretien - Ge - nun kim olduğunu pek biJrnezlerdi. şöyle bir nutuk irad etti: 

cırge • Andre Patrick - David. Delikanlı harikulade güzeldi. Göz - "Harbi Umumide üzerime aldığım 
C Liıkap1an da şunlaı:dır: Prens Dö !eri mavi idi. Pembe bir teni, altın vazife manasız ve şümul:.;üzdü. Fakat 

a.J, Cornouailles ve Invem<•s<:> Düka- renkli saçları vardı. denizcilik sahasında iyi çahştım. Bu 
sı. l<illarney Baronudur. 1913 senesinde yani Umumi Harbin dört sene zarfında, nefsimle ve vicda-

Tahsil hayatı arifesin.de almancayı yerinden öğren- nımla karşı karşıya kaldım. İnsanların 
t Sekizinci Edvard 2.1 temmuz 18!)4 mek üzere Almanyaya gidi: · içinde, onlarla beraber ayni sıkmtı \'e 
; Surrcy Kontluğunda Richmond 1f.. elemleri çekerek yaşadım. 

arkta doğmuştur. :__·Ben Fransaya gidece~im ... Fran- İstikbalde üzerime yüklenebilecek 
l:i.~!}]4 te askerlik çağına ğirdi. O ta- saya gitmek istiyorum .. Gitmeliyim. mes'uliy.etleri düşündükçe._ bu kazan
)· e kadar bir kral oğlunun· görmesi . Umumi Harbin içinde İngiltere Har- dığım tecrübelerden istifa:.ıc.• edebile 
aa"l.ırn gelen bütün tahsil derece~~rini biye Nazın Lord Kitchner bu türlü çt- 'ceğimi tahmin ediyorum.ı> . 
\IŞtı. Behriye mektebini bitirdi. Uni - çıkışan haki elbiseli ve üniformalı de- Di.inyanın her bucağında 
ğ~r~teye girdi:. 1 __ 6 yaşında ~u_lw~clu - likanl!. kimdi? 1921 den sonra Prensin hayatı bir 
\/ sıralarda buyuk babası Bırmcı Ed- - Olürseın ne olur? ... Diirt karde - resim albümü kadar mütenevvi olu -
~~~.ölmüş fakat o sıralarda Paıis -şim var, diyordu. yor. Onu dünyanın her bucağında se-
sıt 11 ~ bulunan Sir Frencıs Bertie va- Lor.~ Kitchner ise: manın altında. her çeşit kılığa biiıün-
\·~ asııe şifahi bir vaziyette bulunmuş - Oleceğinizi muhakkak bılsem git- mü~ olarak göri.iyonız. 
:tıi _torununun Fransada tahsil etme.si- menize belki muhalefet etn1cm, fakat Dünyanın en güzel atlarına binmek, 
l..il'i;st.emişti. Onun bu sözü yerine ge- ya esir olursanız?.... en mükemmel ve çeşidli iki~ııılerde do-
lı1 di ve vasiyet mucibince Breteuil Harbiye Nazırı, gene D;ıvidin Gcıl- laşmak, en güzel ve nadidf.! avları av
~i atkisi Haru'inin yanına misafir edıl- yat karşısında mağlUb olm:lsına ta - lamak, beyaz fillerin sırtma binmek, 

'v . . bammül etmek istemiyor. Jean Sans- Kenyaya gitmek, dikenJi mimozaların 
e edıncı Edvard, Breteuil Markisini terre gibi Bavyera kale1P.r1nin birinde altında aslan beklemek ... 
~~etdi. Onun için: <cHe is a good esir olabileceğini düşünerek ayak di - Şimdi beyaz keten elbiselerin için-
tt\s'ltelJ) derdi. Bu sözile de Hanrinin retiyordu. de Sierra Leonedeki zenci .ş<•fierini ka-

an terbiye etmesini bildiğini ifade Nihayet gene David dayanamad1, 17 bul ettiğini göz öni1ne getiriniz, sonra 

ra 1925 tarih~de .ufak bir ~i~i~linin ldar kabarırsa kabarsın o mcrnleket 
~mda ~enubı Afrikada k~ndisını se - meselelerini, dünya gailelerini du'?u -
l~l~maga gelen hey~tlerı ka~ttl et • nürken, evlenmeği hatırına getııemc
tigını hatırlayınız... Bınlerce kağıd fe- di. 
~erle süslenmiş olan Hong-Konga gi- Belki de iyi kalbli oiduğu ir;in e\' _ 
nyor. Beyaz panamadan kanotye şap- lenmiyordu. Öyle ya, bir tanesinı al • 
kasının modasını çıkarıyor. sa binlercesinin kalbini kı1·acakt1 ... 

J N8J1olıonun m~arında . Sonra üç tane de kardeşi vardt hele 
aponya a ara par ında herkesın onlar bir sıralarını savsınlar elbette 

hayretle açılan gözleri önünde başı a- k d' . ı· d. . en ısme sıra ge ır ı. 

çık dolaşıyor. Avustralyada haki üni- M"'t b' h t 
f 

. . -· .. u evazı ır · aya 
armasını tekrar gıJ?yor. ::>en~ Elen a- 1927 de Afrikada bulunduğu sıra-
dasın.da . Na~olyonun r_nezan ~~şma larda kralın sıhhati hayli bozulmuştu. 
kene? elile bır meşe fıdanı dikıyor. Onun için İngiltereye ge:Idı Ka~muk 
Yenı Zeland.da !2l~belerl~ lç-<_>n~ışuyor. istediği zamanlar Fransaya gidiyordu. 
Kana.da.da ~ır .çiftlik ~hı..bl gıbı y:a~~ - Ahbabları her çeşid insanlardı. Bu lrn
yor. Topragı bızzat ekiyor, kom~u koy- susta büyük babasını takfül etmivor -
lülcrle ahbab oluyor. d ı··b ı d d 1 " 

H 
... w k u. Ku u de, at yarış arın a o asıvor, 

erşeyı ogrenme • b' d wl k't T ' ı.' : t • 
D

.. d .. ea· -. d'.. ıraz a eg enceye va ı a) n mn ... ıs ı-
unya a gorm ıgı, gezme ıgı yer rd 

kalmıyor, beş kıt'a üzerinde gizli ne yoN u. d" C . . . orman ıyaya, annesa gidi) or. 
varsa hepsını meydana çıkgrınak, her- k' . b"lm diw. h , d 

· .. w k · t· B" d I b' ımsenın ı e gı ususı sntosun a 
şeyı ogrenme ıs ıyor. ır e a ır d ~ 

d t dıw b' · . b' d h l t' Fort Belvederede oturuvor u. yer e anı gı ır ınsanı ır a a <.a - • 
iyyen unutmuyor. Ve her defa ingil - 1f.. 
tereye döndüğü zaman dana olgun ge- Gayet mütevazıdı. Ahbablarile sof -
liyor. .. raya oturduğu zaman kendisine en ya

Anµ-ikada tetkikler 
Umumi harbin dünya üzerindeki 

tahribatını çok yakından gönnu~tür. 
Londrada işsizlik artmış, kimse gül -
mek istemiyor, herkes müteessir. 

Tekrar İngiltereyi bırak!yor ve gene 
seyahate çıkıyor. Amerikuya gidiyor. 
Bu sefer iktısadi meseleleri yakmdan 
tetkik ediyor. Her gittiği yerde halkın 
gittikçe artan muhabbetile karıjıla~ı -
yor, gazeteciler kendisini rnhal<;ıl'. et -
tikleri halde. arkadaşlarım incitmek 
istmiyen bir insan sıfatilc. en rmuıasız 
suallerine de cevablar veriyor. 

Nive evlenmiyor? Bunun cevabını 
ver~ek hayli zordur. Dün de bugün ne 
kimi istese alabilirdi. Onun aşk ma -
cera landan bahsettiler, fakat hiç biri
nin asıl ve esası çıkmadı, gönlü neka-

kın olan iskemleye çökerdi. Şatoı-ıun • 
da herşeyi kendi zevkine göre tanzim 
ettirmiştir. Yemeklerini bile ek!_;erı -
yelle kendisi ısmarlardı. 

Spor yapmağa bugün de ba~ ıiır. tay
yareyi heyecanı için sever. 1 Iergtin 
jimnastik yapar. 

Fransada sürek avlarına c.:kı.:.crı;ı.a 
kimseye bildirmeden \'e müterwk1dren 
dahil olur. 

Çok hassas ve temiz kalblıdir. D) -
lonya ormanında oturduğu z<1manki 
saflığını ve temizliğini üzerinden at • 

mamıştır. 
Dünkü Prens Dö Gal bugıinki• S(:! -

kizinci Edvard ... O, ınO milyon nufu
sun imparatoru olmakla bera b<'r ek -
seriyetle insanların kardeşi. insaniye
tin ta kendisidir. 
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Bütün Türkiye kahraman 
Ordusunu selimladı 

l __ S_p_o_r __ I _ __;:;.,___ 

Kürek teşvik 
Müsabakaları 
Zevksiz oldu 

İstanbulda .. gece 40 40 •• gun 

Atinadaki Balkan oyunlan
nagidecek atletler yarın 

kampa giriyorlar 
lstanbuJ stı sporları ajanlığı tara ~ 

fından tertip edilen kürek teşvik mil· 
sabakalan dün Y enikapı sahillerinde 
yapıldı. 

Müsabakalara Galatasaray, Altın • 
ordu, Anadolu, Beykoz, Güneş takım· 
ları girmiş, sabahleyin saat 9 da başlı· 
yarak akşam yedide bitmiştir. 

Yeni Sübaylanmız and içiyorlar 

Büyük bir heyecan içinde geçmesi 
beklenen hu müsabakalar pek durgun 
ve intizamsız olmuştur. 

Sübaglar 'Dünkü geçit 
And içtiler Resmi 

Alınan neticeler şunlardır: 
Bir çifte dümencisiz : Altınordu 

birinci, Anadolu ikinci, Güneş üçün -
cü. 

İki tek dümencili : Galatasaray bi • 
rinci. 

Dün Harbiye mektebini bitiren genç 
yarsübaylarımıza diplomaları tevzi edil· 
miş ve bu münasebetle mektep salonların· 
da büyük bir tören yapılmıştır. Bu sene 
mektebi bitiren genç yarsübaylarımız ara· 
sında 19 tane de Efganlı yarsübay vardır. 

Saat 3,30 da ba§layan merasimde ge· 
neral Fahreddin, general Ali Sait, general 
Şükrü Naili ile bir çok yüksek rütbeli sil· 
bay ve tanınmt§ zevat bulunmuşlardır. 

Merasime istiklal mar§l ile baJlanmış 
ve genç aübaylar hep bir ağızdan istiklal 
margına iştirak etmişlerdir. 

Harbiyede staj gören jandarma yüzba· 
ııılanna diplomaları verildikten sonra genç 

yarsübaylanmızın diplomalarının tevzi:ine 
başlanmıştır. 

Diplomalarını almadan önce 1ıenç yar• 
sübaylar bölük bölük toplanarak yemin et• 
mişlerdir. 

And içme merasiminden sonra yarsü· 
baylar sıra ile çağrılmış ve diplomaları 
General Fahreddin, Ali Sait ve Şükrü Na· 
ili tarafından kendilerine verilmiştir. 

Diplomalar dağıldıktan sonra mektebi 
birincilik, ikincilik ve üçüncülük ile biti
renlere mükafeten kol saatleri veramiştir. 

Mükafat alan yaraübaylarımız tunlar· 
dır: 

1 inci topçu Hayri (altın saat), 2 inai 
piyade Haluk (gümüş saat), 3 üncü mu· 
habere Kemal (nikel saat). 

Diploma tevziinden sonra mektep Di· 
rektörü Mehmet Ağustos jandarma yüzba· 

şılarma ve genç yarsübaylara hitaben bir 
nutuk söylemi§ ve harp okulunun bu gün-

kü merasiminde bulunanlara teıekkür et• 
miştir. Nutkunda mektepteki ıtajlannı bi· 

tiren jandarma yüzbaııılannın gösterdikleri 
gayretten sitayişle bahsetmit ve muvaffa-

kiyetlerinden dolayı kendaerini tebrik et
tikten sonra genç sübaylara hitaben: 

«- Bu tarihi ve feyizli binanın nurlu 
kapısından içeriye girdiğiniz günden beri 
beslediğiniz emele bü°ğiin kavuşmakla bah-

tiyarsınızıı demiş ve nutkunun bir yerinde 
mektebin Ankaraya nakline temas etmiş: 

«- Bundan sonra Türk ıübayırun fe· 
yiz ocağı bütün T"ürk milletinin istiklal k.a· 
besi olan Ankaradır. 

Biz bu asırdide binayı ihtiyat ıübay o· 
kuluna devrederken iki kıymetli ve tarihi 
.hatırayı da ihtiramla teslim ediyoruz. 

Biri 30/ Ağuıtos/ 922 nin muzaffer 
Başbuğu Çanakkalenin 91 S ve 9 36 halas· 
karı Atatürk'ümüzün dersanesi, diğeri de 
Çanakkalede ııehit düııen sübay arkadaşla· 
rımızın künyelerini taşıyan beyaz mermer 
levhadır. ıı 

Diyerek sözünü bitirmiştir. 

Mehmet Ağustos'un nutkundan sonra 
General Fahrettin l 9 Efganlı sübayına 

hitaben kısa bir nutuk vermiş, Efgan Türk 
dostluğundan bahsederek kendılerine mu· 
vaffakiyet temenni etmiştir. 

Bundan sonra General Fahreltin ve A· 
li Sait'in huzurile yaş kütüğüne 1936 yılı 

mezunlarının işareti konulmuş ve bu suret
le kütüğe çekilen iş:ı.retler 102 yi bulmuş-
tur. 

Bundan sonra yarııübaylar hep bir a· 
ğızdan harp okulu marşını ıöylemişler. 

davetliler izaz edilmiılerdir. 

- -
Büyük Türk zaferinin yıldönümü 

münascbetile dün bütün memleketle 
beraber lstanbul da tariht günlerinden 
birini yaşadı. Şehir baştan başa bay -
raklarla donanmıştı. Caddeler zaferin 
heyecanı ile coşan büyük bir halk kitle
si ile doluydu. 30 Ağustos Zafer ve 
Tayyare Bayramı şerefine sabahtan 
başlıyan coşkun tezahürat gece geç 
vakte kadar devam etti ve şehir hemen 
hemen hiç uyumadı. 

Merasime saat onda Beyazıt meyda· 

Abide önünde defter hn:ralanıyor 

Dörtlük dümel\cİsiz : Amtlolu bi • 
rinci, diğerleri diskalifiye. 

f k~ çifte dümencili : GünCf birinci, 
Galatasaray ikinci, Beykoz üçüncü. 

Dün gece Gülhane parkında tenlikler yapılmıştır. Yukarıdaki reslmlerd• 
Festivale it_tirak eden Balkanlılarla parktaki kalabalık, Türk. Yugoslav, Ro
men ve Bulgar bayrakları görülmektedir. 

Dörtlük dümencili (kıdemsiz) Bey
koz birinci, Galatasaray ikinci, GünCf Londra Sovyet 
üçüncü. 

Birlik dümencisiz: Anadolu birinci, ticaret mÜmessİfİ 
Güneş ikinci, Beykoz üçüncü. 

Dörtlük dümencisiz : Anadolu bi • Ortada yok 
rinci, Galatasaray ikinci. Londra, 30 (A.A.) _ Londradaki 

İki çifte dümencili : Güneş birinci, Sovyet ticaret mümessilliği şefi Ozers· 
Beykoz ikinci, Galatasaray üçüncü. kinin ne olduğu hakkında hiç bir katii 

Dörtlük dümencili : Galatasaray bi- I" t 1 t M k d · · B k . . ma uma a ınamaınış ır. os ova an 
rmcı, ey oz ıkınci, Güneş üçüncü ı h be l • l · • "k 

B
. . . . · ge en a r er ıse mese enın gıttı çc 
ırlık dümencısiz : Fenerbahçe bi· dah 1 1 b" ah" t 1d w rinci. a an aşı maz ır m ıye a ıgını 

bildirmektedir. 
İki tek dümencı'li • Gu··neıa bı'rı"ncı" S '- b 

lspanyada yeni 
Bir muharebe 
Daha başladı 
67 Kişi bakında da idanı 

cezası isteniyor 

lrun cephesi, 30 (A.A.) - Bu ~ 
hah asi kuvvetler topcu ve tayyare fi' 
aliyeti ile beraber harekete geçerek l}r 
za sırtlarını ele geçirmişlerdir. Bu sırt' • T • ovyet büyüll:. elçiliği, bütün u şa-

Galatasaray ikinci. yiaları yalanlamakta ve Maiski'nin ha- lar hükumetçilerin tayyare karargah!' 
Dör.tlük dümencisiz : Kıdemli ya • 1 K en mezunen afkasyada bulunduğu- na hakim bulunmaktadır. Bu tayya' 

rışta üç klüp de hata yaptığından dis· kalifye edildi. nu bildirmektedir. re karargahı şimdi düşman topçusu ' 

ı Evening News gazetesinin yazdığı- nun ateşi altındadır. Bugün topcu elif 
ki çifte dümencilide Güneıı birinci, Beykoz ikinci oldu. T na göre, Londradaki Sovyet kolonisi, ellosu yeniden başlamışbr. Biriatoıl 

A 
.. 

1
_ .. 

1 
lam Londraya gelen Sovyet devlet emni - karşısına yeni bir asi topcu kıfası gel' 

ueuer pa giriyorlar k'lA l faal" · y d" · B Ik O l . . . yet teş ı atı memur arının ıyetı ne· miştir. 
e ı.ncı a an yun arı ıçm Atı • ticesinde hakiki bir paniğe tutulmuş Sevil, 30 (A.A.) - Havas ajarıSI 

naya gıd~cck kaltledtl~r yAarın Kadıköyde bulunmaktadır. muhabiri Sevil divanı harbinin. ciiJ19' 
mpa gırece er ır. tletizm fede • mit yüklü ondört kamyon sevkeder ' 

ra.syonu kamp için şimdilik en başta o- Yaşara evi Belediye değil, kcn yakalanan Ridinato maden amele' 
lan atletlerden : Semih, Mehmet Ali, sinden altmış yedi kişi hakkında id81'° 
Vedad, Raif, Tevfik, Haydar, Rıza Halk Partisi alıyor cezası istemiştir. Falanjist askerler' 
Maksut, Recep, Cihat, Polat ve Faik .. (Ba.ttarafı 1 inci sayfada) den müteşekkil bir kol diİllt sililh at' 

ntnda binlerce yurdd;\..<ıJn önünde baıı.o n·· •• • 'T ...,. "( gibi tanınmış olanları kampa çağıra • unya gureş şampıyonu .ı. aşan ve madan Pasadosa girmiştir. 
landı. General Fahreddin Harbiyeyi caktır. onun şahsında bütün memleket sporcu- Mektep gemisi isilere iltihak etti 
bitiren sübaylarımızı teftis ettikten Lugunv u taltif etmek için verilecek mü- ' Burgos, 30 (A.A.) - Galate rne}C' 

· Bir hafta sonra bir tecrübe müsaba- AU 

sonra, ordunun en genç sübayı Hamdi kafatı Halk Partisinin vermesi bunun tep gemıs· inin talebe, 7.abitan ve tayf9' 
kası yapılacak bu suretle muvaffak o· kürsüye geldi ve heyecanlı nutkunu kıymetini kat kat arttırır ve bütün siyle beraber 3silere iltihak ettiği }l~ 

söyledi: !anlardan bir grup daha kampa alına • memleketle beraber bizi de daha çok ber veriliyor. Galate, Ferrole gelıtll; 
- Ulu Türk milleti, yılmaz Türk caktır B .. .. il . sevindirir. Bu müjdeyi verdiği için ve limanda demirlemiştir. 

mileti, ne kadar iftihar etsen yeridir. ugun gurqc ~ meruım Muhiddin Üstündağa teşekkür ederiz. , - ,_./ 
Zira tarihin ihtiyar yapraklarında ve w yap . İstanbul Valisinin «Son Postan ~a Bir İstanbul gazetesinin İstanbul J3e' 
·ık fh d b" . 'k v .

1 
. b Beyoglu Halkevı tarafından Ber - gönderdiği mektupta bundan başka Is- tediye Reıs· ın· e bu kadar nazı g"""n"li)'e' 

ı sa a..sın a ırıcı egı m~mış aş se· . . .. ""'r"-
. b d d d" V T·· k .

11 
. . lınde muvaffakıyet gosteren sporcula- tanbul Belediye Reisinin evvelki gün- cegınıv· • ummuyorduk. 

nın aşın ır.» e ı. e ur mı etının .. .. . .. · d b i11' 

k t k d t
. . 

1 
k ra yapılacak buyuk merasıme bugun kü nüshamızda mün eric eyanatına Belediye Reisimizi evinde araclıe,-

uvve ve u re mı an attı tan sonra .. . ed"l y · 1 · =-A
1 

tk saat uçte Taksım stadında başlanacak· t~as. ı iyor ve aşarın :vı mese. ~sı mız ilk gece şifahen, evvelki giill~:, 
nu unu: tır. gıbı hıç de acele olmıyan bır haber ıçın nüshamızda da tahriren özür dileJllVI 

- Bu zafer eşsiz bir zaferdir. Bize g d d lmı 1 f{e' Halkevi bütün güreş yapan klüple- ece ~arısın an sonra uy~ ın ş 0 
- tik. Bugün üçüncü defa olarak cca 

bu zaferi kazandıran Türk ve o savaşta ri de bu merasimde geçit resmine işti. maklıgım yazının tek dogru tarafıdır, dersiniz» diyoruz. Acaba kafi mi? 
ölen aziz ölülerine saygı.» sözlerile hi- gazeteci arkadaşlara biraz insaf, bir Muhiddin üstündağın mektubu şıl' 
. d. rak etmek üzeıc. davet etmektedir. k d dikk t ta · ed · d T tır ı. .. ................... ._. ............................. -.. ço a a vsıye erım» enı ı- dur. . ..ca· 

Bundan sonra kürsüye İstanbul Ko- ve mektepliler geliyordu. yor. Son Posta Gazetesi Yazı İşleri 1'" 

lordu Kumandanı General Halis gele- Al halk k t ~ı_ •• t Evvela yazının tek doğru tarafının dürlüg-üne· ay ın coş un ezanura ı ara• ln B 1 . R . . . . kud • .... 1j1 

rek kısa bir hitabede bulundu·. d D" 1 s 1 h s· k ya ız e edıye eısımızı uy an U· Dünkü Son Posta gazetesinde perv sın a ıvanyo u, u tana met, ır e· . lm ru • y ift1' 
- istiklal harbinden bahsederken cı' K'" ·· v Gal t d T k · yandırmaktan ıbaret <> a gım, a- van Yaşar hakkında Selim Tevfik .ı• , opru e a asaray an a sıme şara bir ev alınması kararının da teey- . b' d b "" 

heyecan duymamak mümkün değildir. kad ld" zasıle çıkan uzun ır yazı a ana (f 

H b 
ar. ge ı. . • yüt ettiğini kısaca kaydedelim. temas ederek gece yansından soJl 

ar in bütün safhaları hepimizin kal~ Abıde, ı:arbıye ve Denız okulla- Bu mükafatın manası ve manevi u kutlan uyandınldığımdan bahisle 
lerinde yaşıyor ve yaşıyaca•r.>> rının, Halkevı ve Tayyare Kurumunun kıymetile böyle bir mükafatı ilk iste- k~ndisile telefonla görüşerek Beledi~ 

Dedi ve en büyüğümü~ün kudretini ,e1enklerile süslendi. yenlerin biz oluşumuzdan ötürü habe- namına Yaşara bir ev alınacağını sôi' 
anlattı. General Fahreddinin kısa bir nut .. I"i:n mü~cel~y~ti no~t~ı~dan M~i~- lediğim yazılmıştır. 

Müteakiben General Fahreddin kı- kundan sonra istiklal Marşı ile bay • dm Üstu:ıdag ~e. a~ı fikirde . degılız. Hiç te acele olmıyan bu haber i~ 
sa bir hitabe ile mektebi yeni bitiren rak merasimi yapıldı ve Harbiye me • Beledıye R~ısımızı_ geç vakıt rahat- gece yarısından sonra uyandırılmış dJ'• 
genç sübaylara muvaffakiyet temenni zunlarından Osman coşkun bir nutuk sız etmek bahsıne gelince İstanbul ~- maklığım, yazının tek doğru tarafı ış 
etti. .. 

1 
d' lediyesinin de <cSon Posta1> dan bugun Telefonla kendisile bizzat görüşrnetı' 

N k 
soyMe""tı :k.be D . k I I maruz kaldığımız «biraz insafu muka- oldugumv gı·b·ı vasıta ile vercJimm el' 

utu lardan sonra geçit resmi baş· u ea ı n enız o u u mezun a • . . . . 0~-- ııı'' ladı. Tribünlerde Milli Müdafaa Ba - d Ov d .. l k T· k belesını davet edecek şekılde vak.ı ol- vapta evin belediye tarafından al,.,.-
rın an guz a soz a ara ur as • muş bir çok ricalarını hatırlıyoruz.. v da sö lemedim Gazeteci afi"". 

kanı Kazım, Kültür Bakanı Saffet ile kerlerinin denizde de büyük bir azimle --·-··-·-·-··-··: .. ··~--···-.. ·"-'"! cagını . Y • ·• diJdd' 
beraber Ordunun ve Mülkiyenin bir I v .. l d" re bayramı burada şımdıye kadar emsalı daşlara bıraz ınsaf, bır çok ta 

ça ışaca~ını soy e ı. . görülmemiş bir heyecanla kutlulandı. Ge- tavsiye ederim. &• 

çok tanınmış erkanı hazır bulunuyor· Harb'.ye ve B~hrıye marşlar~n~~n neral Mürselin nutku halk tarafından şid- Ev işine gelince Başbakan ban8 r 
du. sonra bınlerce halkın coşkun tezahu • detle alkışlandı. Geçit resminde askerleri- tatürk'ün emrini tebliğ etti. Ya§Bf19 

ilk olarak halkın coşkun alkışları a• d o "h t •1 ı 1 - Af l k coff" ratı arasın a merasıme nı aye verı • miz zmitlilerin sevinç göz ya~ arı önünde muvaffakiyetine müka at o ara ' 
rasında Harbiye mezunları geçtiler. di. çok büyük bir alkış topladı. huriyet Halk Partisi kendisine bif e 
Genç sübaylarımızın arkasından De - Gece de ayni hararetle fener alayları Merasime ldmanyurdu ve spor klüple- alacaktır. 
niz Mektebi mezunları, kara ve deniz yapıldı. ri de iıtirak etmişler, gece fener alayları 30 - 8 - 936 tJI' 
kuvvetlerimiz, Kuleli, Maltepe lisele- lzmitte Bayram yapılmıı. üHübahride 1ıüzel bir balo veril- Vali ve Belediye Reisi Mdh!J 
ri, polis ve itfaiye, esnaf teşekkülleri lzmit 30 (Huıuıi) - Zafer ve tayya- miıtir. Oıtiin 
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Kahramanhk, •tk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Son Poıta'nın larilıi l•/rllca•ı 

Demek onun daha çok ho~una gi • 
derdi. Fakat bundan da çekindi. Sanki 
onun bütün gizli tarafları ~u bir kaç 
ltelime ile hemen herkese anlatılmıt o
lacaktı. 

• • • 
-29-

AKIN VAR! ... 

rCezayirın ıımana yakın olan mahal
lelerinde at~li bir çalışma vardı. A -
dakJlcdeki İspanyolların top atctile 
Yıktıkları camiler ve evler gene onlara 
Yaptırılıyordu. Esirlerin başlaı-ında kır
baçlı ve silahlı askerler bulunuyordu. 

Hayreddin bey onlara şöyle demit
ti: 

- Gül1eler yağdınp da Cezayirin 
t\'Jerini, camilerini yıkarken bu günü 
niçin düşünmediniz} Haydi bakalım, 
naaıJ }11kbnızsa öylece yapınız. Size 
layık olan budur. 

Sonra Adakalede esir edilen lspan
}'o) kumandanı Don Marten Dovargo-

Y•z•n ı K•dlrc•• Katlı 

onun yanında ..• 
Bunları Uzun V eJi söylemişti. 
Kırlı Hasan ilave etti: 
- Aydın Reis, Salih Reis, Savula 

Reis de onlarla beraber... Mühim bir 
toplantı olsa gerek ..• 

Bu sırada Mansur kapıda göründü. 
Arkadaflarının yanına ıeldi ve bir 

müjde verir gibi bağırdı: 
- Akın var... Yarından ıonra gi

diyoruz . 
Hiç kimsenin buna canı ııkılmadı 

ve; 
Ne çabuk} 
Diyen olmadı. 
Çopur İsmail sordu: 
- Nereye gidiyoruz} 

mı? 

Koraikaya 

- Hayır. ispanya kıvılarına ..• 
- ispanyanın neresine) 

Numara : 61 

l 
- O kadarını bilmiyorum. Zaten 

şimdiden belli olmaz ki ... Pelki Hay
reddin beyle Reisler bunu da kararlaş-
tırırlar. Fak.at biz bilemiyeceğiz. 

- Kim :kumanda edecek} 
- Aydın Reis ... 
- Ala l. . . Bafka kimler geliyor ) 
- İlyas Reis en önde ... Sonra .•• 
Mansurun sözünü tamamlamaaına 

vakit kalmadı. Çopur İımail yerinden 
fırladı: 

-Yaşasın! 
Diye bağırdı. 
Bu sefer Uzun Veli sordu: 
- Nereden esti bu karar?. . . Bizim 

için akına gitmekten daha büyük bir ni
met olmaz ama, böyle geldiğimizden 
bir gün sonra yeniden yola çıkmak i
çin pek mühim bir sebep olmalı!... 

(Arbu vv) 

PehliVanlar kahvesinde 
bir çok macera dinledim 

)a dönmüş ıert bir seale ıözüne de • (Battarafı 7 nci aayfada) kırmış. Fakat bu sahte işe alışık olma· 
\'anı etmitti: - Çok Yusuf adamı Yahud: dığı için, yalancıktan bıraktığını çak • 

- Sen emrettin. Başlarında bekliye- - Yusuf gibi adam! derlermiş. tırınnış. O kadar ki ahali ona küfür 
rck ve zorlayarak buraları onlara yık- Mesela bizim Kızılcıklı .Mahmuda etmeğe başlamış. Bu .küfürleri hazme-
lırdm. Ö zaman nasıl yıktırdınsa \Jİm- hemen bir «Yusuf» takmışlar. Dinarlı demiyen Nurullah bir aralık seyirci -
dide yaptul Eğer bu işte de o zaman Mehmedin babası Hüseyni de, Yusuf lere dönmüş, ve: 
olduğu gibi çalışmaz ve gayret göster- Hüseyin yapmışlar. Hem onlar «Yu - - Ne küfür ediyorsunuz be? demiş. 
lllezsen cezası büyüktür. Bunu böy • sufo adını, şampiyonluk unvanından Bilmiyorsunuz ki meseleyi... Ve ke -
lece bil · 1 da üstün sayarlarmış. Kendi ismine narda, olanca hiddetile kendisine ba • 

n __ esıkan lı . .. b' d b·· "k b' «Yusuf)) adını ilave ettirebUeıı pehli - kan menacerini göstererek ilave et -
U&Zan n ır uvarın uyu ır . . 

ta,uı h b' k k van, «Cıhan şampıyonu» um·anını ta - miş: 
laa 1

' ya ut ır çatının ocam~n a- şıyan pehlivandan üstün sayılırmış. - Verin şu herifin 300 lirasını. Üç 
nu kaldıramıyan askerler eskı ku • Hem zaten, şampiyonluğun inhisarını dakikada alayım bunu altıma ı 

lllandanlanna dönerek: elden bıraktıkları yokmuş ya. Müba - Bizim bugünkü pehlivanların, mey
dı - Sen bize emrettin de bunu yıktır· rek unvanı, birisi bırakmı~. birisi al - dan okumaktan başka marifetleri yok. 

n. B~m ne suçumuz var. Şimdi de mış! Halbuki bunlar, yalnız pazularile ko -
sen kaldır, ıen yap! Nihayet bu vaziyet o kadar gururla- nuşmuşlar. Meseıa, Koca Yusuf, Ame-

Diye alay ediyorlardı. nnı kırmağa başlamış ki, şampiyon o- rikada, dünya şampiyonluğuna göre • 
Don Marten bu sözlere 1c12ıyordu. labilmek için hileler icadına başlamış- şiyormuş. Şampiyon, ahalinin çok sev

F alcat hunu belli etmiy;r, ~aka eder lar. Mesela Filiz Nurullah Parise git - eliği bir pehlivan. Güreşten önce, se -
aibi 'u cevabı veriyordu: miş. Aslanım, tam 160 kilo. Onun Ey- yircilere dönmüş, ve; Koca Yusufu 

O 1 · kt d b · fel kulesi gibi minder orta.sına dikil - göstererek: 
- narı sıze yı ır ım ama, u ı- d·-· .. .. ş· d" d . .. ks .. · ıgın gorunce: - ım ı, e.mış, gorece ·ınız ... Bu 

'1 parasız yaptırmadım ya ..• O zaman S .. 1 . . ç·· w. lt da 1 rta w 
1

• - en gureş ere gıremezsın. . . un- eşegı a ım nası anı cagım ı 

. ı~ verdiğim altınların yalnız yıkmak kü güreş insanlara mahsustur! demiş- Koca Yusuf, menacerinden, ahaliyi 
•çın verildiğini mi aanıyorsunuz? O ıer. hayli güldüren bu sözlerin manasın1 
l>llranın içinde yapmak da vardı. Ak • Refet, insana, üstüne yılufü·erecek - sormuş. Beriki, şampiyonun sözlerini 
lınız bu kadarcık şeye ermİyRJ' mu? miş gibi korku veren canlı bir resmi kendisine aynen tercüme etmiş. Yusuf 

Cezayirin kalesi de, sokaklan ve ev- göstererek devam etti: hiç istifini bozmamış, ve tek kelime söy-
leri de bu gidişle az zamanda eskisin • - Şuna bak bir kere ... Büyük Mu- lememiş. Fakat güreş başlar başlamaz, 
den daha güzel olacaktı. rad derler ona ... Kapalı bir yerde ök- o müthiş el enselerine başlamış. Şam -

K .. ""- Al" b l d .. ·· d sürdü müydü, elli mumluk lômbalar piyon, el enseyi yedikçe, başını Yusu-uçu" ı un arı a goruyor u. 
1 kk 1 b k sönermiş. fun ayakları dibine çarparmış. Ardar-•panyol esirlerine di at e a ıyor ve 
bu sırada bakııılarını kin bürüyordu. Onun yanındaki de Adalı ... Devden da dört beş defa tekerrür eden bu el 

T iri adam. Bununla karşılaşmak istiyen- enselerin bir seferinde, şampiyonun Yu 
Kendi kendine: lere: sufun pabuçlarına çarpan buru kanla-
- Acaba babamı öldüren İspanyol - Sen, derlermiş, Adalıyı tutacağı- nınca, koca aslan hakeme dönmüş, ve: 

hunların arasında mı? na, Fatih minaresine sarıl: Çünkü mi- - Bana bak, demiş, söyle bu eşeğe ... 
Diye soruyordu. nare belki esner amma, Adalı. aah l Ayaklanmı öpmekten vaz geçsin de 
Bunu 11yas Reia bilir miydi ) Öteki de Makarnacı Halil... Bir güreş yapsın benimle ... Bu minder, el 
Küçük Ali llyası da sık sık göremi • gün, şu başta esvablı resmini gördü - ayak öpme yeri değildir! 

Yordu ki... ğün Aliço ile göreşiyormuş. Abdula - Gene Koca Yusufun, Abdiilazizle bir 
Halbuki onu görmek hiç şüphesiz ziz de seyrediyormuş. Aliço müthiş el hikayesi daha vardır. Abdiilaziz, Pa • 

~li için en büyük ihtiyaçtı. enseci .. Makarnacı Halilin de ayak tır- riste, Yusufun bir güreşini seyre git
panları müthiş. Ne Aliçonun çektiği miş. Yusuf herifi haklamakta gecik -

Çopur lsmaille Küçük AH Hayred- ı d w k enseden, ne de Halilin tırpan a ıgı aya tikçe, Abdülfıziz hırsından dudaklarını 
din bey konağının yanındaki levent tan hayır gelmezmiş. Onların el ense- kanatır, bıyıklarını yolarmış. Bir ara
tonağına geldikleri zaman yemek za- terine, tırpanlarına üç beş defa sakat- lık ona, güreşin danışıklı olduğunu 
l!lanıydı. Herkes konağın mutfağında- lanmadan dayanabilenler parmakla söylemişler. Abdülaziz, buna derhal i
l:i ~ocaman kazan başmd.ı duran aşçı- gösterilirmiş. İkisi karşı karşıya gelin- nanmış, ve Yusufa haber yollayıp: 
lara uğrayıp kaselerine sıcak fasulye ce, Aliço el enseye,, Makarnacı da tır- _ Eğer, demiş, para için altta kalır-
doldurup dönüyordu. pana başlamış. Abdülaziz işin kötüye sa, başına geleceği düşünsün! 

Küçük Ali de ustasile birlikte onlar varacağım anlayınca, Makamacıya Yusuf, bu ha}?eri alınca, hiddetle 
Ribi yaptı. haber göndertip, tırpan atmamasını gökremiş, ve: 

Sofaya girdikleri zaman Uzun Ve- söylemiş. - Git, demiş, padişaha söyle ... Be-
•· Makarnacı isyanla kaşlarını çatmış; nı·m sırtım, onun tahtından kıymetli -
n ile karşılaştılar. O da clındeki tahta Aliçoyu göstermiş. Ve: dir ı 
~aöına ag-zına kadar sıcak kuru fa - Öyl · d · da ·· 1 s·n 0 

- e ıse, emış, ona soy e 1 Sözlerine kısa bir fasıla veren Re • 
•ulycyi doldurmuş, onun buğularını ci- de, el ense çekmesin! fet: 
ierlerine çekiyor, abıı:tırmagw a hazırla- R f · t l" k 

T e et, sıgarasını aze ıyere : _ Sonra, dedi, bu adamlar, A'TU-
lhyordu. - Sonra, dedi, bu adamlann öyle paya gittikleri zaman, alafranga gü -

- Ne haber Çopur) Yeni levende danışıklı dövüşe de akılları yatmamış. reşin elif ini bile bilmezlenni~. Onlara 
Ce:ıayiri mi gezdirdin} Mesela bir tarihte meşhur ((<;ayan yı sadece: 

- Evet. .. Ama ona artık yeni le- İstanbula getirtmişler. Karşısına da - Belden aşağ tutma yok! deyip, gü-
•ent deme. Yara bile aldı. Gazi oldu. Filiz Nurullahı çıkarmışlar Filiz N~ - reşe çıkanrlarmış. 

D - H kk rullahın menaceri, «Çaya» nın ıı:i e- Fakat alaturkadaki oyunları, ala -
- ogru. · · a ın v:lr ya .. · tinden. Nurullah ta ona (31.JO) altın · 
Üçü de bir kenara bağdaş kurdular. frangaya öyle uydururlarmış kı ... kadar borçlu. Onun için, n~ dese yap- kr 
Onları gören Kırlı Hasanla Aydınlı w k d" . ç Çünkü hepsi de san'at haline so nu-? -

[) maga mecbur. Menacer en ısıne, a- .. . B" dakika irinde (150) 
urmu11 da yanlarına gelmişlerdi. · · ·· lemı·" Filiz u lar gureşı... ır '.) 

T yayı yenmemesını soy ~· • - lık damla ( 1 :- ) ok kal 1 k yer-ç ı 1 d d .Jr~ç bela.. okka a rın, a opur smai sor u: zun münakaşalar an sonra, ~u 
F !erini bulurlarmış! - Reis nerelerde }Görünmüyor. razı olmuş. Meydana çıkm1şlar. cc i -

1 1 Ayrılmağa hazırlanırken: 
- Hayreddin beyle beraber ... Bu lliZ>l, ıcÇaya)) yı, ikide b~rde a :ına a ır, - Acaba, dedim, şimdikHeı· neden 
~m konakta ıiyecek. Mansur da ve tam sırtını yere getırecekken hıra-

Sayfa 9 

; 
Hikô.ge Ben çok kıskanç bir kadınım I 

L---------------------------------------' 
- Sizi seviy<?r muyum .. Aman müıaa • 

de ediniz de buna güleyim. Ben ıizi sevi • 
yorum ve bunun için de bugünkü hırçınlık· 
lanmın bütün sebebi sizin Suzanla bu gece 
üç defa danı edişiniz .. Öyle mil .• Siz ha • 
kikaten pek eğlenceli bir adamsınız. Yüzü • 
nüze bakan bu sözleri adeta ciddi söyledi
ğinize hükmedebilir. Öyle bir tavır takı • 
nıyonunuz ki. Halbuki sizi seveceğime ve 
sizi kı.akanacaiıma ıiz de ihtimal vermez· 
siniz... SDi luakanacakmıtım. Hem kim · 
den, SuzaıKlan... Bu daha gülünç... Gali· 
ha ıiz beni hiç tanımamıpınız Adil... Ben 
sizin bir kaz yavrusu kadar aevimli Su • 
zanınwn rüyasında bile göremiyeceii he • 
yecanları hayatta geçirmit bir kadınım. 

Ben dünyanın en çok beienilmi9, en çok 
ıımartılmıı kadınlarından biriyim. Demek 

siz beni aizi seviyorum tahmin ediyorsu -
nuz, vallahi gülmekten bayılacağım. Ha · 
kik.aten siz pek hodpesent ve korkunç de· 
recede kendisini beğenmiş bir çocuksunuz. 
Küstah derecede kendini beğenmif.. Çün· 
kü ıözleriniz kendinden emin ve mai • 
rur bir ıııkla yanıyor ... Canını sizi affedi -
yorum. Eğer ıiz otuzunu aşml§ bir erkek 
olsayduuz. kendinizi gülünç yapan bu id· 
dialarda bulunmazdınız ... Fakat çok ıenç 

ve tecrübeaizainiz.. Hem de bilmiyorıunuz 
delikanlım, bilmiyorsunuz Jcj benim için Ö· 

len erkekler olur. Bir aile kadını olduğum 
ıçın. Hak.iki kadınlık muvaffakiyetle • 
rimi bir ayıp &i}>i ıizlemeie mecburum. 
Hakkım olduiu halde onlula tefahür ede· 
rniyorum. Ve besbelli siz de bunun için be· 
nim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Beni bir 
kenarda unutulmuı bir kadıncaitz zannedi
yorıunuL.. Adil Suzanla dan! etti diye 
• hem de üç kere - kendisine dün

yayı zehir eden bir kadın ... 
Kadınlık muvaffakiyetleri, aile yıkmak 

ve lpklannı ölüme kadar sürüklemek de· 
receainde kuvvetli olan bu kadının küçük 
bir genç kw kıakanmuına imkan var mı· 
dır. Evet demin hiddetlendim. Fakat bu· 
na kı.akançlık denilemez. Çünkü Suzan bu 
salonda en çirkin giyinen, en çirkin danı 
eden en çirkin ıenç kız ve siz ondan daha 

Yazan: Suat Duvit 

sizinle ömrümde bir kere bile dans etmi• 
yeccğim. isterseniz siz bu yüzden benim 
kendinizi sevdiğime ve kıılcandığıma hük .. 
medebilirainiz ... 

Bu beni rahatsız etmez... Ben benim 
hakkımdaki düşüncelerinize ve sizin on • 
lara izafe ettiğiniz kıymeti vermem ki, beıa 
hiç bir teYe kıymet vermem. Bilseniz be111 
hayatta nelere malik olmuı ve neler :kay• 
betmiş bir kadınım... Siz benim için kim• 
ıiniz).. Kim ve ne olabilirıiniz).. Sizi baoı 

yatımda bir kaç ay gördüm.. Bir tesadüf 
sizi karşıma çıkardı. Bir kaç zaman ayni 
muhitte, ayni dostlar arasında yaşadık .. 4 

Ve hayatıma yabancı kalan bir aürü ah • 
haplarım gibi ıiz de bir gün.. Belki yan• 
hayatımdan ayrılacaksınız.. Hayatıma bil! 
yabancı olarak girdiniz. Bir yabancı ola • 
rak ondan ayrılacaksınız ve ben sonra ai " 
zin için: «Ne kadar eğlenceli bir çocuktu»ı 
diye düıüneceğim... Elbet te bu ıon gec• 
yaptığınız münasebetaizliii de çabuk u • 
nuturum. Çünkü onun fazla ehemmiyetQ 
bir şey olmadığını biliyorum. Yalnız bu ge• 
ce beni kızdırdı o kadar. Gene mi tekrar• 
lıyoraunuz.. Sizi aeviyorum ve ıizinle ev • 
leneceğim öyle mi hayır... Hayır... SizJ 
sevmiyorum ve aizinle evlennüyeceğim .... 
Sizinle dana ta etmem. Ne bu sece, ne biı 
baıka sece... Kimae bjzim beraber danı et• 
tiğimizi görmiyecektir... Aman Yarabbi A 
erkeklerin aptallıiı... İıte bir tanesi dah• 
sizin kaz yavrunuzu danıa çağırdı... Gö • 
rüyor musunuz beni nuıl süzdü. Hakika
ten bizim burada böyle fıaıl, Eıaıl konuı " 
mamıza hiç bir mana yok. Çekiliniz benini( 
yanımdan, ne kadar ıırar etseniz dans et-ı 
mİyeceğim.. Hayır •İz durunuz ben çe)cj " 
leyim. Sizin beni bırakmanız beni daha p 
lünç yapar. Ne diyorsunuz, burada böyl• 
bafl>ap kalıp nazan dikkati celbetmemi~ 
daha mı iyi).. Bunda bir iyilik görmüyo • 
rum. Çünkü aizinle evlenmek taraftarı de,. 
iilim. Ne diyordum. Ben sideceiim, ıiz d4 
burada kalacaksınız diyordum değil mi)·• 
Hem de dü9ünceli bir halele burada kala " 
cakıınız... Neden beni sinirlendiriyonu • 
nuz ... Ne gülüyorsunuz) Sizi ne kadar çolıf 

çok beni tanırsınız. 
Böyle olduğu hal • 
de her nedense üç 
)tere uıtüsle onu 
dansa davet etti • 
niz. Ben danı et• 
m e d e n oturdum. 
lıte bunu münase
betsiz bulduğumu 

--------------------------------
nıu seviyorum .. " 
B a n a minnettaf 
mısınız~ .. Hayır at. 
zi ıevmiyonım. Siıe 

de beni sevmiyor " 
aunuz. Çünkü n~ 

boni anlıyacalıi 
bir insan değilsi " 
niz.. Bakınız Suz.M 

Yarmki nushamızda : 

Engizisyon papazı 
Yazan: Kadir can Kaf lı 

------------------------------.... 
da aöylemiştim. 

Çünkü biz herkesle alay etmek için res· 
men birbirimizin flörtü imiıiz gibi dav • 
ranmıyor muyuz? Ben daha demin ıızın 
penbe, beyaz Suzanınızın yanında sizin ne
rede ise geleceğinizden, gelir gelmez be· 
nimle dans edeceğinizden ve ancak o za· 
man yüzümün güleceğinden bahsettim. 
Tabii bu bir pka idi. Bu bir şaka olmasa 
idi. Ondan o kadar açıkça bahaedilınezdi 
amma... Böyle pkalann altında bir parça-

cık bile olsa muhakkak bir hakikatin mev· 
cut olduğunu düttünen aptallar pek çok • 
tur. Bu salonda da aptalların pek nadir ol
duğunu iddia edecek değilsiniz . yal... Şu 
Suzana bakınız ne budala bir yüzü var ... 
Tabii aiz bu akıam onu bir moda gibi lanse 
ettiniz. Bütün erkdkler etrafında,• herkes 
bana bir darbe indirmit olan (meş u~ ~a
dınla• bir kerecik olsun dans etme~ ıstı k. 

Çünkü erkekler bir kadını begenme yor. 
için onun diğer bir erkeğin hoşuna gitti -
ğini aezmelidirler. Sugiir. siz bir aptal~a~ 
bir kraliçe yarattınız. Görüyorsunuz ne ıftı· 
harla danı ediyor. Buz ıibi .• ıoğuk kız .. 
Hayır teşekkür ederim, ben danı etmiye-

- ·m S"ız dans edebilirsiniz .. Fakat ben 
cegı ... 
bugün sizinle bir tek dana oynama~. 

Fakat bugün sizin yaptığınız teyı ben 
.. mrümün sonuna kadar unutmıyacağtm. lyi 
o d' . y ki bu marifetinizi bugün göster ınız. a 
maazallah sizinle evlenmit olsaydım da o 

böyle bir 9ey yapsaydınız ben ne zaman . . d" 
olurdum. Öyle ya aiz bana daıma ız ı _ -
vaçtan bahsediyorsunuz. Ya hoıuma gıt-

ıeydiniz de sizinle evlenmeğe kalkıpay • 
dım. lıte ai:ı.i aevmediğime yeni bir delil 
daha .. Öyle ya siz benimle evlenmek iı • 
tediniz... Sizi ıevmit olsa idim, bunu ca • 
na minnet bilir, hemen kabul ederdim. 
Halbuki hemen reddettim. Hiç tereddüt 
etmeden.. Gene beni danıa davet ederek 
sinirlendirmeyiniz. Ben bundan soııra 

onlar kadar kuvvetli olamı~·orlar) 
Refet hiç düşünmeden cevab verdi: 
- Bir kere, kendilerine 1layet iyi 

bakarlar, ve iyi yerlermiş. Meselfı A -
Uça, otuz beşinden sonra rakıya ba'?-

nınız nasıl ayaklara basa basa dans ediyor., 
Ağlıyor muyum~ .. Hayır gülüyorum. Siz4 
gülüyorum .. Fakat ağlıyorsun diyt· bira3' 
daha ısrar ederseniz.. Of gözlerim yaşardı11 
Sizden nefret ediyorum. Sizden nefret ee 
diyorum Adil.. Hayır... Tango çok giize1 
çalıyor amma.. Ben dans etmiyece~im .. 1 

Israr etmeyiniz, oh kplumu incitmeyiniz., 
Fakat ağlıyacağım diyorum size ... Herket 
beni zorla dansa götürdüğünüzü, adeta .u .. 
rüklediğinizi farkediyor.. Ayaklarınıza ba• 
ıanm... Yürümiyeceğim... Fakat müzik et 
kadar kavrayıcı ki.. Kötürümler bile dan• 
eder. Hayır Adil hayır ... Benden alama • 

dığınız eveti almak için bu akşam beni si• 
nirlendirmek istediğinizi ve bunun için 4 
şeyleri yaptığınızı ne kadar ısrarla ıöyle4 
seniz kabul etmem .. Tabii insan sinirlenin" 

ce üzerindeki kontrolunu kaybeder. Dah• 
samimi olur. Siz benim hislerimi anlamali 
için beni ıinirlendirdiniz. Bana oyun yap. 
tınız öyle mi ... Ben bir çocuk değilim .. Beni 
çocuk mu zannettiniz.. Sizi ıevmiyorum. 

Sizi kıskanmıyorum. Siz de beni ıcvmiyorw 
aunuz ve zevceniz olmıyacağım... Ağla • 
mıyorum diyorum .ize.. Fakat herkes b~ 
ze bakıyor .. Rica ederim, beni yerime dön• 

dürünüz .. Oturalım. ellerimi bırakınız .• E
ğer benden evet cevabını alıncıyd kad-. 
dana etmek .istiyorsanız ölünciye kad .. 

dan• ederim, sizden nefret ftliyorum.. Sizi 
sevmiyorum.. Of elim.. Elimi eziyorsu • 
nuz.. Bana eziyet ecliyonunuz.. Size ıö~ 
liyeceğimi bilmiyorum. Adil ıizin kannı• 
olduğum zaman gene buaünkü ıibi ah • 
lakıızlık yapacak mısınız> .. 

Evet demedim ..• Bu evet demek mi?• 
Bırakınız beni.. Bırakınız beni düıüne • 

yim... Beni götürünüz, fakat rica ede..U. 

giderken, Suzanın tarafına bakmayınız .• , 
Kocam olursanız bunlan yapamazsınız. S.. 
çok kııltanç bir kadınım. 

• 
lamış. Bir Kuzuyu meze diye yennifa 

Ve göz kırparak ilave etti: _ 
- Sonra en mühim mesele ae ba 

yana perhiz ... 
Naci Sadullah 
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Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

iBALI ZiND lARI 
İttihatçılar Devrinde 

. ALE ET 0 r 
Na~ı doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'? Son Posta"mn zabıta romam: 56 ---

- Amma, bunları öğrenirken, se • mıştı. Gavur Mehmet, kendisini ta • 
ııin Mürdehayın kız kardeşine bir şey nıtmak için Maryonga.nın kulağına c· Son Poıta"nın ıiyaai tefrikası : - 43 -· Yazan: Ziya ŞUir · • 

çaktırmazsın, değil miL ğilmiş: 
- Yok canim, be Mehmet ağa?.. - Arkamdan gel. 

Sen beni bilmez misin? .. Döyle işler • Diye mırıldanmıştı. 
C:le, tilkiyimdir, tilki... Ve onunla konuşabilmek ıçın, A • 

Kamil Paşa, usul perestti, gerek şahsi şeref ve haysiyetini ve gerek mevki!nin 
otoritesini mu haf aza etmek istemiş cemiyet erkanının laübaliyane hareketlerine 

baridane bir şekilde mukabele etmişti 
- Bilirim ya .. hani, hatırında olsun zapkapısına giden caddeye sapmı~tı. 

aiye söylüyorum. • Bir iki dakika sonra Maryonga gel- Sait paşa; cemiyete karşı (muhale· mumi ve hususi toplantılarda lüzum· 
- Sen merak etme. mişti. Kaşlarını çatarak: fet) rnevkiine geçmemişti. Fakat, ce- suz yere şarlatanlık ctmektelerdi. 
- Sonraaaa .. senden bir şey daha _ Efendi ı.. Benden ne istiyorstm} mi yete iyi bir ders vermek için zama· (Osmanlılık) markası resmen ka· 

istiyeceğim. Demişti. Gavur Mehmet, iÜlerek nını beklemiş; ve bunda da cidden mu· bul edilmişti. Artık bu kelimenin 
- Buyur • cevap vermişti: vaffakiyet göstermişti. tazammun ettiği mana ve haklara ria· 
- Bana gayet uygun gelecek bir _ Maryonga ı.. Daha hala beni ta· Sait paşanın - meşrutiyet devrinde- yet etmek elzemdi ... Veyahut bir anda 

takım, Frenk elbisesi. nıyamadın mı?.. ki ilk • sadareti, on iki gün devam et • bu markanın üstüne bir •Ünger çeke -
- Var. Bu hafta içinde ölen bir _ A .. Çok ya\iayın, inşallah ... Ye _ mişti. Yerine, Kamil paşa gelmişti. •• rek: 

Frengin karısından ııatın aldım. Rah • min ederim ki, sizi tanımak mümkün Kamil paşanın kabinest, (meşrutiyet - Memleket, tarihi ve coğrafi va· 
tnet olsun canına. Herif öyle temiz değil. Eğer söyle:nesc idiniz, kabil de· devrinde te~ekkül eden kabine) idi. ziyeti itibarile Türk memleketidir. Ni
giymiş ki, sanki bugün terzi elinden ğil sizi tanıyamıyacaktım. Efkarı umumiye, bu kabineyi büyük tekim bu memleket Avrupalılar tara • 
~ıkmış zannedersin. Tam senin için. _ E, söyle bakalım.. Ne var, ne bir memnuniyetle telakki etmiş; Ka· f ından da, (Türkiye) tesmiye edilmiş
Sırtına, hokka gibi oturacak. Satın mı yok?.. mil paşanın hükumet idaresindeki tir. Binaenaleyh, Türkiye hudutları j. 

alacaksın}.. _ Mühim haberler... Onun 1çın kudret ve kabiliyeti ile siyasi şöhreti, çinde müştereken yaşayan vatandaşla· 
. - Hayır. Bana, bir gece lazım. dündenberi sabırsızlıkla sizi bekliyo _ herkese büyük ümitler vermişti . ra da {Türk) denilir. 

- Gece olursa, zarar yok. Gündiiz, rum. Fakat aradan çok geçmeden, cemi- Demek gerekti. 
helki bir müşteri çıkar da... _ Ne gibi. mühim haberler? yet ile Kamil paşanın arasına da bir Fakat cemiyetin bazı boşboğaz ha -

- Hayır, hayır .. sade, bir gece. _ Efendim ı.. Dün tam sefaret ha • soğukluk girmişti. tipleri, merkezi umumiye celadet gös-
- Hazır ... Başka~.. neye gireceğim zaman, kapının önün- Bu da sebepsiz değildi . Kamil paşa, termek, ve (müfrit milliyetçi) geçi • 

. - Güzel bir saat ile bir altın kor • de dolaşan bir adamla karşılaştım. Yü- usulperestti. Gerek şahsi şeref ve hay- nen bazı erkanın gözlerine girmek j. 

don. züne dikkatle bakınca, sizin bana ta _ ::.iyetini, ve gerek mevkiinin otoritesi- çin; memlekette bulunan bütün ya • 
Samuelin vücudi.i, hafifce titredi ... rif ettiğiniz adam olduğunu tanıdım. ni muhafaza etmek istemi-? ; cemiyet hancı unsurları Türkleştirecek plan • 

Gavur Mehmet, kayitsizce de,·am et - Hemen kapıdan içeri girerek parnıak- erkanının laubaliyane hareketlerine !ardan, projelerden, • hiç olmazsa • di-
ti: . lığa dayandım. O adamı gözetlemiye baridane bir şekilde mukabele etmiş- !eklerden bahsetmekte1erdi. 

Büyükçe elmaslı hır kıravat i~- başladım ... Aradan bir iki dakika geç- ti. Tabiidir ki bu hal, hoşa gitmemiş - Bu fuzuli geveze,ikl.er, tabiidir ki 
ııesı .. Bir iki tane iri taşlı elmas yu- ti. içeriden tercüman muavını olan t; ... Derhal cemiyet arasında Kamil yabancı unsurlar üzerinde cemiyete 
zük.. Rum geldi. O adamın koluna girdi. paşanın mevki ve şöhretin i sarsacak karşı bir emniyetsizlik, itimadsızlık ve 

Samuelin rengı evvela kızarmı~. Kulağına, kısa bir şey ı:ıöyledi. Derhal bir takım sözler yükselmişti. Hattu, ürkeklik husule getirmişti. En evvel, 
eonra sapsarı kesilmişti . ayrıldılar. Galatasaray tarafına doğru bir nevi çekememezlik başgöstermiş- Rum gazeteleri, ağızlarından baklayı 

- Bir kat kibar elbisesi.. Bu iyi yürümiye başladılar. Tam Galatasa • ti. çıkarıvermişler; meb'us intihabı yak-
amma, Mehmet ağa.. Ötekileri nere· rayın önüne gelince, yandaki sokağa Mesela; o aralık gazetelerden biri: !aştığı zaman Rum milleti namına neş· 
de bulmalı}.. saptılar. Yokuştan aşağı indiler. Sağ (Kamil paşa sadaret mevkiine gel • rettikleri beyannamede: 

Derken; sözleri, boğulur gibi bo • taraftaki ilk sokağın başında merdi • d ikten sonra, Avrupa sermayedarları (Memaliki Osmaniyede sakin -un • 
iazında düğümlenmişti. venli, demir kapılı eve girdiler ... Ar • kasalarını açtılar, Türkiyeye kucak ku- surların, Türkleşmesi mümkün de • 

Gavur Mehmet, tamahkar Samuelin tık, işi gücü terkettim. Tam, dört saat cak altın dökmeye hazırlandılar.] ğildir.] 
kalbine giren şüpheyi, derhal sezmiş- bekledim ... Nihayet kapı açıldı. O, a- Diye bir yazı neşredilmişti. Demişlerdi. 
~i. Onun için büyük bir sükunetle ce- dam çıktı. Yalnızdı. Tokatliyana doğ· Bu yazı , derhal cemiyet azalarını İşte bu._ sözler, Rumeli münevverle-
vap vermişti: ru ilerledi. Orada duran bir kira ara • küplere bindirmişti. Cemiyet mahfe!- ri tarafından cemiyete kar'ı açılan bir 

- Evet.. Bilirim, usta Samuel... basına bindi. Taksime doğru gitti.. )erinde: (muhalefet) bayrağı teşkil etmişti . . 
Sende böyle feyler bulunmaz. Amma. Gavur Mehmedin yüzünde, neşeli - Ne münasebet efendim!.. Avru- Ve bu şikayet, derhal diğer unsurla-
aana herkesin emniyeti vardır. Şura - bir tebessüm belirdi: pa sermayedarlarının kasalarını Tür • ra da sirayet eylemişti. 
dan buradan tedarik edebilirsin. Ben _Aferin, Maryonga. Çok teşekkür kiyeye karşı açmaları, Kamil paşanın Cemiyet, fena halde bocalamıştı. 
bunları senden alırken, mükemmel bir ederim. Şu anda üzerimde seni kara gözlerini aşık oldukları için de- Gittikçe ehemmiyet kesbeden bu ce
aenet vereceğim. Hem de burada de • memnun edecek kadar para yok. Ala- ğil.. Türkiyede meşrutiyetin inkişaf ve reyanın önünü almak için, elindeki ga-
gil. Seni, zaptiye kapııma götürerek cağın olsun. Sen gene bu i' hakkında feyzini gördükleri için .. , zeteler vasıtasile (Osma11lılık) lehin-
orada, arkadaşların yanında... sefarethanede göz kulak ol. Bak ha • Diye bir vaveyla yükselmişti. de yazılar yazdırmaya başlamıştı. Fa • 

Samuel, birdenbire Gavur Mehme - kalım 0 tercüman muavini kimlerle İşte, o gi.inden itibaren de Kamil pa· kat; bulanmıya başlıyan fikirlerde ha-. . 
<Iin sözünü kesmiş: fiskos edecek. şa ile cemiyetin arasına bir soğukluk sıl olan zehabı değiştirmeye muvaffak 

- Aman, aman, amaaan. ·• Zapti- Dedi. Ve Maryon2anın elini sıkarak girmişti. olamamıştı. 

* ye kapısına gitmek mi? .. Allah ka • kayık iskelesine doğru ilerledi. * 
pısının önünden geçirmesin.. Benim Oradan, tek bir piyadeye bindi. Sir· Cemiyet, etrafında uyanın hoşnud- Bu sırada cemiyet mehafilinde yeni 
aana emniyetim var, Mehmet ağa. Am- keci iskelesine geçti. Şapkanın enli ke- suzluktan haberdar değilmiş gibi, ta· bir endişe ve t,elaş başgöstermişti. Bu
ma .. Eh, ölüm dünyası. Sade senedi narile yüzünü tamamile örterek, doğ· mamile pervasiz bir şekilde yürümek- na sebep de, (Prens Sabahaddin) be • 
ben yazayım. Sen de parmağını bas. ruca zaptiye kapısına gitti. (Serteftiş) te idi. yin Paris'den İstanbula hareken etti -
Bu bana kafi. lerin odasına girdi Halbuki, artık her tarafa (muhale • ğine dair gelen haberlerdi. 

Demişti. D ı· K . Ef . d. ·1 G'' .. H fet İn nifak ve sakat tohumiarı serpil- . Prensin avdeti, bir çok kimseleri se-e ı erım en ı ı e urcu a • ·. • • • Ef d. . "t . 1 d' H·· .. mişti. Memleketın her tarafında, kor- vindirmiş; bilhassa Rumlar ve Erme· san en ı, ışe gı mıs er ı. usnu . . 
Gavur Mehmet, yatsı vaktine ka • Bey, Sedirin köşesine ~ekilmiş, otu • ı kunç fırtına bulutları beli~mıştı. · · A- niler üzerinde, büyük ümitler veren 

dar bunları hazırlamasını Samuele ruyor. Bağdaş kurduğu yerde, o sa • sırlardanberi, ~ gerek (~un i} :e gerek bir memnuniyet husule gelmişti. 
tenbih ettikten sonra, kestirme yollar- hah gelen vukuat jurnallarını tetkik (samimi) şekılde olsun • ~rıhıren do~t Prens Sabahaddin bey İstanbula ge· 
'..lan zaptiye kapısına giderek Hüsnü d" d göriinen milletler, birdenbıre Tiirklere lirse, hiç şüphesiz ki (ademi merkezi-
P C ıyor U. k h ] · · d v• • • 1 k• 
}Jeyi görmiye karar vermişti. Kapı açılıp ta Gavur Mehmet içeri a.~ş~ ?e re erını egıl?tırmı~ er: es 1 yet) esasına müstenit programını or-

Gene ak-mki elbiseleri giymis. ·, ka- . . b k ld d b k mulayım bakışlarını sertleştırmışler - taya sürecek; bu suretle de Türkün 
r- gırınce, aşını a ır ı, a tı: d' 

fasına enli kenarlı şapkayı geçirmiş; _ Ne istiyorsun, ÇelebiL 1
• gayiri unsurları çarçabuk muhitine 

bunlara simsiyah bir de sivri sakal ila- Diye mırıldandı. inkar edilemez ki, meşrutiyetin ilk cezbediverecekti. 

muvasalat etmiştir. Gerek Pirede, ve 
gerek Atinada müşarüJileyh parlak ve 
samimi bir surette istikbal edilmiştir. 
Atina matbuatı ve sair cemiyetler na· 
mına müteaddit heyet ve meb·uslar 
tarafından kendisine rasimei hopmidi 
ifa edilmiştir. 

Sabahaddin, Atina caddelerinde kı· 
sa bir tenezzüh icra ve Osmanlı sefa· 
rethanesini ziyaret eyledikten sonra, 
Senegal vapuruna avdet etmiştir. Va· 
pur, gece yarısı lstanbula mütevecci• 
hen hareket eylemiştir. 

(Arkası ftl') 
,. .. -............. _ ........ ·--···-·--------

BULMACA 

Soldan sağa: 
1 - Bir aa ilavesile çarp. puar olur, 

çoluk çocuk, bana ana. 2 - Yaimurlar• 
dan sonra ufukta görülen renkli kq13k.. 
3 - ıcHişt» gibi birini ça~ınrken kulla • 
nılan bir kelime, dizmekten muzari. 4 -
Ağa, Akdenizde İspanyol adalan. S -
Başına bir H ilave edilirse tarihi bir mü -
let olur. 6 - Çiğ. 1 - Bir tane. lihiın. 
yıldönümlerinde kurulan ıüılü fCJ'· 8 -
Asmaktan emri hazır, erkeklerin boyun • 

larına bağladıkları ııey. 9 - Adet. ıana• 
tin avam dilinde kullanılııL 1 O - K.ül • 
hanbey, halk arasında tahkir yerine kul • 
lanılan bir kelime. 

Yukandan qağıya: 
1 - Hıriatiyanlann en büyük dini rcisL 

keder. 2 - Kemiğin içinde bulunur, ben• 
desenin kardeşi. 3 - Hayat, hayret eda· 
tı. 4 - Dair, yaz değil. 5 - Aa. bir ıeb· 
ze. 6 - Gelirler, bayat deiiL 7 - 5, • 
caklarda vücutta peyda olan eivilceler, 
şarkta gölile me~hur bir ııehir. 8 -Tad, 
Habe~standa bir göl. 9 - Emmekten mü· 
zari sigası, Falih Rıfkının ıoy adı. 10 -
Taharri etmek, bir Z ilavesile çabuk olur. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 
1 - Kereviz, ay. 2 - inek. kanca 

3 - Riyaziye. 4 - lla, izam. S - imal 
o, ya. 6 - Zemin, knim. 7 - in. yemek 
8 - Ek, lal. 9 - Mertebe. 1 O - Aza 
11klet. 

Yukarıdan &f&iıya: 

1 - Kırmızı, ma. 2 - Eni. menfez 
3 - Reyiam, raf. 4 - Ekalliyet. 5 -
Az, nekes. 6 - İki, o, bi. 7 - Zayi, kc• 
lek. 8 - Nez, aka. 9 - Aç, iyi. 1 O - Ya, 
rıame, it. .......... ............. .--. ....... _,,. _______ _ 

t 
· t' günlerinde her milletin münevverleri Prens'ın avdet haberı· ı·le beraber, Pa-

1ı1e e mış ı. Gavur Mehmet, şapkasını çıkara • ---------------~ 
Y .. k '-k ld k ... cidden bi.ivük bir hüsnü niyet göscer· rı·ste bulunan (Ahmet Rıza Bey) dende 1 1 u sex a ırımın yo uşunu, agır rak kapının arkasındaki çi,,;ye astı. J s p t 

... . . t' K k'' ı . t' T H nıişler .. meşrutiyetin, (Osmanlı Ül • gerek merkezı' umumı'ye ve gerek Is- o D os a 
agır ınmış ı. ara oye ge mış ı. am üsnü Beye yaklaştı: 
._.. . ... ·· ·· gay 1·ı·h A . H kesi) denilen hudutlar içerisine getire- tanbulda bulunan Bahaeddı'n $akı·r 
xoşeyı sapacagı zaman gozu r • - zızim üsnü Beyi.. Şimdilik -
ti
. A l k t''t.. .. H IA b n 1 ceg"' i fe'-•7.i samimi bir surette paylaı:, - Beye bı'r mektup gelmı'• ,· h i. "'' FIATLARI yarı o ara u uncu ara am onu sağ ığınızı istiyorum. Fakat, biraz son· J Y ILl'\.!'I 

d .. kkA k M b k l k h mak istemişlerdi ... iste, cemiyetin ha- [Prensı'n avdetı', cemı'yet ı'çı·n çok 1 u anına. aymış; aryonganın o - ra, aş a şey er isteme i timali de · 
1 d b . · d b · · t' ·d - Gazetenin esas yazıaile bir eÜ· 

Tada oturdug"'u gözüne iliı:mis.ti. vardır. ta arın an ırı e, u samımıye ı ı are büyük tehlike teşkil edecektir. Kendi· v d. tunun iki satırı bir (santim) 

M d b 1 H k ve idame edememesi i ı. sı'ne kat'ı'yen yu··z vermeyı'nı·z. Halk u" • 
aryonganın ora a u unması, ve Derdemez, üsnü Bey bir ahka • sayılır. 

~ağına, soluna doğru telaşhca bakın • ha bastı. Derhal aralarında şu konuş· Cemyet, üç siyaset kullanmağa ka· zerinde nüfuz ve cazibe husule getir- 2 _ Sahifesine göre bir santim UAn 
.ınası, Gavur Mehmedin içine bir şüp· ma başladı: rar vermişti: memesi için derhal tedbirler ittihaz fiatı şunlardır: 
he vermişti. Derhal karşı kaldırıma _ ilahi, Mehmet ı.. O kadar dal • 1 - Türklük eiyeseti ediniz.] 
~eçmiş; dükkanın önündeki cameka - mışım ki.. Vallahi tanıyamadım. 2 - Osmanlılık « Denilmişti. 
-na dayanarak : _ Sanki, dalgın olmasaydınız, ta· 3 - İslamlık « Aradan bir iki gün geçer geçmez, 

- ikinci nevi .. Kalıp sigarası. ()) nıyabilecek mi idiniz? Cemiyet, (Türklük siyaseti) ni tef- cemiyet erkanı Ahmet Rıza Beyin bu 
Demişti. Ve, Haralambo, arkasını - O da doğru ... E. hoş geldin. Sa • sir ederken yanlış telakkilere meydan telaşlı mektubuna hak vermişlerdi. 

dönerek raftan sigara paketini ç~ker· fa geldin. Gel otur bakalım şöyle... vermiş; yabancı unsurları. şüphelen • Çünkü; (Kostantinopl) ajansı tara • 
ken, Gavur Mehmet elile Maryonga· - Hoş bulduk, Hüsnü Bey ... Nasıl- dirmişti ... İkinci ve uçuncü sınıfa fından, lstanbula şöyle bir telgra.f teb-

d 
·· k d 1 · "' A k d 1 l"' l cemı'yetcı·lerı'ıı ekserisi lig"' edilmişti. yı ürtmuş; ar 8:!1ll an ge mesı ıçın sınızr.. r a aş ar, nası r.. menııup o an 

eür'atli bir işaret etmişti. - Çok şükür, canımız sağ. Seni geveze ve şımarık bir zümreden iba - -Aynen -
Maryonga, c~,vur Mehmedi tayına· bekleyip duruyoruz. Söyle bakalım, iş- retti. Bunlar, merkezi umumi tarafın- [ Atina 1 Eylul-Prens Sabahaddin 

madığt için şaşırmı ş : yü7line baka kal- lerden ne haber?.. dan verilen emirleri ve direktifleri ken· Bey, pederi damat Mahmut Paşanın 

--------------------..... Sahlte 

• 

• 
Diğer yerler : 
Son sahife : 

1 - 400 ktıml 

2 - 250 

3 - zoo 
4 - 100 

68 

- 30 

• 
• .. 
• 
• 

3 - Bir santimcJı vasati (6) keli· 
me vardır, 

4 İnce ve kalın yazılar tutacak.la• 
Ti yere göre santimle ölçülür. 

( 1) O tarihte zivaııah siga?-alar var- - ena gıtmıyor. ak!lam (Senegal) vapuru ı'le (Pı·re)ye l,.;.----·---·----------- - l F · · di basit ve riyakar dimağların<" ve his- bakiyei üzzamına refakat ederek dün 

(Arkası v r) lerine göre tefsir ederek klüplerde, u· Y 
dı. Bunlara kalıp sigarası derlerdi. a 

--



SOM POSTA 

Slmer Bank EmlAll ve Brtam Ba•kaımıa karama 

o v 
Sermareıı tamamen Ttlrk, en glveaııea sigorta ıırketldlr. Ttlrklyenla e• 1111111 sigortaları 

( a G v E N ) dedi~. llgortaıarın111 •• •isali p~la •• tediye kolar•·••arlle J&par. 
Galata, Voyvoda caddesi Sümer Bank binasındaki dairesine müracaat ediniz. TeL 44966 

* * 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

s. ncl Keflde 11 EylUI 936 daclır. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.0UO, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

CILOIHIZI 
Tehlikeden koruyunuz. 

HerhanRi bir !kremin ona 
ınzumu olan gıdayı vereoo
ğini zannedjyorsamz bu tec
rObe s .Z L} pek pahalıya mal 
olabileceğini derhahr edi
niz. Hi{~lıir krem size Krem 
Pertev kudar sadık .kalamaz, 

Denizyolları 
lŞLETMESI 

Acentelet'i: Kara.köy Köprü batı 
Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdar&ade 

Han Tel. 22740 ··--·, ... , ___ .. 
lzmir Sür'at 

Postası Dönüşu 
İzmirden Eylülün 3 üncü Per

şembe günü kalkacağı ilan 
edilen postamı% görülen lüzum 
üzerine İzmirden l Eylül Salı 
günü saat 21 de kalkacaktır. 

(814) 

1 # 1 • Mobilyanız için 
' Beyoğlu Knpristnn sokağmdaki 

1 

BAY AS ve 
PSALTi 

Mefruşat ticarethanesini ziyaret 
etnıeııiz n enfstıtiniz icabıdır. 

Telefon: 41424 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular caddesi No. 33 

~------------------~.------------------~----~-~~ ~~ 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

... ----
'-

- .'ti/ ""''~- ,/ 

-··-'"'-

- '"-~' l .,,,..,,. 

- -- . ""'" -

istiklal Lisesi 
Dlrektlrlllbdea: 

1 - 1ık, orh ve Lise kısunlan 1çin Kız ve Erkek yatılı ve yatısız 
talebe kaydına başlannmıştır. ' · 

2 - Ka~'ıd 1çin !hergQn saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilel ıtir, 
. ? - Bu ~'11 ancak me~un olan veya tasdıkname He ayrılan taleb ·.ıin 

) ~rıne az ınıkdarda yem talebe hlınacakbr. Okula girmek isteyen ı ·rin 
bır an e\~veJ mnracaatl~rı tavsiye olunur. 

4 - Jo..)lOıOn on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin ııın
rncahtınrı kabul edilıniyecektir, 

6 - 1steyen1ere .kayıd şartlarım bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebnşı, polıs karakolu arkasında. Telefon: 2"...534 

Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi 
Direktörlüğünden: 

ı ·- O~lun her üç kısmına yazılma 1 Eylw 1936 Salı günü başlıyacak 
ve 25 Eylul Cuma gününe !kadar sürecektir. 

Yazı ima İf leri Pazartesi, ÇaffAmba ve Cuma günleri saat 1 O dan 16 ya 
kadar yapılır. Yazılmak istiyenler bir dilekçe ve belli belgelerle okul direk

törlüğüne h8f vurmalıdırlar. 
7 - Yüksek iktisat ve ticaret kısmı üç, Ticaret lisesi bir ihzari ve ü~ 

aslı olmak üzere dört, orta ticaret mektebi dört sınıflıdır. 
3 - Yüksek İktisat ve Ticaret kısmile Tıcaret liaesine yazılacaklann <.n 

az lise veya orta mektr4> derecesinde Fransızca bilinesi gerektir. 
4 - Yüksek iktisat ve Ticaret mektebine lise mezunlarından bakal;).a 

veya olgunluk imtihanlannı pek iyi veya iyi derecede .;.ermit olanlar alınır. 
5 - Orta Ticaret mektebi ile Ticaret lisesine yazılmak için bas vuranla

rın sayısı her kısım için ayn ayn tesbit olunan kadroyu geçtiği • takdirde 
içlerinden müracaat tarihi sayuile pek iyi veya iyi derecede mezun olanlar 
ve bunlar arumdan da tahsillerine ara vermemiş bulunanlar •yrılarak ka
bul olunur. 

6 - Her üç Ja.snnda kayıtlı bulunan eski okurlann 25 Eylw 1936 tari • 
hine kadar okul Direktörlüğüne bat vurarak Yüksek ve Lisesi talebesi harç-
IQrın• vorm•k, ofto.. t.l.L0>e; .lo L.;a.,..:7 9' --r .... J .... ı .. W"'~ :T...,.•' .,..:_ .. ı. •"M••':ı .. 

kayrtlann1 yenilemeleri ve bu kayıt yenileme ifi yapılırken talebenin tescil 
ıedihnif soy adlarını talebe kütük defterine kaydettiameleai. ,P-J91) 

1 lstanbul Belediyesi ltinlan 1 1--------! 
Karaağaç müessesab için bubnlacak 39 !kalem enakı matbua açık ek • 

ailtmeye konulnıu,tur. Bu butınlacak evrakların hepsine 625 lira bedel 
tahmin ohııımuttıır· Listede ve ,...ınamesi leVazım müclürlüğiinde görülür. 
İstekli olanlar 2490 No. h kanunun tayin ettiği vesika ve 47 lirabk ilk te -
minat mald>uz veya mektubile beraber 8 Eylw 936 Sah &iinii eaaı 14 de 
daimi enciimende bubmmalıdır. (607) 

* * Senelik muhamnwa muvakkat 
IDna teminatı 

Fatih Karagümrükte Debağzade mahallesinin F evzipap 
caddesinde 52,20 M. murabbaı ana kiraya teslim tari -
binden itibaren 937 ıenesi mayısı sonuna kadar. 20 1,50 
Anadolukavağuıda Zincidilnıyubaşı .obğında 10 met-
re murabbaı yol fazlası kiraya teslim tarihinden iti. -
ren 936 senesi ikinci tetrin sonuna kadar. 8 0,60 

Yukarıda semti M!De1ik mubamm~n kiraları ve kira müdcldleri yazıb 
olan mahaller kiraya verilmek iizere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. ls.te5.lli olanlar hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 14 Eylül 936 
Pazartesi günü saat 14 de daimi encümendcbulunmalıdır. (B.) (699) 

Burdur Belediye Reisliğinden: 
Burdur Belediyesine 225 metre 70 lik iki Rekor ve her yirmi beş met-

rede ağızlıklı ve 24 telli en iyi cim bezbortum pazarlıkla al"MC"lmr. BQ 
cins hortumu bulanlann 15/9/936 da yüzde 7,5 kurut teminat para ve 
teklifnamelerile ~eya bizzat mt 14 de Burdur Belediye F.aciimenin:!e ha-
zır bulunmalan ilin olunur. u665u 

lstanbul Sabı ~leri Müdürlüğünden r 
528 mezat bimeai 186 kilo 83.70 lira Oto şası aksamı, 461 mezat kai " 

meli 4.500 kilo 123.38 lira Nişan hedefi, 471 mezat kaimesi 72 kilo 129.90 
lira aleminyum varakm 8 Ey1w 936 günü saat 14 de İstanbul Gümrü • 
ğündeki sabt salonunda açık artırma ile satılacaktır. Artırmaya girecek • 
lerden yüzde yedi buçuk pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır. (701) - - ~-------------

1 OOYÇE ORIENT BANK 1 
Dreadner Bank Şubeal 

Merke.1i: .Berlio 

Türklgedekl ıubel•l'l: 

Galat. • latanbul • lzm1r 
DepOIU: lat. 1\itün Gümrügıi 

• H.r ,.,.,. haua ı,ı * 

-
Kadıköy 

Süreyya Bahçesinde 
Halk Opereti 

3u akşam 21,45 de 

SEVDA 
OTELi 
Bllyllk OJ>l ret 

i pudo 
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Paslanmaz 
Yeni 

A AN 
Tıraş Bıçağı 

Dünyada mevcud botun tıraş bıçaklarının 

mutlak en mClkeııınıelidir. 100 defe t1raf 
etler. Hasan tıruş ınnkinesile birlikte Hasan 
braş bıçağı senelerce su içinde kalsa kat'iyen 
paslanmaz. Tıraş olunduktan sonra temizleme• 
ğe hiç lüzum · yoktur. 
Aksini ispat ede::ne : 

lOOOlira verilir. 
lhtar: Yumuşak sakalı olanlar paslanmaz 

Hasan bra;ı bıçağını birkaç dakika kaynar 
su içinde bıraktıktım sonra tıraş olmalıdır. 

Çok keskin, çok hassas olup bir dakikada 
huzur ve rahatı ı insanı tıraş eder. Ve perdah 
olmağa hacet bırakmaz. Adedi 6, 10 adedi 60 
ıruruşa. 

H•••" tlepo•uı lstenbul 
Aakera, Beyotlu 

T U Z L A .----------------.... .... ..... _ ................................................. . 

iÇMELERi &on Posta •tb•••• 
Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi { A. Ekrem UŞ~KLIOlL 1 S. Ragıp EMEÇ tçme trenlerinin vapurları köprllden 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,05 • 11 • 
18,15- 15,10 - 15,50 dir. 

~ M E K T E B L E P E~ 
Tahsile gelecek talebelerin ihtiyacı olan yatak, battaniye, havlu, çarşaf, pijama ve 
çamaıırlan marka ve numeralarla çok kısa zamanda hazırlanıp teslim edilir. 

_. tstanb~" s~ı:~!amam H A s A N H İT ~ 1'T O :.u:::. 

Siz de 

'i, 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

KUMBARA DE STEKTIR 

Paslanmaz 

BASAN 
TIRAŞ MAKiNESi 

Adedi 100 kuruş 

BASAN 
TIRAŞ FIRÇASI 

B A 1 AR 
TIRAŞ PUDRASI 

20 - 30 - 40 kunlf 

B A 1 A R. 
Tıraş sabunu ve kremi 

• A 1 AR 
TIRAŞ KOLONYASI 

157 
Birinci 

mUkAfat 

Kazanmıştır: 

Her hususta 
teminathdır. 

, ____________ ........ 

En hoş meyva usarelerile hazır· 

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 
lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizJiyerek vncuda tuelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGILtz KANZUK ECZANESi 
Beyoilu • latanbul 

eATILIK KÖ'K 
Beşiktaş, Serencebey yokUfu 24 

No. lu Ebnlhüdanın enfes bir köş 
7 odalık, kargir, icabında iki bö-
lOk kullanılır, yağlıboya, elektrik, 
su, hamam, bahçe, çamlar içinde, 
havadar denize bakar. Yerine 

~---•müracaat. .. ---

· Herkeaia ze.ldne 
uygun yepne 

saattir. 
Cep, kol 
ve spor 
aaatlerl 

D•pos•: 

lstanbul Saltan 
Hamam, Havuzlu 

Han No. 1 

Beyoğlu - Tünelbaşı - Y eniyol 

~~~ev: ALMAN LiSESi 
Tam devreli Lise • Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzan aınıf. 

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

nüfüs tezkeresi, aıı kağıdı, ~ıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tudikııa· 
me veya diploması ile yapılır. Fazla tafsilat için mektebe müracaat 

44941 • 44942 ye telefon edilmesi. 

SAC BAKiMi 
Güze iliğin 

En birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 
6aata ook ehemmiyet veren AICVUIC aaatı ahr. 

eırREVUE 
eaatı alan ne aldıl}ını billr. 

IJIG~ı 
çOnkl 80 ••n•llk tecrübe gibi bir 

. garantiye mallktlr. 
~ Modeller en son ve zarif f•klldedlr. 

~ RICVUIC eaatıarı tanınmıf saatçııarda 
satılmaktadır. 

V•lllflf ~·~• ı .. ı.nbul Batıoekapı. T&f Han, Bll'lncl kat 19, Telefon 219&4 

İM 
En namd~r dekoratörlerin aylardanberi ihzar ettikleri" iMREN,. de 
en maruf fabrikalann en asri EN SON MODA YÜNLÜ ye 
iPEKLi KUMAŞLARILE beraber EN ŞIK ŞAPKALARINI 
bulacakaımz. 

--A~reeı Galatasaray, Eski Sahibinin Sesi 210 numaralı mataza. 
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