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lürk-NCJı' veç futbol maçının acı neticesi: 
Feci bir oyun ve O - 4 mağlUbiyet ! 

Futbol tarihimizde hiçbir milli takım dün Berlinde 
maç yapan takımımız kadar fena oynamadı 

GOL MiKTARININ 2-.3 MİSLi .. 
OLMASI DA PEKALA MÜMKÜNDU 
'fakımımız tam bir mahalle arası takımı vaziyetinde 
idi, ikinci devrede hercümerç o dereceyi buldu ki 

kimin ne · oynadığı belli olmuyordu 
N· • * * ıç.lıı ınağlüp olduk? Kaptanı: "Bugünkü idmanda çocuklar iki tur dahi yapamadılar,, diyen takımdan 

....... 
galibiyet mi bekliyorduk ? Futbolcular İstanbuldaki formlarını bile kaybetmişlerdi. 

Herkes keyfine göre yiy!>r, geziyor, bisiklete binerek eğleniyordu. 

(Sureti mahsusada gönderdiğimiz arkadaşımız yazıyor) 
ledl3erlin, ~ - Türkiye • Norveç futbol maçı bugün öğ- seyirci kitlesi huzurunda başladı. O muazzam stad • 
llet:n so~ra Momsen stadında oynandı. O - 4 aleyhimize da ~.000 kişi ya var, ya yoktu. Maamafih bunu Türkiye -
la ıcelerın bu maç için şimdiye kadar yapılan milli maç- Norveç futbol maçına verilen ehemmiyetin azlığına de-
tı7vı en fenası d:::ı, deyebiliriz. . ğil, atletizm müsabakalarının futbul maçlarına nisbetle 

~ 1 a_~n g~rek cereyan tarzı, gerekse neticesi, buruya kıyas kabul etmiyecek kadar fazla alaka uyandırdıiına b: enb .1• ~recı ve sporcularımızla beraber Berlinde bulu - atfetmeliyiz. · 
tn~lt ut.un T ürY:!eri son derecede miiteessir etti. Nasıl Takımımız nasıl kurulmuştu ? 
dl e:ssır etmcsın... F utholculanmızıa hali tasavvur c-
1!1~~ ıyecek kadar feci idi. Hele ikinci devrede öyle ke· 
ı 1 ıler, öy~~ şaşaladılar, öyle bocalamıya başladı • 
)'cu k ki kimin ne ve nerede oynadığı bile belli olmıyordu. 

a ırnımız tam hır hercümerç içindeydi. 

Havanm yağmurlu oluşuna şükretmeliyiz 

Bizim takımımız şöyle teşkil edilmişti: , 
Cihat; Hüsnü - Yaşar; Mehmet Reşat • 

lbrahim; Niyazi • Sait Hakkı - Rebii - Fikret. 

ilk devre 

LUtfi -

• 
ispanyada gene şiddetli 

muharebeler başladı 
Hükumet de ô.&ilere karşı ağır top kullanıyor, 

donanma iki ıehri bombardıman etti 

Fransa İtalya ve lngiltereye bir. nota vererek asilere 
yardım edilmemesini istedi, F ransanın aynı zaman dal 
ispanya hükumetine 8 tayyare gönderdiği haber veriliyor 

fut~-fava yağmurlu idi. Saha çimen olduğu için bizim 
~ olcuların, bilhassa Norveçlilerin ayakları sık sık 
rq YdYordu. Eğer Norveçliler bize dörtten fazla sayı yapale: dl~~sa, bundu yağmurların en büyük amil olduğnu 

Oyun daha ilk dakikalarında Norveçlilerin hakimiyeti 
altına girdi ve bu hakimiyet dakikadan dakikaya büyüdü, 
dakikadan dakikaya tazyikini arttırdı. Maamafih, bu dev· Asilerin İspanyollara karşı kullandıkları Faslı askerlerben bir kaçı Cebelnttarıkda 
rede bizimkilerin hali pek o kadar bozgun manzarası Londra, 3 (Hususi) - İspanyada· met membalarınm verdiAi malumata 
göstermiyordu.. Nitekim Norveçliler ~alnız bir gol ata- ki dahili harp hakkında gelen haberler göre T oledoda hükumet kuvvetler\ 
bildiler. gene . birbirini tutmamaktadır. Hüku - (Devamı 5 inci sayfada) 1 e dutsüz kabul ve teslim etmek lazımdır. 

Seyirci azhgı ve hakemin bitarafhgı 
~Uk Oyun çok bitaraf bir sporcu olduğu bilahare tabak -

eden bir İtalyanın hakemliği altında ve pek küçük bir 

Takımımızda bozgwı başhyor 

Bizim takımdaki bozgun asıl ikinci devre başlangıcın- B 1• r k 1• b r 1• t k u t u s u il e 
(Devamı 8 inci sayfada ) 

GüreŞ~iJ~;·i;;i;···dÜ~kii"·;;ÇJarın ~~~=:~~~~a~!zk!~~~~,j=~~~ 
h • d ı• Jd•ı kim bulursa onunla evleneceğim,, diye kağıt koyan 
epsın e ga JP ge ) er ve 18 ay sonra Samsundan cevap alarak nişanlanan 

amele macerasını anlahyor 
• Yazanı Naci Sadullah 

l3ayan Meziyet 
,,_ Amerika, garip adetler, garip aşklar, 

Olinıplyat:ara gıden kıymeUl gnrcşcilerimızfn bir arada çekilmış bir resimleri .garip dava~ar, g~rip cin~:~tler, ga~ip izhd!-
B ı · il 56 k·ı d Ah ·ı '-'b" J d ) vaclar garıp talaklar, hulasa, garıp a-

~ er ın, 3 (Sureti mahsusada giden arkadaşımızdan) - Ser· k maç: ı o a met ı e raıu ı apon arasın a yapı mıı· • . ' . 
tat .. dıseler kıt asıdır. 

ı l Rtırcı müsabakalarına bugün de devam cdilmi .. tir Müsaba- tır. Maç oldukça çetin olmu~. heyecanlı dakikalar geç.i.rilmi§tir. · B .. d . d"" a 1 b"ır adı da 
4tt lrda. . 

1 
v • • •• • • • •• ... " • • •• , u yuz en, yem uny n n 

la.r hın.erce seyirci bulunmuş ve güreşçilerimiz alkışlanmış- Netıcede Ahmet guzel hır oyunla rakıbmı maglup etrru§tır .. Gu- «Garabetler diyarı» dır. 

~ır:•r. Curc~çilerimizin bugün aldıkları netice, dünkü talihsizliğin rctÇİmiz galibiyetten sonra sürekli bir eurette alkıtlanmııtır, ' Gün geçmez ki orada, mantık kaideli!'• 
~lıf::ı fena tesiri ortadan kaldırmış, yüzümüz gülmüatür. ( Devanu 2 inci &Qfada) (Devamı 7 inci sayfada) 

~evket 

HALiOE EDiB'iN SAHESERi 
Y olpalas Cinayeti 
YEDlGON lHJ O"ün çıknn ntıshııslle 
Halide .E<lih'in ~son romanını tefrika 
ctıncğc haşladı. Bugün mutlaka yg. 
D1GÜN alınız. 



2 Sayfa 

•• u 
Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı _ ... __ . . . ............. ---.. ··---· 

Berlinde dünkü 
Güreş 
Müsabakaları 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

fkinci maç: 61 kiloda Yasar ile Belçika
lı aıasında yapılmışur. Bu maç da heye
canla olmuştur. Neticede Yaşar da Tnkibi
nin sırtını yere getirerek galibiyeti elde et· 
miş ve alkışlanmıştır. 

Üçüncü maç: 66 kiloda S-dık ile İsveç
li aTasında olmuş, dakikalarca devam et· 
mi~tir. Bu karşılaşmada ela yüzümüz gül
müş, Sndık da rakibini mağlup ederek al· 

kışlanmıştır. 
-4 üncü maç: 19 kiloda Ahmet ile Alman 

güreşçi arasında olmuştur. Ahmet mükem
mel bir oyundan sonra rakibinin •ırtını yere 
getirmeğe muvaffak olmuş ve ıeyircilerin 
alk~larını top1alJUfbr. 

Beşinci maç: 89 kiloda Mustaaf ile ra· 
Jcibi İngiliz arasında yapılmııtır. Bu maç 
da mükemmel olmuş, Mustafa güzel bir 
oyundan sonra Takibini mağlup ederek al

ıu~lanmışur. 
Bugün Türklerin yaptığı altıncı ve 110· 

nunco maç çok heyecanlı olmuıtur. Bu 
maç.da Çoban Mehmet rakibi Beltikalı 
ile karşılaşmıştn. 

Çobanın hakim oyunu seyircilerin he· 
yecanını arttırıyor, le§vik takdir •esleri 
yüluıeliyordu. 

Neticede, Çoban, sıkı bir oyundan son
ra uyı hesabiyle rakibi BelçikalJ}'ı mağ
lup etmeğe muvaffak olmuş ve aüreldi al
kışlar toplamııtu. 

Bu müsabakaların finalleri yann (bu· 
gün) yapılacak.Ur. Bugün elde edilen ne· 
ticelcr güreıteki ümitlerimizi daha ziyade 
kuvvetlendirmi§tir. 

idarecilerin Mütalealan 

Müsabakalardan aonra burada topla· 
nan muhtelif milletlere mensup spor jda
redlerile görüıtüm. Bunlann hemen hepsi 
güreıçilerimizin büyük kuvvet ve kabili
yetlerinden aitayjıle bahsetmektedirler. 
Buradaki aporculuın kanaatlarına göre, 
güreıçileTimiz. beynelmilel müsabakalar 
yapmamıı olmalarına ve bu yüzden biraz 
acemi görünmelerine rağmen yarın (bu· 
gün) yapılacak müsabakalarda jyj netice· 
ler alacaklıudır. 

Güreı Federasyonu Reisi Memnun 
Maçlardan ıonra güreı federasyonu 

reisi Ahmetle görüştüm. Heyecan ve ae· 
vinç içindeydi. intibalarını •ordum. Kısa
ca ıunlan söyledi: 

u- Bu günleri gördüğüme şükrediyo
rum. Başka ne ıöyliyeyim. Sevinç içinde
yim.11 

Güreşçilerimizin aldıkları bu güzel ne· 
ti e buradaki Türkleri ve Türk dostlarını 
çok sevindirmiştir. Y nrını sabırsızlıl.la, bi
raz da heyecanla bekliyoruz. 

Ömer Besim 
Diğer güreş müsabakalarının neticele

ri şunlardır: 
Yarı ağır: 

Friedel • İsveç • , Sayı hesabiyle Neo 
• .Estonya - ya. galip. Virag - Macar • 

ıayı hesabiyle Lahti • Finlandiya • , ya ca· 
lip. 

Searf • Avusturalya - 11 dakika 36 sa· 
niyede tuşla Beke • Felemenk • e galip. 

Siebert • Almanya • • aayı hesabiyle 
Prokol • Çekoslovakya • ya galip. 

Clcmons • Amerika • , 14 dakika 33 
saniyede Daetwyler - İsviçre -, ye galip. 

Ağır Siklet• 
Palusala • Estonya - , 10.50 dakikada 

Klapusch • Çekoslovakya • ya ga!ip. 
Burk.i • laviçre • , Sayı hc..abiyle Geh

ring • ,Almanya, - Akcrlindh • lsviçre • , 
12.20 saniyede Dunn • Amerika - ya ga• 
)jp. 

Horos Siklet: 
Herbert - Almanya - , 14 dakikada 

Cnzaux - lngi1tere • ye galip. 
Laporte • Belçika • , 1 dakika 6 sani

yede Niç - Çekoslovakya • ya galip. 
Zombon - Macaristan • ,Sayı hesabilc 

Nizolln • İtalya • ya galip. 
Tuvesscn • laveç • ,9.49 sııniyede tu~la 

Caudard • İsviçre - ye galip. 
Jaskarı • Finlandiya • • 3.43 saniyede 

Jurado • Füipin • e galip. 

Flood • Amerika - , 4.50 saniyede tuş
la Thorat • Hindi ten • a galip. 

SON POSTA 

a Kampta a 

Yazın kamplara çıkmak biz<M yeni idet olıttufhu'. En-eli 
mektepler turada burada kamplar kurdular. Onlan halk takip 
etti. lstanbulun ıurasmda burasmda aile kampı kuranlar gö
rüldü. 

tabiat içinde Ya.fi.lalar hem sıhhatçe, ._.. tıblikça çok feY ka
zanırlar. 

Kamp hayabm memleketıeMi büyiik tet*Jıüller teıvik Ye or· 
ıanize edebilirler. Mesela Halkevleribu itele aençlere rehberlik 
edebilir. Kamp bayatı insanın tehrin yorgunluğundan kurtulmak ve 

tabiat içinde kendimizi unutmak için en iyi bir vasıtada. Bil -
bassa cençler yum evlere kapanacağına, kendilerini kırlara atıp 

Kamp bayab çocukların hem aabluıt, lwım de abJiklanmn ni
:unu olur. 

(söz 
Aıkın can baz hane 
Programlarının tenftlflÜ
llnde Ognadılı rol 

Eskiden vahşi hayvanları at cam • 
bazhanelerinde halka yalnız teşhir et· 
mekle iktifa ederler. Onlara marifet· 
ler yaptırmazlardı. 

Aralarına ancak 19 uncu asrın meb
deinde insanlar karıştı. Mesele şöyle 
oldu: 

Hayvan seyislerinden Martin genç 
bir kıza aşıktı. ve birbirlerine her ak -
şam kaplanların kafesinin yanında 
randevu verirlerdi. Bir akşam gene bir 
temsil esnasında böyle konuşurlarken 
kaplanın biri var kuvvetiyle bağırma
ğa başladı. 

Kızın aksi gibi babası da oradaydı. 
Martin' e yalvardı: 

- Aman şu hayvanı austur l Mah
volduk. 

'\ 

ARASINDA J 
·---------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Dalgınhk 

İkinci meşrutiyette bir aralık maarif 
nazırı olan EmruJJah efendi dalgınlığı 

ile meşhurdu. 
Bir gün, İstanbuldan, Bakırköyüne 

trenle dönerken, bilet yoklamağa ge• 
len kondüktöre, bir türlü biletini bulup 
da veremiyordu. 

Kondüktör, nihayet hekleımekten 

usandı, ve zaten tanıyıp, hürmet ettiği 
eski nazıra: 

- Zaran yok, efendim .• dedi. Ara· 
mayınız. 

Fakat Emrullah efendi: 
- Olmaz! dedi. Mutlaka bulmalı-

yım. Yoksa, nereye gideceğimi nere-
den bileyim? 1 

·----------------------------~ ' 
Ralıklar boğaz alruına 
Tutular mu? 

Ta/ısildarı11ı timsah 
Yutan kög 
Hallcı ne gapar ? 

Borneo adasında Barito nehrinde 
timsahlar pek çoktur. Ve oranın aeke
nesi de o nehirde mütevekkilane yıka
nırlar. Timsahlar her sene beş on kişiyi 
yutar, fakat o iti Allahtan bildi1cleri 
için ertesi sene gene nehre girip, gene 
kurbanlar verirler. 

Geçenlerde bir İtalyan gazetecisi, 
oralarda dolaşırken, yerlilerin zıpkın
la bir timsahı öldürmek istediklerini 
görmüş ve bunun sebebini sormuş .. 

Yerliler şu cevabı vermişler: 
- Vergilerimizi ala!l tahsildarı yut

tu, paralarımız onun karnında. Tek -
rar vergi veremiycceğiz, paralarımızı 
kurtarmak istiyoruz. 

••• 
Aç keten celllt 

f ngilterenin mqhur celladı William 
Billington teaküt olmuş ve bu kötü 
mesleği tcrketmİftİ. Tekaüt olduktan 
sonra cellat olmadan evvelki mesleği -
ne yani berberliğe dönmek istedi ve 

Ağustos 

Haydi, başlıyor!. 
Haydi, başladı!. 

a. Talu 

- Bayım, buyurun 1 Gelin.. görün 1 
lıyorl Batladı; Duyduk duymadık .. b" 
bilmedik demeyin: İstanbulun kırk gün, 
gecelik meşhur eğlencesi bul Çin ve Mıı 
de, Hindistanda, Kandahar'da eşi görü 
yen, misli olmıyan felllikler burada 1 Ba) 
lar, baylar! Seyredin, içiniz açılsın! Gö 
lerinize neş' eler saçı Isın 1 Geliniz.. Bakı 
İstanbulun kırk gün, kırk gecelik eğle 
leri ~lıyor .. bqladıl 

NeTe de mi? NauJ mı bqladı?. Ay! 
beriniz yok mu? Allah, aJlah 1 Bu k• 
biganelik, bu deıece vurdum duymazlık. 
lur mu? 

Gazeteler yazdı.. Salihiyettar a 
ilan etti~ siz hala mı farkında değilsi 
Onlar, evvelisi gün öğle üzeri, Veli efe 
çayınndui at koşularile baıladığını sö 
diler amma, yanlış. Daha önce, sabahle 
Şehzade camii avlusunda Fevziydi çoc 
larla Taştekneliler arasında kaydırak 
uzun ep:k oyur.ılarile başladı.. 

Şenlik haniya mı, dediniz'? 
İosaf I Etrafınıza da mı ibakmıyorau , 

Nah, halk sürur içinde çalkanıyoT.. nef 
ainden kabına sığmıyor 1 

Boıu eleği]: Programı bir )'llda ha 
nan kırk gün, lmk gecelik. tarihi eğle 
bul Bu zengin, parlak, epiz programla 
memlekete seyyah gelmezse, artık kain• 
aptallığına aCl'bestçe hükmedebiliriz. 

Baksanız a, yahu 1 İki günden beridir 
lanbulun adeta haYası değişti: MiHet 
niyor. CeVTek kallkahaları, ~n türküle 
aabahlua kadar ayyuka çıkan •Ünır a'V 
)erini auymuyoT musunuz? 

Nasıl? 
O kahkahaları atan, yangın ycrlerioJ 

ki bayku§laT •• türküler, bayat gr_amof 
plaklannın nağmeleri.. avizeler, ıko 
ki yeni doğmuı çocuğun viyaklamaları 
dediniz? 

Olabilir. Ukin sizi ben de temin ~d 
rim ki, lstanbulun knk gün, kırk geC 
me§huuur eilenceleri l>aılamışbr. 

Programda neler mi var? Var, 
Karagöz, meddah, yahudi hokkabaz 
orijinal §eylerden tutun da, tulumba 
'1 gibi sportif ve kibar eğlencelere va 
cıya kadar her türlü temaşayı bunda b 
bilirsiniz.. 

Dedim a, program zengin .• mütcne 
Allah için ehil adamların elinden çık 
belli! Öyle üstünkörü yapılmadığı, ya 
illerde turizm te§kilatını, turiz.m çalıf 
lannı yıllarca inccleınlş kafaların mah 
olduğu daha ilk bakışta anlaŞJlıyor. 

Rahmetli Ayer Loti eğ olsaydı, 

fClllilderin mürettiplerini 
kim bilir nasıl bir ~heser 

tirirdi. 
Tulumbacı yarışı .. Aman ynrabbil ~ 

dahiyane bir fikir 1. Hele, belediyenin 
nünden geçerken birer de nara atacak: 

- Hailytl. Yaman gelir. yaman gidi' 
festival köleleri 1. ~ 

Diye ortalığı çınlııtaca'k olurlarsa, 1' 
bilir kaç gönülde hasret uyandırırlar!. I 

Haydi, bayanlar, baylar! Basladı!. ~ 
tanbulun meşhul' kırk günlük, kırk gece 

eilenceleri bu 1 J' 
Ne duruyorsunuz.}. Şu umumi p:nliie 

de katılın... haydi!. 

r'---. 
.<. /ez~'" 

Martin elindeki kamçile ve büyük 
bir hırsla kafesin iç.ine girdi. Hayvanı 
var kuvvetile kamçıladı. Kaplan da 
yaptığı kabahati anlamış olaca ki da • 
yağaı yediği halde sustu. 

mükemmel bir düilln açtı. Fakat kim- , __ _ 

İşte o tarihtenberi terbiyeciler hay
vanlarla da temas etmeğe başladılar ve 
onlara marifetler yaptırdılar. 

Amerikalı bir doktor balıkların da 
boğaz ağrısına tutulup tutulmayacak -
!arını merak etmiş. Tetkikatı müsbet 
neticeler vermiş. Yukardaki resim bu 

ae onun dükkanına gelmiyor bir celLi
da tıraş olmak istemiyordu. William, 
bir sene kadar bekledikten sonra işini 
yürütemedi ve dük.kanı kapattı. 

garip meraklı doktorun balığın boğazı
m tetkik etmesini göstermektedir. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Dostlardan biri cumartesi günü bir hafta sonu tatili yapmak 1 kalkhk. Pazartesi sabahı bize bir fatura getirdiler, kaç para 

üzere knrısı ve küçük bir çocuğile Boğaziçindeki otellerden bi· tahmin edeniniz. 
rine gitti. - 25 l.ira, dedik. 

- Ne münasebet, tam 46 füa. Bu parayı nasıl sarfetmiJİz, 
Bqı.in i~ine döniince ilk sözü ıikiyet oldu. Sebebini sorduk, ne yiyip İçmifİz, farkında değilim. Çünkü misafirimiz yoktu, bir 

ıöyle anlattı: karı koca ne yesek bu kadar masraf yapamazdık. 
--Otelde ~ı yukan 48 saat kaldık. Çocuğumuzla birlikte Sonra da bu memlekete turist getirmek istiyorlar. T '1J'istle • 

iki yataklı bir oda itıal ettik, iri gün içinde yedik, içlik, yattık, rin bu otellerde olurmağa razı olacaklanna, ar!ık. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA l 

1 

L-----------------------------------------------------J 

Biliyor Masanıız? 
1 - T royb. nedir? 
2 - Guatemala devleti nerededir'? 
3 - Hehe kimdir'? 
4 - Altı kanlı kral lkimcfu? Ve bu ~· 

oınlann isimlerini bilU misiniz} 
(Cevap!an Yarın) 

* Dünkü Suallerin Ce'\'cıpları ' 
- Büyüle İskendcr 33 ya ı a 8' 

bilde öldü. . . ·e1>' 
2 - Büyü · lskenderİn filozof D» 0~ 

öğcn cümlderinden biri §Udu?: E-er il' 
lekender olmasaydım. Diyojen olrnak 
terdim.» , 

3 - Ajnks Truva harbi kahraman~~-~ 
nndnn üçünden biridir. Yunanlı\aTin 1 d' 
sırasına koyduktan §cci ve cesuY ıı1 

hatibidir. " 
4 - Afrik.anın Avrupa ve AsyaY8 bil' 

yakın sahilleri Tanca, Moka, Aden _. 
leridir) 



Habeşistanda şiddetli 
muharebeler oluyor 

Adisababa ile Dessie arasındaki muharebede 
ltalyanlar ve Habeşler 7,000 zayiat verdiler. 

Habeşlere Ras Seyyum kumanda etti 
~ondra, 3 (Hususi) - Cibutiden gelen malumat geçenlerde Ha· 
l' . ~rin Deuie ıehri ile Adisababa arasındaki muvualayı kesmek 
~ ~ tehri biribirinden ayırmak için yapbklan hareketin zanııedil· 
~den daha çok vasi mikyasta olduğunu göıtermektedir. Bu malu· 
-.;.~ göre İtalyanlar ile Habeşliler bu muharebede 7000 zayiat ver-
--tterdir. Ve Habqlilere Ras Seyyum kumanda etmiştir. 

F •kat henüz bu malUınatı teyit edecek malumat alınamamıştır. 

Alman· hududunda 
lliimayiş yapan Fransızlar 
l<ızıt bayrak taşıyan 3000 Fransız sosyalisti, hudutta 
"1nıanlan sinirlendirecek şekilde bağınp çağırmışlar 

!lııı~rlin, 3 (Radyo} - Dün Fransa -ı müştür. 
'tı alk ~ephesine mensup 3000 F ran- Bu tahrikamiz hareket i\lmanyaCla 
~lQ 8osyalıstinin (Sarbruken} e en ya- derin bir tesir uyandırmıştır. Fransız 
~erlerde, Almanların sinirlerini jandarmasının bu nümayişleri himaye 
~ cak bir şekilde nümayişler yaptık- eder vaziyet almsaı, hissedilen teessü-

Ve kızıl bayraklar taşıdıkları görül- rü arttırmıştır. 

Fransada başku- Yunanistanda bir 
ltıandanlar mektebi iştial daha 
~.!'~~aydan generala kadar Patrastak! ~arut ~eposu da 
Ulun erkan kursları takip ıştial etti 

edecek Ati na, 3 (Hususi) - T ersaneCie 
Barut deposunun iştiali etrafında ya· 
pılan tahkikat henüz neticelenmeden 
dün gece Patras adasındaki Barut de • 
posunda bir iştial vukubulmuştur. iş
tialin ne suretle vuku bulduğuna dair 
timdiye kadar tafsilat gelmemittir. 

Jiaris, 3 .. il A~ H··ı ,. 'k' ~ . ,.,, .ı - u~umet ı ı 
erkezı bulunacak ola b" Y .. k k 
illi müdafaa tetk.kl ~ ır « .. u se 

ıı... d ı erı ltollt!JW na-
9'l\n a hak'k" b' k ~ 1 ı ır ara, deniz ve hava 
d._ uları başkumandanları mektebi ih-

etmiştir. 

'e~ arbaydan Liva generala kadar yük
ı-r &.skeri erkan, bu yeni kollejin kurs-
tı takibedeceklerdir. 

~lt ~~ılacak tedrisat, bilhassa yüksek 
f41ta ulceyf meselelerine dair olacak, 
iti l t iktisadi mali ve diplomatik me· 
'ttqe er de öğretilecektir. l\'lektebe yal
~kerler değil, aynı zamanda sivil 
ttk& ve bilhassa hariciye nezaretinin 
~11 .. nı d~ kabul edileceklir. Bu siviller, 
~~ '. mudafaaya müteallik olan bazı 
~\i~~k meselelerde ve mesela nakliyat. 
~ ı.m.mat ve levazım tedariki ve sa
ltt· R_tbı hususatta askeri şeflerin yük-

ını hafifleteceklerdir. 

fe.ıagirin en bllgük 
1'ıQ11ıı katledildi 

~Cezayir, 3 (Hususi) - Ceza
~ Yerli muhafazakarlar ile Libe
~er arasında çıkan bir müca• 
..... ~de Cezayirin en büyük imamı 
~tul düşmüştür. 

Yunanistanda soyadı 
~t Atina, 3 (Hususi) - Dahiliye 
'd 1!areti Yunanistanda ikamet 
~~~':İn tabiiyet farkı gözetil
~•zın altı ay zarfında soyadı 
~I an hakkında bir kanun ha-

ıtrrııstır. 

lı Uşakta maç 
talt 3 (A ''tıd ' .A .) -Genç takımlar ara· 
~1 a devam eden Halkevi kupası maç
~-llın sonuncüsu dtin oynandı. Bu 
~u!ta E.rgenekon 1-0 Gençleri yendi. 
'-'a <lnlarda beraberlik hasıl olduğu için 

ç ~elecek hafta tekrarlanacaktır. 

~ariciye Vekilinin teşekkürü 
l't~·kkar,3(A.A.~- Ha 'ci e vekili 
loru 1 Rüştü Aras ve refikası 
il'& nla~ı Sevin'in doğumu mü· hllf betıyle kendilerine tebrik tel
l~tf 1 ve mektubu göndermek 
'>-rı Unda bnlunmuş olan dostlarına 
b\ıl ayn cevap vermiye imkan 
lliıı ~bdıklanndan teşekkürleri
~\>s'tı liğına Anadolu ajansını 

1 etmişlerdir. 

Hük\imet, iftial hakkında sıkı bir 
tahkikat yapılmasını emretmiştir. 

Atinada umumi greve karşı 
tedbirler ahndı 

Atina, 3 (Hususi) - Çarpmba 
günü ilAn edilecek olan 24 saat· 
lik umumi grev esnumda karışık· 
lıklar olması ihtimaline karşı hü· 
kumet tarafından esaslı tedbirler 
alınmıştır. 

Grevin umumi hayat üzerinde 
mümkün mertebe daha az mü· 
essir olması için hükômet tarafın· 
dan şimdiden faaliyet sarfına bq
lanmıştır. 

Atina,3(Hususi)-Ahali Partisi 
ne mensup Vradini gazetesi Yuna· 

nistanda son zamanlarda harekete 
gelen işçilerin, matrut zabitlerin 
tesiri altında hareket ettiklerini 
yazmaktadır. 

Atinada şiddetli sıcaklar 
Atina, 3 (Hususi) - Hemen 

bütün · Yunanistanda evvelki gün· 
denberi hararet derecesi yeniden 
yükselmiştir. Dünkü hararet 35 
ili kırk derece arasında tahavvül 
etmekte idi. Sıcaklık Trakya ile 
Yunanistanın cenubunda daha 

fazla hissedilmektedir .Ege denizde 
ve bilhassa Giritte havalar serin· 
dir. 

Yeni tayyareler ahnıyor 

Atina, 3 (Hususi) - Başvekil 
Metaksas Hava Nezareti mütehas
sıslariyle Yunanistan için yeni 
ısmarlanacak tayyareler hakkında 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Hava Şurası yakında toplanarak 
ısmarlanacak deniz tayyareleri 
meselesini de halledecektir. 

Filistinde kıyam 
Hayf ada bir polis müfettişi 

ve iki Yahudi öldürüldü 
Londra, 3 (Hususi) - Filis

tinde kıyam devam ediyor. Bugün 
Hayf ada bir Arap polis müfettişi 
vuruldu. Bundan başka iki Ya
hudi bekçisi katledilmitllrdir. 

Spor Müsteşarlığı 
kuruluyor 

Anlıaradan bildirUiyor ı 
« T ürlr •por lrunımunun Türk 

•porca gençliği için beklenen hı· 
.zı vermiyeceii kanaati halıimdir. 
T eıkilôtın ileri memleketlerde 
olduğu gibi devletleıtirilme•i dü
ıünceıi gittikçe kuvuetlenmekte, 
bu likrin tara/tarları çoğalmak
tadır. 

Sporcuların olimpiyat dönüıün
den ıonra teıkilôtta eıaalı deii· 
ıiklikler yapılacağı ıanılmalrta

dır. Bu deiiıikliğin Maarif Ve
kaletinde ihdaı edilecek bir ıpor 
müıteıarlıiı ile bqlamm ve bü
tün ıpor itlerinin bu müıtefQTlık 
taralından idare edilmeıi muhte
meldir. 

İngilizlere göre 1918 denberi Akdeniz· 
de vaziyet değigmigtir. Eskiden taarruz ka· 
biliyetleri son derece ehemmiyetsiz olan 1-
talyanlar, artık Akdenizden bahsettikçe 
«bizim denizimizl> derneğe ve Maltayı da 
istirdadı lazım gelen İtalyan topraklan a· 
rasında saymağa başladılar. İtalyanlar bun· 
dan başka Sicilyada ve Trablusta birinci 
sınıf üssülharekeler yaparak Maltanın kıy· 
metini düşürdüler ve Maltayı lngiliz deniz 

~------------·--- kuvvetlerinin en belli başlı müdafaa ÜNÜ 

Olimpiyatlarda 
Dün alınan 
Neticeler 
Yağmur ve rüzgara rağ
men on binlerce seyirci 
müsabakalan takip etti 

Berlin, 3 (Hususi) - Bugün burada 
hava birdenbire ıerinledi. Sabah erkenden 
hava bulutlandı. Olimpiyatların ikinci gÜ· 
nü yağmurlar bagladı. 

Yağmur öğleye kadar fasılalı bir suret· 
te devam etmiıtir. Rüzgar ve yağmura 
rağmen bu sabah yapılan çekiç atma mü· 
sabakalarında 45 bine yakın ıeyirci bulun· 

muştur. 

İlk eünkü tesnifler 
On birinci olimpiyadın ilk gilnün ıpor 

müsabakaları neticesinde muhtelif millet· 
lere ait tasnif: 

Almanya, iki altın, bir gümüt. bir 

bronz madalya, 

halinden çıkardılar. 

O halde Maltanın yerini tutacak ve 
Maltayı destekliyecek bir yer bulmak la
zım geliyor. 

Bu yolda işe yarayacak yerler Giril, Is· 
kenderiye, Hayfa ve Kıbrıstır. Girit ya· 
bancı bir devlete ait olduğu için mevzuu• 
bahsolamaz. İskenderiye bir Mısır limanı· 
dır ve Mısırlılar lskenderiyenin İngiltere 
tarafından bir üssülhareke olarak kullanıl· 
masını istemezler. Hayfa, manda altında 
yaşayan bir ülkeye tabidir. Manda ise mu· 
vakkattir ve daimi tesisata müsait değil
dir. Fakat Kıbrıs İngiltere için lazım olan 
bütün şeraiti haizdir. Adanın büyüklüğü, 
limanlarının ve iç taraflarının bu iıılere el· 
verişli) iği; Şarki Akdenizin her tarafına 
yakınlığı ve rühayet İngiltereye aidiyeti bu 
tcraitin en mühimlerindendir, İngiltere bu
radan Şarki Akdenize, Süveyg' e, Eğe ve 
Karadenize giden bütün deniz yollarını kon· 

trol edebilir. Burası İngiliz donanmasını 
bannclırmaia müsait okluktan baıka hava 
üsleri için lazım olan bütün emniyet ıera
itini de haizdir. Bu liyede Hayfada akan 
petrolleri, ve Akdenizin yarısında Britanya 
imparatorluğunun bütün menfaatlerini ko· 
rumak mümkün olur. 

Finlandiya, bir altın, iki gümüg, bir 
lngiliz mütehassıslarının gazetelerde bu 

bir yolda neşriyat yaptıkları sırada salahiyet
tar askeri makamatın da Kıbrısda tetkikat 

bronz madalya. 
Amerika, bir altın, bir gümüı. 

bronz madalya. 
Lehistan, bir bronz madalya. 
100 Metre Rekoru Resmen Tanınmadı 
Berlin, 3 (AA.) - Dün Amerikalı 

ko~ucu Owens tarafından tesis edilmiş o· 
lan 100 metre rekoru resmi surette tasdik 
edilmemiştir. Çünkü arkasından gelen kuv· 
vetli rüzgar, koşucunun sür' atini pek fazla 
arttırıyordu, 

Yüz Metre Finali: 

Birinci: Owens • Amerika - , olimpiyat 

yaptıkları ve tahkimat için hazırlandıkları 
anlaşılıyor. O halde Kıbrısın yakında İngİ· 
liz deniz ve hava kuvvetleri için Maltadan 
daha çok esaslı ve daha çok büyük bir Üs· 

sülhareke olacağını tahmin etmek, herhal
de yanlıı olmaz. 

Ömer Rıza Doinıl ......................................................... _._ 
İtalya, üçe kargı 11 ile Macaristana 

galip. 
Avusturya, dörde karşı 12 ile Ameri· 

şampiyonu, 1 O, 3/ 1 O saniye. kaya galip. 
İkinci: Metcalfe • Amerika • , 10,4/ 1 O 

saniye. 
Üçüncü: Osendarp • Felemenk • , 10, 

4/ 1 O saniye. 
Dördüncü: Wykoff • Amerika • , 
Beıinci: Borchemeyer - Almanya • • 

Altıncı: Strandberg • İsveç -. 
Gülle Atma Müsabakası: 
Birinci: Woellke • Almanya - , olimpİ· 

yad şampiyonu rekor: 16,20 metre. 

Fransa, yediye karşı 9 ile Almanyaya 
galip. 

Gülle ve halter: 
Anthony Tüy siklet finali: Amerikalı 

Terlazzo tarafından kazanılmıştır: 
lope :92.5 kilo Arra§e: 1 OS kilo, 
122,5 kilo. Yekun 312.5 kilo. 

Hafif siklet: 

Deve
Epole: 

Final : Mısırlı Mehmet Ahmet Misbah 
kazanmıştır. Develope: 92,5 kilo, Arraşe 

İkinci: Baerlund. Finlandiya - • 16,12 105 kilo, Epole: 145 kilo. Yekun: 342 ki
metre. 

O lo. 
çüncü: Stoeck • Almanya • , 15,So Hafif sikletler grupunun ikincisi Avus· 

metre. 
turyalı Robert Fein, üçüncüsü Alman Kari 
Yansen, dördüncüsü Alman Kari Schwit

Belçika, beşe karşı 11 ile Arjantine ga· talle, beşincisi Mısırlı İbrahim Mes'ut Es

Eskrim: 

lip. eeyyittir. 

Başbakan bu 
sabah geldi 

Başbakan İsmet İnönü refatinde Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Aras oldu· 
ğu halde bu sabah şehrimize gelmişler· 
dir. Başbakan ve Tevfik Rüştü Araı 
Haydarpaşada tezahüratla karşılanmış
lardır. 

3 Zelzele 
Kaydedildi 
İstanbul, 3 (A.A.) - Bu gece Kan· 

dilli rasathanesi, aynı merkezden gelen 
iiç zelzele kaydetmiştir. Biri, 2 Ağu~ 
tos saat 20, dakika 21, saniye 58. ikin• 
cisi :3 Ağustos saat O, dakika 41 saniye 
48. üçüncüsü saat 6 dakika 3 saniye 
40 da olmuştur. 

Üçüncü zelzele oldukça şiddetli idi. 
Zelzele merkezinin lstanbula mesafesi 
380 kilometre idi. 
. Uşak, 3 {A.A.) - Bugün saat 12/-

40 da garpten birincisi şiddetli, ikincisi 
hafif iki zelzele oldu. Şehirde kaza 
yoktur. 

!=:= _____________ ik_i __ a_hb_a_p __ ç~a_v __ u~ş~la_r _______________ I 



İstanbulda su sıkıntısı 
Şehrin kenar semtlerinde halk içecek su bulamıyor. 

SON POSTA 

Elektriksiz 
ondülasyon 

.. Kırkçepne ve Halkalı sulan değil , içilecek, hatta Bu yüzden bir berberin 
kullanılamıyacak kadar pis. elleri ekzema oldu, berber-

Bu yıl fstanbula görülmemi~ yağ -ı Sular idaresine göre bütün bunlar ler cemiyeti memnuiyetin 
murlar yağmasına rağmen şehirde su bedhahane .pyialardan, muğalatalar - tatbikına çalışıyor 
ııkıntıSıı çekilmeye başlanılmıştır • dan ibarettir. Vaziyet tamam~n aksine- S hh ,. . . . 
Beyoğlu aemtinde bazı sabahlar a- dir. Sular idaresinden en salahiyettar 1 ~t Vekaletının menetmış olma-
t manlara T erkos çıkmamaktadır. bir zat bu hususta demiştir ki: sına ragmen f stanbulda elektriksiz on-

bulda · I k · ·hl"' '- . l dülasyon yapan 50 kadar berber oldu-lÇIDe suyu o ara ı~tı aK - Susuzluk şayıa1armın as ı, astarı w u .. 
edilen Hamicliye ve Ker,.ı::uyu sıkıntısı kt B'lh B w 1 t k g • Anadoluda da hemen hemen bu -

r- yo ur. ı assa eyog u mın a ası • t" be b I . l k 'k . . ,. 
,ekilmekte, sucular Hamidiye ~me- nın geçen seneye nazaran suyu daha un kir er erın e e trı sız ondulasyon 
1 • • 'h · '-- la k L_da .. b ld T k k f' yaptı arı tesbit edilmistir ennın ı tıyacı 1W?Şı yaca IW r gur o ur. er os suyu sık sı tas ıye e- · · 
alcmadığlnı, Keçe suyu memhamın dildiği için memba suları kadar temiz BerI>:r~er ~emiyeti Reisi bu husus-
hemen hemen kurumuş vaziyete gel • ve içmeğe elverişlidir. Kırkçeşme ve ta demıştır kı: 
diğini söylemektedirler. Halkalı suları maalesef temiz değildir. «- Eczaneler müfettişi İsmail Hak-
Kırkçeşme ve Halkulı sularına ge- Bu sular içilemez ve içmekten tevakki kının yaptığı tahliller neticesinde e· 

lince bu sular pistir. Bulanıktır, bir edilmelidir. Hamidiye suyu içmeye en lektriksiz ondülasyon yapmak için kul-
mikrop membaıdır. Bu pislik yüzün - elverisli sudur. lanılan ilaçlar da yüzde dört nisbetin-
den de içilmiyecek kadar acılasmış ve E ' ak . d I - de süblime bulunmuştur. Sağlık Ba -: n sıc mevsım e o mamıza rag· k w 

bulanık bir renk almıştır. Şehnn öte - l t b l 'ht' L l k anlıgı bu usulü şiddetle menetmiştir. . . . ... men s an u , ı ıyacı 1'.arşı ayaca su-, F k • . w • 

sinde benainde yapılan umumı T erkos l'kt' h. d b' b h · a at bu memnu ıyete ragmen en şıd-. ya ma ı ır ve şe ır e ır su u ram d 1. b' . 
çeşmelerine gelince sakalara bu çef - kt et ı ır zehır olan hu Haç serbestçe ve 
melerden eu aldınlmamaktadır. yoB ur. l"h' b k , ... f d büyük reklamlarla satılmakta, elek • 

E . . b l d usa a ıyettar zatın u atı ı a e- t 'k · d"l• d l h·ıd·-· · vmın suyunu u çeşme er en . w h. d al f . rı sız on u dSyon a a a ı ıgıne ın • 
bizzat alamıyacak vaziyette olanlar, :nl~ ragmen şe ı~ \ma ese dıçme ~e kişaf etmektedir . 
Terkos tcsisab bulunmıyan yerlerde u anma_ suyu u _ram var ır. u S l . .. . ., . . . 

1 · H ·d· K . .b. buhran bılhassa şehrın uzak semtlerin- ermaye en musaıt olmadıgı ıçın 
oturan ar amı ıye, eçe vesaıre gı ı 1 kt ile ·h l b' k b 
· 1ar buh ·· .. d 1 · d"'~ kenar mahallelerinde memba suyu c e r cı azı a amıyan ır ço er -
ıçme su ı ranı yuzun en ev erın· ..., ' b ı -
d kalanla b .. d · k b' içmeye kudreti olmayan fıkara mu _ er er ucuzluguna tamah ederek ve 
e susuz r uyuz en ıçece ır b" ed w h 'b h' 

bardak T crkoa auyu bile b~lamamak- hitlerinde daha .şiddetli hissedilmek - d~knky ealyaptıgı kta lrıka~ık . ıç nd~'zl~rı 
.. · · - b' k k d l ki ı ate mayara e e trı sız on y as-ta. tıhkı Keıbelada kalmış gıbı bagrı ya- te, ır ço a ın ar, çocu ar gece ya- k d l 

__ L b' . Allah . . k 1 kad b l d al yon yapma ta ır ar. na ır vazıyctte ın emrıru çe • n arına ar çeşme aş arın a su -
mcktedirler. mak için nöbet beklemektedirler • Bu ilacın yalnız elektriksiz ondü -

Çamlıca 
Balosunda 
Bir hadise 

Beş kuruşa 
pırlanta satanlar 

Dün muhakemelerin 

lasyon yaptıran kadmlara değil, bu 
ilacı tatbik eden berberlere de zararı 
dokunmaktadır. Berberlerin elleri bu 
ilacın tesiriyle ekzema olmuş, bu ek
zemanın tedavisi de müşkül olduğu 
için berber, artık berberlik de edemez 
bir hale gelmiştir.» 

Çamlıcayı Güzelleı::tirme Cemiyeti devam edı"ldı" " Berberler Cemiyeti çarşamba günii 
tarafından cumartesi akşamı Çamlıca- --
d h. bal · cd'lmi · B bal D-ft '- 1 .. "k I umumi bir toplantı yapacak, bu ilacın a u o tertıp ı ştır. u o- ~ J(uruşa pır anta yuzu satana - k ll 1 l k 'ks' .. ,. 
d 1 ed ı b'k hak · d" d d'l . u anı maması, e e trı ız ondulas • a i an i en program aynen tat ı e~ nn mu emesıne un evam e ı mış· , . ... . . . 
dilmediği için bilet alanlardan mühim tir yonun kat ıyetle men ı ıçın ıcap eden 

b. L__ • • • • • • h" ·O .. k·· 1 d ı._ft k H·· tedbirler alınacaktır. ır 1WUI1ı OC1D1yet reısının iızerıne U• un u ce se e ~ uruşa usa-
cum etmişler, bilet para\annı geri is- mettinden kıymetli bir taş alan ku~ 
temişlerdir. yumcu Agop da suçlu olarak mahke~ Vali muavini hasta 

Gürültüye polis müdahale etmiş, meye getirilmiştir. Vali muavini Hüdai Karataban, has· 
bir kısım halkın bilet ııaraları geriye Agop, Hüsamettinden beş kuruşa ta olduğu için iki gündenberi makamı
verilmiş, bir kısım h.alkm da ellerinde- pırlanta aldığını bilmiyerek böyle bir na gelememekte, kendisine vilayet i
ki bilet1er1e Festival münasebetile taş aldığını söylemiştri . dare heyeti azasından Ferruh vekalet 
tertip edilecek eğlenceye gelmeleri te- Şerefin dayısı Manav lsmailin getir· etmektedir. 
min edilerek hadise kapatılmıştır. diği müdafaa şahitleri dinlenmiştir. --------

Açık Teşekkür 
Belediye deniz kazalarının 
önüne geçmeye çalışıyor 

Bunların ekserisi suçlu Şerefin ka
yınvaldesinin, lsmaile ifadesini değiş • Uzun müddettenberi çektiğim göğüs 
tirmesi ve <eevet bu mücevheratı hen tıkanıklığını, burnumdan yaptığı ma
rchin aldım)) demesi için 200 lira teklif hirane bir ameliyatla tedaviye muvaf-

Şiddetli yaz ııcaklarının başlaması ettiğini söylemi~lerdir. fak olan Gülhane hastahanesi burun ve 
dolayısile Boğazın her iki kıyısında, ' boğaz mütehassısı baş muavin dok -
Marmarada da Y cnikapıdan Y eşilköye, Şerefin kayınvaldesi, şahitlerin ifa- tor Nejada ve kendisini yetiştiren ho-
Modadan Kartal ve Pendiğe kadar olan desini teyit eder mahiyette söz söyle- cası profesö-r Sani Yavere ve tedavi 
luy~larda açıkta denize girilmek - miş, yalnı~ 2_00 lira teklif etmediğini müddetince yardımlarını esirğemiyen 
tedır beyan etmıAtır. kl' ·k · h · l · l · • ını asıstan ve emşıre erme a enen 

Bilhassa Boğazın bir çok yerlerinde M h k d•w h'tl · d' J tesekküru" kendime bir borç bilirim 
b 

.. "k j"w .. zl d ba k 1_ u a eme, ıger şa ı erın ın en- , . 
uyu agım agı arın an ş a ~uv- · · · ·b k .. k 1 

vetli anafor ve akıntı suları akmakta mesı ıçın aş a gune a mışbr. Son Postanın Zonguldak muhabiri 
ve hir takım yerlerde de kuyular mev- Ahmet· Naimin kayınvaldesi 
cut bulunmaktadır. Sultanahmet hafriyatı 

Bu gibi yerlerde denize girenler bir lngiliz Arkeoloğlarından Bakster 
çok .kaza ve arızalara maruz kalmak • tarafından Sultanahmet camii arka -
tadırlar. sında yapılan hafriyatta mozayiklerin 

İstanbul belediyesi mıntakaları da - nihayeti bulunmuştur. 
hilinde sahil bulunan belediye şubele- Şimdi aygır deposu kısmında yeni 
rine birer tamim göndererek girdaplı mozayikler elde edilmektedir. Bu me
mahallerde ve büyük lağım ağızlarında yanda çok san 'atkarane tezyin edilmiş 
denize girmenin tehlikeJi olduğunu bil- bordürler aarsında ufak renkli taşlarla 
dirmek üzere sahillerin icap eden yerle- yapılmış büyük bir kaplan resmi bu -
rine işaretler ve levhalar konulması- lunmuştur. Bu istikamette daha pek 
nı bildirmiştir. Bu levhalar herkes ta- çok mozayiklere tesadüf edileceği ü
ıafından kolayca görülebilecek ve ko- mit edilmektedir. 
layca anlaşılabilecek tarzda olacaktır. Tomruk sokağında yapılan hafriyat 

- sneticesinde saray zemini tamamen 
Tuz varidatı arttı rllacak meydana çıkmıştır. 

inhisarlar Umum Müdi.irlüğü tuz Hafriyata ancak 2 hafta daha de -
varidabnı arttırmak için bir proğram vam edilecektir. 
hazırlamıştır. Bu progrnma göre An- ------
kara ve Sivas tuzlaları ihya edilecek • Orman işlerini tetkik 
tir. Orman Umum müdür vekili Fahri 

Tuz işleri müdürü Cavitle, fen işleri cumartesi günü İstanbula gelmiş, or· 
miidürü Cevat tetkikat yapmak üzere mancılığa ait işleri ve müesseseleri 
dün Ankara ve Sivaa tuzlalarına ha!e· gözden geçirdikten sonra dün sabah 
ket ctmiş1erdir • : · Bursaya &itmiştir •. 

r
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tonlardır: 
Is tan bul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Sırrı Rasim). Bakırköyünde: (Hi • 

lal). Beyazıtta: (Sıtkı) . Eminönünde: 
(Mehmet Kaz.ım). Fenerde: (Arif). 
Karagümrükte: (Arif) . Küçükpa:zar -
da : (Hikmet Cemil). Samatyada: 
(Teofilos) . Şehremininde: (Nazım). 

Şehzadebaşındn: (İsmail Hakkı). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
G alatada: (Hüseyin Hüsnü). Hasköy
de: (Barbut). Kasımpaşada: (Vasıf). 

Merkez nahiyede: (Della Suda) . Şiş

lide: (Nargileciyan). Taksimde: (Li • 
monciyan). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf) . Kadıköy Altıyolda: (Mer • 
kez) . Modada: (Moda). Üsküdar Sc· 
limiyede: (Selimiye). 

lstanbul Yedinci İcra Memurluğundan: 
Adviye Rabianın uhtesinde olup Emniyet Sandığına birinci dert" 

cede ipotek olan ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 4750 
lira kıymet takdir edilen Tophanede Sehilbey mahallesinde Tulumba
aralığı sokağında eski 6 yeni 10, 12 No. lı bir tarafı Şerife Ayşe ve 
Şerife Hesna menzil ve bahçesi ve bir taraftan Kazım ve Hatiçe 
menzil ve bahçesi ve bir taraftan Riza vereseleri menzil bahçesi ve 
bazen Talit ile hissedarlarının bahçesi ve bazen Şerife menzil bahçesi ve 
tarafı rabü yol ile mahdut bulunan bir bap hanenin sahlmasına karat 
verilmiştir. 

Zemin katmda: Mermer bir antre bir kuyu, bir sarnıç, büyük 
bir taşlık iki oda diğer bir taşlık, iki kömürlük bir heli, harap kö
mürlük mahalli iki harap oda, tulumbalı kuyu. 

Birinci kabnda : Bir sofa üç oda bir aralık mutfak mahalli diğer 
bir koridor üzerine bef oda harap bir hela. 

ikinci kabnda: Bir sofa üç oda bir aralık mutfak mahalli ve bir 
hela ve diğer bir koridor üzerine beş oda. 

Üçüncü kat: Bir sofa, iki oda çinko bir tarasa bir mutfak bir hela 
bahçede bir kuyu bir havuz, mermer fıskıyeli ve etrafı mermer diğet 
bir havuz bir ser (elyevm imalathane) zemini malta tonos bir mutfak 
hane dahiline ayrıca bir kapısı. Bir su deposu bir oda bahçenin nısfı 
çakıl döşelidir. Diğer kısmında muhtelif ağaçlar vardır. Bina ahşap 
ve zemin kah kagir tamir edilmek üzere bir cephesi açılmış ve olduğU 
gibi bırakıbnlf olup burası harap bir haldedir. Hane tamire muhtaçtır• 

6 No. h kısım: Kagir kısım olup sokaktan ayn kapısı vardır. Bit 
aralık bir hela ve birinci kabnda malta bir mutfak bir oda ikinci 
kahnda bir yük bir oda mevcuttur. Umum mesahası 766 metre mil" 
rabbaı olup bunun 935 metre murabbı ahşap bina ve 00 metre mil" 
rabhaı olap bunun 353 metre murabbaı ahşap bina ve 46 metre mu• 
rabbaı kagir bina kalanı bahçe olan bir evin tamamı açık arttırmaya 
vazedilmiı olduğundan 2219/936 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arthrması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin '~ 75 ni bulduğu takdirde müşterisi 
üzerinde bırakılacakhr. Aksi takdirde en son arthranm taahhüdl 
baki kalmak üzere 15 gün müddetle temdit edilerek 7/10/936 tarihine 
müsadif Çarpmba günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci artbrmasında arthrma bedeli kıymeti muhammenenİJI 
% 75 ni bulduğu takdirde sahş 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikao 
geri bırakılır. Sabş peşindir. Artbrmaya iştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhammenenin % 7 ,S nispetinde pey akçesi veya milli bil 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. HaklarJ 
Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranııı 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rif e dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar salış bedelinio 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye"' 
den mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. 20 Senelik vakıf icaresi, taviz bedeli müşteriye aittir. 
Daha fazla malômat almak isteyenler 1/9/936 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak artbrma şartna• 
mesi ile 934/444 No. lu dosyaya müracaatla mezktir dosyada mevcut 
vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (4390) 

1 ______ ı._ı_•_n_b_u __ ı_B_•_•_•_d_IY_•_•_ı __ ı_ıı_n_ıa_r_• _____ I 
Oktruva resminden belediyeye 5636 lira 77 kurut borçlu iken vefat e~ 

Abacı zade lamail Hakkının vereaesine kalan Anadoluhisarında eski Tol" 
larönü ve Yenikale sokağında 24-6 No. lu sahilhane ve altındaki kahvehaıı' 
ve bakkal dükkinile dörtte bir masura ıuyu havi ve 3000 lira kıymet takdİ' 
olunan emlak ile yine aynı vereaeye ait Fatihte Ferhat ağa mahalle ve ıo ~ 
kağında 7 No. lu 1440 lira kıymet takdir olunan kagir hane borcun ternitı' 
tahsili için tahsili emval kanununun 9 uncu ve 13 maddeleri hükümlerioC 
tevfikan açık arttırma ile satılığa çıkanlmışbr. lhalei evveliyesi 4/ Ağustof 
936 aalı gilnü saat 15 de ve ihalei kat'iyesi 14 Ağustos 936 cuma günü sal! 
15 de daimi encümende yapılacaktır. Müzayede kaimesi ve buna müteferril 
ıartname levazım müdürlüğündedir. Anadoluhisarındaki emlik için 225 'fi 
Fatihdelri en_ılik için 105 lira depozito akçesi yahnlması lazımdır. İstekli~ 
rin yukarıda yazılı teminat makbuz veya mektubile birlikte yukarıda ya'ZJP 
günlerde daimi aıcümende bulunmalıdır. (4016) (B) 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemiz lkti.at ve içtimaiyat En&titüıüne 50 lira ücretle bir cJaktilO 

alınacaktır. Yabancı dil bilmek şarttır. isteklilerin Pazartesi ve PerterPbl 
günleri Faküke Dekanlığın~ müracaat etmeleri. «153» 

---·----~----------~-~~----~----~~----- ----
1 lstanbul Vakıflar Diratdö;IUğU hanları ] ---------
DEGERI 

Lira K. 

15462 o 

Pey akçesi 

Lira K. 

1159 65 Kagir natamam üç katlı beher katı 656 
metre bina ve 1784 - metre arasasile 
beraber. 

Şehzadebaşında Fevziye caddesinde ( bir tarafında imaret ve bir 
tarafında Şehzade camii sokağı ) bulunan ve evsafı yukarıda yazılı 
vakıf mahal satılmak üzere 27n/1936- tarihinden başlıyarak kapal! 
zarf usulü ile artbnnaya konulmuştur. İhalesi 11/8/1936 - Salı günU 
saat 15 • te Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ihale kO"' 
misyonunda yapılacakhr. İsteklilerin teklif mektuplarını usulü dair.e: 
sinde tertip ve muayyen saatten evvel komisyona vermeleri ve şeraıtı 
öğrenmek isteyenlerin Mahlwat kalemine gelmelerL (J) 
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4 Ağustos 1 ON P. O S;t":I 

MEMLEKET HABERLERİ 
Kömür Havzasında 

amele evleri 
Kozlu Kömür işleri Şirketi bir yandan yeni enerji 
nıembaları bulurken, diğer yandan da amele için 

asri yaşama vasıtalarını temin ediyor. 

Bürhaniye 
Burhaniye (Hususi) - Dört tarafı 

sebze ve meyva bahçelerile çevrilmiş 
olan Burhaniye kazası Balikeair vilaye
tine bağlıdır. Suyunun güzelliği hava
sının temizliği ile yakın kazalar arasın· 
da hususi bir şöhret kazanmıştır. 

Kasabaya dört kilometre uzaklıkta 
bir iskele vardır. Burası Btırhaniyenin 
mesiresidir. Bürhaniye halkı pazar 
günleri daha sabahın alaca karan • 
lığında iskeleye akın ederler, ve akşam 
geç vakit tekrar kasabaya dönerler. 
Pazardan maada günler için de kasaba 
halkının deniz banyosundan istifade 
etmeleri için kasaba ile iskele arasında 
otobüs seferleri vardır. Bunun ücreti 
gidip gelme 1 O kuruştur. 

Gaziantepte otel ve lokantalar 
Gaziantep (Hususi) - Kurtuluş 

harbinde düşmanın attığı yetmiş bin 
mermi ile çok harap düşen Gazi yurd 
yeni baştan kurulmaktadır. Yıkılan 
her binanın yerinde daha mükemmel 

Kozluda yeni yapılan amele eTlerlnden biri 
.-. . • ve asrisi yükselmiııtir. 

./~ T 
· Bu meyanda bir çok lokanta ve otel 

Kozlu (Husu~i) - Maden mınta- lar iken, Kozlu mintakasina münha- de yapılmıştır. Buradaki oteller bina 

Sayfa S 

Boğazlar komisyonu dün toplandı 
Komisyon dört haftaya kadar son toplanhsını yapacak, 

şimdi tasfiye için çalışılıyor 

DOnkO toplantıdan bir intiba 
Boğazlar komisyonu dün Tophane- Bundan başka burada her hükume-

deki binasında bir toplantı yapmı9, ko- tin murahhaalarına yardım etmit olan 
misyonun reisi Amiral Mehmet Ali memurların taltifi hususunu ayrıca 
hasta olduğu için toplantıya Bulgar hükumetler.imize yazacağız. Bu top • 
murahası ba~ konsolos doktor Sil .. lanblarımız, doğrudan doğruya kendi 
venski riyaset etmiştir. Toplantıda hükQmetlerimize bildireceğimiz malt 

it 1 .. u· 1 k ha k 1 meselelerle alakadarchr. Üç dört haf • a ya mumess ı o ara ş onao os . . 
A d b 1 t taya kadar eon umumt ıçtımaımızı ak• rneo a u unmus ur. w • 

' tedecegız. ~ e ondan sonra tasfiye bat· 
Komisyon dört haftaya kadar ıon lıyac4tır. 

toplantısını yapacaktır. Komisyonu 
içtimaa davet eden lngiliz murahası 
Makdonald dünkü toplanb hakkında 
demiştir ki:· 

l:asında evvelce belli batlı üç müessese hasır kalmak şartile, istihsal niebeti ha- ve konfor itibarile lstanbuldakilerden 
faaliyet halinde idi. Başta Ereğli Şirketi kımından İtalyan 9irketi en ileride ge- farksızdır. Şarkın ve güney doğusunun 
0Jınak üzere Mabeyinci Ragıp paşanın liyordu. hiç bir kasabasında bu derece munta
ocaklarını işleten ltalyan sermayesi HaJhuki yeni şirket elektrik santral- zam, servisi iyi, temiz ve konforlü otele 
:rürk kömür madenleri şirketi ve Koz· ları, mekanik istihsal vasıtalarile mü- rastlanmaz, demekte mübalağa yok .. - Bugünkü toplantımız, işi bitmiş 
luhkömür işleri şirketi bu mıntakada cehhcz bir hale gelince Zonguldak hav· tur. olan Boğazlar komisyonunun, çalış • 

ltalyanın ergeç Montrö mu1'avele • 
namesini imzalıyacağıni sanıyorum. 

Netice itibarile on bet Ağustosta Tür
kiye ile birlikte diğer memleketleri de 
alakadar eden mukavelename madde
lerinin tatbikini umuyoruz. Ben şah • 
sen on seneyi mütecaviz bir zaman • 
danberi bulunduğum ve pek alıştığım 
memleketinizden ayrılmakla müteee
sirim. Fakat dostça geçen liayatımız 

ıa İp oldukları dağınık ocaklardan İs· zasının Ereğli şirketinden sonra en ileri Lokanta, kahve ve gazinolara geün- malan esnasınCia Türk hükumetinden 
tiMak yapıyorlardı. istihsal yapan ve satan şirket Kozlu ce; bunlar da ihtiyaca kafi gelecek va- gördüğü müzaherete teşekkürü karar· 

Kozlu kömür işleri, daha doğrusu iş kömür işleri oldu. ziyettedir. Ancak iyi bir gazino bina· }aştırmak ve bu meyanda on bir buçuk 
Bankasının maden kömür işleri Türk Bu müessese istihsal mikyasıni bü- sına ihtiyaç vardır. Kışlık yerlerden hiç senedenberi içtimalarımıza bu binanın 
anonim şirketinin bu sahadaki mües· yültmek için yeni yeni enerji membala· birisi bu işe elverifli değildir. Halbuki tahsis edilmesine teşekkür etmek et • 
seslcrile Ereğli Şirketinin gene bu mın- rı vücuda getirdiği gibi istihsalin ana içki sarfiyatı her vilayetten fazla olan rafında olmuştur. num. 
takada.ki mevcut ocak ve tesisatını bir- unsuru olan ameleyi de gözönünde tut- Antepte şimdiye kadar bir çok gazino- -------------------

ve t~riki mesaimizden çok memnu • ' 

~eş~esile Kozlu kömür işleri sosyetesi muş, i~inin yatıp kalktığı eski ahşap lar yapılmış olmak gerekti. Yazlık hah- ı·spanyada ·Şiddetli muharebeler oluyor 
Clo~nca vaziyet değişmiş oldu. kulüpleri yıkmış, yerlerine güzel ve çeler çok düzgün ve ferahtır. Birisi yaz-

Şırketler münferit vaziyette çalışır- sıhhi binalar yapmıştır. lık iki sinema vardır. 

Geliboluda sıcaklarf 
Gelibolu (Hususi) - Gelibolu rüz

garı ile meşhurdur ve Çanakkale boğa
zının en serin sahilidir. Mevsimin en 
sıcak günlerinde bile Gelibolu sahille
rinde bir üşüme hissedilir. Halbuki bu 
Yıl burada hiç rüzgar esmemekte. bu
naltıcı bir sıcak hüküm sürmektedir. 
Gelibolulular bu kadar s:cağa alışma
nıış oldukları için çok sıkıntı çekmekte, 
çoluklu, çocuklu, kadınlı erkekli knmi
len Hamzabey plajlarına dökülmekte
dirler. Hamzabey plajı bir buçuk kilo
trıetrc uzunluğunda ve Florya plajın
Öan daha genit sahalı in~e ve temiz 
kunı tabakası ile döşelidir. 

Fıstıklı köyü 
(Bqtanlı 1 inci sayfada) 

şehri tiddetle bombardıman etmit ve 
Geliboluda yakalanan ayı bahğı asileri sarsmıftır. Bundan ıonra hü)ul-

Armutlu (Hususi) - Fıstıklı Ar- Gelibolu (Husuei) - Üç dört yıl- met tarafından gönderilen imdat kuv-
mutluya bir saat mesafede 150 evli şi- danberi burada balıkçılara rahat verme- vetleri şehre yüklenmişlerdir. Her lah
rin bir köydür. Bura halkı kışın zeytin- yen ve Gelibolu sahillerinin hakimi ke- za şehrin suktutu bekleniyor. 
cilik ve rençberlikle yazm da meyvacı· silmiş olan, bütün ağları parçalıyan ayı Madride, Yalensiyadan 10.000 gö • 
lık ve balıkçılıkla uğraşır. Köyün man· balığı nihayet öldürülmü,, cesedi sahi- nüllü gitmiştir. Madridin dahilinde sü
zarası çok güzeldir. Kovacık denilen le çıkarılmıştır. Balık tartılınca 150 ki· kunet ~üküm sürüyorsa da sinrilerin 
yerde tabii güzel bir plaj vardır. Yalnız lo gellJliştir. Uzunluğu bir buçuk met· gergin olduğu besbellidir. Hükumet bu 
burada su, kuyulardan temin edilir. redir. kuvvetleri Guadamana cephesine gön-
Akar su hemen yok gibidır. Köyün bir derecektir. Burada iki taraf araıında 
de üç sınıflı ilk mektebi vardır. Ankara _ lzmir treni bir şiddetli muharebeler vuku bulmakta 

ve hükumet menabiinin verdiği malu-
Hayrebolu parkmda radyodan çocuğu parçaladı mata göre asilerin kuvveti erimekte -

şikayet lzmir, 3 (A.A.) - Dün AnkaraClan dir. 
şehrimize gelen ekspres Emiradem ve Hüktimetin hedefi asileri Sergoviye 

Hayrebolu (Hususi) - Kazamız 
Müradiye istasyonları arasında hay • atmaktır. iki nahiyesi ile 50 köyüne telefon tel-

d K vanlarını hat boyundan geçirmekte Şimaldeki isller mütkül vaziyette mi? 
Virancık nahiyest lerHe raptedilmiş bulunmakta ır. a- 1 ,. . . sabanın orta yerinde iyi bir dinlenme olan 16 yaşında bir çocuğu parça a • Şimaldeki asiler, sahil ile tesisi mü-

~~et (Hususı) - -yırancık nahı- yeri olan Nurpark elektrikle aydınla- mıştır. ' nasebete muvaffak olamadıkları için 
teaımn 3 sın~fh mektebı beş sınıfa ,çı- tılmış etrafına da demir parmaklık çev- vaziyetleri vahim bir mahiyet alıyor. 
h arılmıştır. :50 talebesi vardır .. ~ahıy.e rilmesi kararlaştırılmıştır. Parka koyu- Çankırıda spor Şimal sahil, Bilbooya kadar hiikClme· 
alkının çogu okuyup yazma bılır. Vı- 1 d lstanbulu dinleyecek yerde Çankın, • (A.A.) _ nn.nk& tin elindedir. 

r k ?7~ ı· b" ah' ld "' h ld an ra yo ~ uu ancı. - •> ev. ı... ır n ıye 0 ugu a e mütemadiyen Arabistam ve eC'nebi giin Çankın spor kulnbu oyun• Dün burada bir çok ağır toplar faa-
hel~?'e teşkılatı yoktur. Yalnız fırka memleketleri almakta ve halk tabii ça· culan ile Ankaranm Slimer kuli- liyete geçmi9, top sesleri Fransa hudu-
~e,.kilatı mevcuttur .. 1.500 nüfusu oldu- lından hıç' bir ııey anlamamaktadır. da dundan jııidilmi••ir. 
-· h Id k b d kar k ı T bü gençleri • aruin yapılan T r ... a e anca ır Jan arma a o · • ··----- Hükumet, Baliyar adalarından biri· 
kumandanı iki de jandarması vardır. ta, halk birbirine kardeş sevgisi ile bağlı maçta 3/1 Sumer kalip gelmiftir. 
8 Çank Bozk kl bü ul ni .zaptederek burasını, diğer adaları 

una rağmen zabıta vukuatı olmamak· bulunmaktadır. ın urt Ü oyunc an 
ile Ankaranm Mamak kulübll tayyare ile bombardıman etmek için 

Hamam kasabası imar ediliyor üssülhareke olarak kullanmağa karar 
gençleri arasındaki maç da 0/0 

vermiftir. 
beraberlikle bitmiştir. Bugün Mojorka tayyare ile bombar-

TAKViM 
ACUSTOS 

Rumt sene 
4 

Arabt sene 
1862 1355 - -Temmuz Resmt sene Hızır 

22 1li36 91 

SALI 

dıman edilmiştir. 

Hükumet taraftarları iailere mi 
iltihak ediyorlar 

Diğer taraftan asiler hükumet kuv
vetlerinden 2000 kişinin kendilerine 
ıltihak ettiğini ilan ediyorlar. Asiler • 
den general Dolyano bir beyanname 
neşrederek Kordova gib! tarihi şehirle
rin bombardımandan vikayesini iste-

ı--------------• miştir. 
rlamamdnn bir gOrnnnş SABAH Bugün Majorka tayyare ile bombar-Cem. evel 

lMSAK 

Hamam (Hususi) - Bugün Sakar- cek asri bir hükumet kflnağı yapılmış• S. D. him bir faaliyet göze çarpıyordu. Hü-
}'a nahiyesi diye anılan Hamam Boğaz- tır. Bundan başka şimdi de bir mektep 9 35 kumete sadık zırhlılar Tarifa ve Centa-
lıyanın en küçük fakat en faal nahiye- binası ile bir dispanser binasının inşa· 4 59 yı bombardıman etmiş, burada bulu -
lerinden biridir. Diğer civar nahiyelere sına başlanmıştır. Nahiye müdürü Nu- Öğle nan asilerin elinde olan istihkamlar 
t\İsbetle Hamamda daimi bir ilerleyiş man Öztürk kasabanın giızelleştiril- ::;, D. mukabelede bulunmuş, fakat atılan 
Röze çarpmaktadır. mesı ırın azami gayret sarfetmekte- l::. 4 65 mermiler iki taraf üzerinde de mühim 

~ z. 12 20 
Kasabada bütün ihtiyaçla:i gidere- dir. · { .:.-...ı..-ı......ı.......;-----------......, bir tesir yapmatnıştır. 

s. D. 
15 7 34 

2 56 
ikindi Akşam Ytttsı 

s. D. ::5. D. s. D. 
8 61 12 - 1 48 
16 15 19 24 21 14 

Katalonyadaki hükumet reısının 
Barselonada öldürüldüğü haber veri • 
yor ve buradaki halkçı cephenin bir 
sareıntı geçirdiği anlatılıyor. 

Bugün bir lspanyol tayyaresi, Mad 
ridden bir ton ağırlığında altını, Parise 
götürdü. Bu para ile levazım alıncağaı 
anlaşılıyor. 

Saragossaya ilerleyen hükumet kuv
vetleri bir kasabayı daha zaptetmişler· 
dir. 

Muhtelif memleketlerdeki sosyalist
lerden iki yüz gönüllü Madride gitmİf 
ve hükumet kuvvetleriyle teşriki mesa
iye başlamıtlardır. 

Elbm sarayı yanıyoı 

Madrid, 3 (A.A.) - Murcio ve Ma· 
lagadan gelen ve hükumet kuvvetleri
ne mensup iki kol, yardım istiyen Gır
nata tehrinin bir kaç kilometre yaki .. 
nine gelmittir . 

Sevillada 105 lik toplar, 9imdi alev• 
ler içinde bulunan Elkasır sarayının a 
hırlannı dövmüftür. Hükumet, Kızıl ' 
haç kafilelerine atef eden ihtilllciler
m ükabele olarak, bunlara kartı ağı 

toplar kullanmıya karar vermittir. 

Fran•n•• verdlll •ola 

Londra 3 (Hususi) - Paril 
bukümeti bugün lngiliere ile İtal· 
yaya birer nota göndererek is
panyada kopan dahili mücadele
ye karşı tam bir bitaraflığın mu· 
haf azası lehinde beyanatta bu· 
lunduktan sonra her çqit müda· 
baleden çekinmek için bir anlat· 
ma imzasi istemiftir. lngiltere hü· 
kümetinin bu notaya sür'atle ce
vap vereceği anlaşılıyor. 

Roma nota hakkında bir mü· 
talea serdetmemiştir. 

Fransa yardu"a mi başladı? 
Berlin, 3 (Hususi) - Dün ve• 

rilen haberlere göre beş Fransız 
tayyaresi ispanya hükumetine yar· 
dım etmek üzere Paristen hareket 
etmiştir. 



IOlt POB1'A , 
Aflrupa Notları: Fransada 168 yaşına 

vardığı ıçin nişanla 
taltif edilen kadın 

1t at k 11 f tk ri 
lf~stiva1 1Ve alk 

•ı ıtanbulda 40 giin 40 gece sü
recek 'bir Festi valin tertip e

Jlil8iğinin -ve bunun 'baılatlığnın 

ar1nnaa mısınız? 

Bir propaganda müdü
riyetine ihtiyacımız var! 

'* • lf. 
Bu 108 sene içinde hangi hükumet devrinde en 

ifazla mes'ut oldunuz?" sualine "İll\Paratorlu'k dev
rinde ,, cevabını verdi ve sonra ili ve etti: " Fakat 
yanlış anlamayın ! keramet lmpa:r~atorlukta değildi, 

1Far1una varılmak i_çin 'bu İfe bat· 
7ıa 'türlü '1aflamak 'lazım gelmez 
miydi? 

Seyahat mer.aklısında Türkiyeyi görmek isteğini 
uyandırmak ~çin şimdiye kadar hiçbir şey yapmadık 

Yazan: Ekf'.em .Utakhgll 

ilk aşkımı o zaman :yaşadım,, 
Bundan bir kaç gün evvel Fransa 

hükiimeti 108 yaşına varan Madam 

Bombaron namında bir kadına Leji -
yondonor nişanını verdi ve bu -yüzden 
Fransız kadım birdenbire töhret ka • 
zandı • 

Gazeteciler kendisini derhal bularak 
uzun uzadıya konustular ve aoraukları 
ıüaTiere cevaphrr aİdılar. -

* Sorulan suallerin en mühimmi fU· 
dur: 

- Hayatınızın en liahtiyu aevreal
ni hangi hükumetin aevrjndo yaşai:Jı -
mz? 
Kadın bütün gazetecileri hayretten 

donduracak bir cevap -verm1ştir: 
- İıqparatorluk devrinde! 
Gazetecilerin hayrete dütınesine .e

bep imparatorluk devrinin F:ıansa için 
.e.fa:let, :felaket, ~. ihtilil Bevri ol
maeıdır. 

Maksat seyyah1arı celbetme'k ol
duğuna ve his de aey_~ah gelmemiı 
bulunduğuna ıöre aoaba İfe yanlış 
tarcil.tan ba,flamadılt. mı? 

D•t .üate 'Jl4PUacak .eğlencelere İ.a
tanbal 'hallıuun biit~ui müsait de -
ii14ir. Bunlara., J ltan1'ulcla =-eyyah 
:ıib-oJığına ~ör.e lıim rgidecektir? 
B~ ıleğU- elaeri•i bedava olma .. 
.... mı riili1 

Bakınız, ltöfk ne clüıüniiyor: 
Ienan S.rtel r 

Festival ecne~ 

teyyU1u için eY.. 
dp edlldiiiıre 'na• 

zarmı, evvelemirtle 
:Avrqpada ıpr~a-

11aaduı01 yçma· 
mız ve reklam ol
nıak üzere tumt v

lerine afiıler ıaön· 
aennemiz lizımdı. 

Eier festival bi
rim için yapılıyor· 

sa masraf edilmesine lUzum yoktu . 
Çünkü bundan evvel başka ihtiyaçlar var. 

'Mesela ıehri imu edelim 'ki.. btışku-
1ıı da eelsin biz.imle beraber eğlensin. 

Asarı atibyı tamir etsinler, güzelleş
tininb:T. :Boğazila, Adalanla turistlerin is

- .Bunlarin .licpsi de doğı:udur, de- müteessir olacak ve derhal paçayi :ti - tirahatine 18zun olan "Vesait temin edilsin. 
miş, ve ilave etmiş: vayacak, müdafaa için ne lazımsa yap- Böylelikle hem 1.Urist celbedilir hem ele 

Gazeteciler bu noktalmi kadına an. 
!atmışlar. lakat o sözünden .dönmiye
rek:: 

- Falc:at ben o sırada illi aşk mace• rna,.ğa ıkoşacak olanlar erkeklerair. Er- ;1dırimiz güzıclhıtir. 
ıasıni geçirdim ve sevdiğim adamla ev- kekler bu gibi hadiselerde evveli elle· Yunani.stana her :sene ( 1000 - 2000) 

lendim'! . r.inden ~eleni yapmayı düşünür. ve ,Mısırlı aile giderler. Bunları YJU>ılacak bir 
Fransız iaZetecileri <le sicaK kanlı yapmağa koşarlar. Sonra _çocuklarıni, _imardan sonra .Pek ala Adalara, Boğaza 

w maııblllı :adanilar oldu1dari için bu kanlanni, evlerini hattrlaTlar. ,çekmek mümkündür. 

cevap k~rşısında susa ka1miş1ar. Kadınlarsa ha'cliseleri heyecanlarilc .. • • 
FTBnsız -muharrirleri sustuklari hal- ölçerler. Mesela bir kadına: Eılri Miiltatitilı 7lilımet T e7ıre: 

de lngilizler kalemi -ele alarak 108 ya- _ Şu hadi.ae ne :zaman vuku liul • Böyle bir ~e me-
tmdaki ma<Iama hak veren vazılar du? - ıaaim1e başlamak 
yazmışlardır. l3unlann biri diy~r ki: Diye sora,>.ak olursanız: .daha dqğrudur. Ve 

«F'ranaız kadını haklıdır. Gerçi .İm- - Kocamdan ayrıldığım sene't bu b~layı§ tar.zı 
paratorluk devrinde Almanlar Perisi Yahut: bilhassa ecnebilere 
:u· bırakmıs,lar-1ır, o Ladar kı" bı'r fareyı" O karşı güzel değil-~ U K - ğ}umun filan hastafıgi ieÇ1rdİ d' 
yakalayip derisini yüzdükten sonra ayı ır. Festivallerin -bu 
tencereye atıp pişirenler kendilerini Diye cevap verir ve Gladistonun fi- gün ıçm seyyah 
sefahet yapmış sayıyorlardı, sonra lan nutku söylediği seneyi hatırlamaz- gelmemi~ olma.ama 
memlekette dahilt harp patlak vermiş ]ar. · rağmen - halka 

ve sel gibi kanlar akmıştı, nihayet ihti- Kadınlar, tarifli yapan haCliselerle inhisar ettiği andan 
W clcv.ı:i ~lamı~ ve yer yerinden oy- değtl, hayatı kuran hadiselerle alAlta • itlbaıen bedava yapilması tarattarı-
ııam~ti. dar olurlar. yım. Zira biz eilencelere .para sarledccek 

Fakat bütün bunlara rağmen, bu • Timarhaneleri dolduran kaHınlaiin ,kadar bütçeleri dü;ıgün e dolu insanlar 

aün 108 yaşında olan Madam Bomba- yüzde yetmiş beşi, talihsiz aşk, gerisi dejiliz. 
ron o zaman bahtiyardı. Çünkü j)k aile hayatı üzerinde tesir yapan kuv- Ve hükumetin bundan evvel ıehrin i
aşkm zevkini ya~ıyordu l vetli heyecanlar yüzünden burayatdüş- marım dü..Şünmesi icap ederdi ki .. gelecek 

< F.raneız madammm -eöilerine ba • müı1lcrdir. seyyahlar ~ehri daha canlı daha temiz gör-
kı ı:. •• _ T sünler. 

iP uuttÜniin kadmlarını değifmiş 1an- ETkeklerin çoğu ise İf hayatİna 1!.İt 
mak abes olur . .Bqgünün kadınlari da sademeler yüzünden timarhaneye dü-
Madam Bombaron gibi diifünüyorlar. şerler. Yol Müteahhidi Ltitlü Eyüp oglu: 

Y d l 
Pazar ıünkü ga· 

arın a öy e düşünec~kler. Elhaiıl Madam Bombaron hakla.dır. zctelerde fmtivele 

....... 

Bugün gazetelerimizin birinde: 
- Bursanın bir seyyah -şehri haline g~ 

tirilmesi için çalışılmaktadır, şeklinde bir 
cümle okudum. 

Aziz Bursalıların bu hedefe erişmek için 
ne yaptıklann\ bilmii,orum. F al.."at şayet 

maksatları Bursayı, yurdumuzun diğer kö· 
şelcrinde yaşzyan vatandaşlanm~ tanıt· 

maksa bunda muvaffak olmaları imkansız 
değildir, diyeceğim. Buna mukabil seyya
hı memleketin dı~ından çekip getirmek he· 
voinde İseler bu her §eyden evvel bir şe
hir işi değil, bir memleket i~dir. memle -
ket te maalesef bu sahatla hiç bir şey yap· 
mamı_gtır, demek lilzımdır. 

* Son bir l:ıuı;uk ay isinde Avrupanın beı; 
muhtelif memleketini dolaştım. On, on beş 
ıehrinde kaldım, her ayak bastığım şehir
de mutlaka bir iki seyahat acentasına uğ
radım, bu seyahat acentalarında da sey -
yahı celp değil, cezbetmek istiycn memle
ketlerin ilk ve en kolay iş .olarak ne i}"ap -
hklarını gördüm, 

Seyahat acentalarının duvarları seyyahı 
cezbetmek istiyen rnerrilek-ctin renkli afiş· 

!erile baştan başa kaplıdır, her afi in '111 -
tında 'tin -küçük bir çekmece vardı , ,.çi o 
memleketin e.v.velu umumi durumuna, son
ra -:da eh.elli bn lı Jter jj.ehrine ait "l'Cnkli re • 
aimli aisaleciklerle doludur. İster ..seyahat 
etmek isteğinde olunuz isterseniz olmayınız, 
bu risaleciklerin her birinden hirer taneyi 
alıp götürmek hakkınızdır. Bu risaleleri aç
tığınız zaman, mesela bir haftalık bir soya· 
hat içinde farzedelim İngilterenin nerele -
rini ve ne miktar ,para ile görebileceğinizi 
anlarsınız, sonra muavin risalelere geçerek 
lngilterenin Londrnclan bnşlıyarak belli 
başlı '§ehirlerinin hususiyetlerini öğrenirsi

niz. Acı bir hakikat olarak söyliyeyirn: 
Uğradığım seyahat acentalarının hiç bi

rinde memleketimize ceit tek bir duvar ilô.
nı, tek bir -risale bulamadım. Daha fenası 
da wardır. Deniz :yalile dönmek istiy.ordum. 
İz.mirde bir gün kalmak §artile Jstanbula 
ıelehilmak jçin İzmirde hangi -gün vapur 
bulabileceğimi de öğr.encmedim. Halbuki 
bana izahat 'Veren acenta memuru Sanghay 
limanından haf tanın hangi gününde hangi 
vapurun kalkacağını pek iyi biliyordu, 
Şan_ghay limanında hamalın bir valizi va
pura kaç kuruşa götüreceğini de biliyordu. 

Başkalarının ynptıklannı yapmak ya
pılamıyncak bir iş midir, fazla paraya mı 
tevakkuf eder, asla! 

fFlükı'.imet merkezlerinin birinde seya • 
hnt acentasına sordum: 

- Her hükumet veya her belediye bi· 
ze ayiia bir defa bir kaç sandık Tisale yol
lar, biz de memleket dahilindeki lhütün §U· 

belerimizc dağıtırız, :cevabım verdi. 
Şu :halde baıkalarmın ilk İ§ olarak '}'ll• 

pıp ta bizim yapamadığımız §ey zevki .se
lime eygun bir k.a.ç risale er.tip edip etrafa 
dağıtmaktan :ibarettir ~emek oluy.or. Hü • 
liaaa senede üç beş bin liralık bir matbaa 
masrafı! 

ailesi ile tanı§tım. Kız büyük bir müessese• 
de -çalıııyormuş, ~enede on beş gün tn1ili 
varmış. Bu tatili ecnebi ıncmlckctlerin bi• 
rini tanımıya hasredermrş. Anlatıyordu: 

- Paristen hareket ederken muayyen 
bir programımız yoktu, (lnsburg) a katlar 
bilet aldım, orada bir gece kaldık, ertesi 
gün ~ehri gezdik, aksam üzeri de seyahat 
acentasma uğrıyarak risalelere baktık. Gö• 
:züı;nüzü -en ziyade tutan Prag oldu. Şimdi 
Çek.oslo~·aya :gidiyoruz. 

İstanhulu Jıiç hatırl~ıp hatırlamadıkla• 

nnı :sordum. Iıte cevabı: 
- Afi§lerin e risalelerin arasında gö ,. 

zümüze ;çarpmadı, kim bilir belki de mev
cudu .b.lkamı§b. Maamafıh gözümüze 
çarpsaydı da gidemezdik. Çok uzak. Pa
risten üç buçuk gün aürüyor. Gidip gelme 
yedi günü yolculuğa çıkarırsak on beş ıgün• 
lük tatilden dimizde ne kalır? 

* .Ben bu uzaklıjm l'ürkiyeye seyyah cez· 
bi üzerinde hqyük tesir yaptığına kanüm, 
Fakat tatil müddeti daha uzun, kesesi daha 
dolgun insanlar ve nihayet memleJc.ctimize 
Fnnsa ve İngiltcr-eden yakın memleketkT 
tle yok değildir. Her 'ile ıiae memlekete sey
yah :celbi üzerinde ..bu propaganda ıscrvis!• 
nin ilk Tolü -oynadığını ka_ydeUikten •onıa 
hu propaganda 'Iİııillelerinde :vad edi
len kolaylıkların ikinci ve daha kat'i rolü oY, 
nadıklarını da söylemeliyim: Seyahate çık
mak istiyenin ilk harcedeceği para pasapor .. 
tunun ~vizesidir. Halbuki seyyah celbine C'" 

hemmiyet veren mesela İtalya gibi mem• 
leketler bu propaganda risalelerinin ba~ına 
ilk madde olarak kaydemnşcrdir: 

1 - Memleketimize -gelecek ecnebiler• 
den vize ücreti alınmaz. 

2 - Bu seyyahlara trenlerde ')'llYl ya • 
tura tenzilit 'Yapılır. 

3 - Otomobilleri varsa kendilerine aa· 
yet ucuz benzin verilir. 

t4 - Otellerde a:z para ile kalmaları te· 

min edilir. 
Almanya, Macaristan gibi bazı memle

ketlerde ise daha ileriye gidilir, sc.yyahlara 
hudutta getirdikleri ecnebi parasına mu • 
kabil rayiç fiatdan yüzde otuz cksiğÜıe 
Alman veya Macar parası verılir, se) ahat 
masrırfları yüzde otuz eksiğine getirilir, 
parasını hudutta tesadüfen deği<1tirememft 
olan seyyahın dahi müşkülata uğraması 

mümkün değildir. Her istasyonda bilet .si• 
ııesinin :yanı başında mutlaka bir tane <erem

mi sarraf ıı vardır. istediğiniz parayı için• 
de bulunduğunuz .memleketin .akçesine teb• 
dil edebilirsiniz. 

Halbuki bizde pnsaportuı u vize ettir 
mek istiyen her ıeyyah konı oloshanemiz• 
uğrayınca harç olarak altı aa tt !ürk lirası 
vermek mecburiyetinde kain;.. Her han;l 
bir istasyonumuzda ise CCTesrni sarraf» hiç 
~roktur. Mesela K-araaiiaca, llzunköpriiye, 
Sirkeciye, :Vf:Ya cenup hudutlarımıza ce ,. 

binde ifürk parası olmadan gir,cn bir ... ey. 

yahın Merkez Bankasını huluncıy,a katlar 
uğnyacağı ıziyanın ve mi.tşkülatın dereceai• 
ni arıık ııİz düşününüz. 

Bugün bir memleket tehlikeye \li · Çünkü erkek evvela sosyal. :aonra Veli afendi at ya~ 
rar _ve düşmanlar tayyarelerini ve sair beşer.i, kadınsa evvela beşeri, sonra rışlarile merasimi• 
\'asıtalarını gönderebilirler. Bundan sosyal bir.er mahluktur.. baılanacağı söyleni• 

yordu. Halbuki bu 
günkü gazetelerde 
meraaime dair biı 

tBunun ehemmiyetini küçük görmemeli: * 
lsviçrc hududundan Avusturyaya geçti • Yazımın bir yerinde gezdiğim memle " 

* 

-cö~ıfll iSLflıl 
Bir göniilde 
ilci 
Sevda 
«ıGeçen aene jki kızla tanıştım. Bun

ardan birjle arlcadaJ gibi idik, diğeri 

Je yalnız 4Clamlaşıyorduk. Bunlar kı,ın 
chr4 indiler. Bu yaz Kene geldiler. Ar
ada!'! olmuşlar. Bana ikisi de ne iltifat 
diyor, ne de selam veriyor. Bir tane -
ine mektup yazdım, cevap vermedi. 

albuki ben onu şimdi şiddetle sevdi -
-imi hissediyorum. Ne yapayım?» 

Sıı.rıycr: Bakışkan 
işi zamana bırakın. Eğer bunlardan 

iri size karıı bir meyil besliyorsa ergeç 
OftUfUr. 

* Çok eekiden bana lcarıı temayülü 

olan bir ıenç tanıyorum. O vakit daha 
çok küçüktüm. Onun hislerine mukabe· 
Je edemedim. Uzun zaman birbirimizi 
görmedik. Şimdi tekrar karşılaştık. Ba
na karşı hala ayni temayülü muhafaza 
ettiğini görüyorum. Bu defa ben de o• 
na ka~ı ayni şeyi duyuyorum. )\caba 
lcendimne bu duygumu bir mektupla bil~ 
dirirsem doğru olur mu~ 11 

Be iktq: ~ıldız 

.Doğru olmaz. Bekleyiniz bunu o yap

sın. Siz yalnız fırsat düıerse hissinizi iz. 
hardan kaçınmayınız, bu kadarı kafi • 
dir. 

* Bursada N. R.: 
Siz daha pek toy ve çocuksunuz. He

nuz aık maceralannı baıaracak kabili
yette deiilainiz, onun için kendinizi ha 
İfe kanfbnnasarnz daha isMet etmit o-
lursunuz. f rrEYZE 

ğim ızaman vagonda anne kız bir cf ransız ketlerde memleketimize ait hiç bir propa• 
-ganCla afoıine veya Tisalesine rast-...elmedi· 

IOY yok. Şimdili.lt 
seyyah bulunmadı· 

ğınden bu şenlikler, 
halka parası:.ı ol. ~ 

.............................................................. ): •!-.) 

,dan _çıkarıldığı takdirde her sene yapılma- ğimi •Öyl~~· SonraCl~n hatı~a geld.i. 
ılıdır. Bu vesile ile 'memlekete bir kazanç "Bunun bır noktasını tashıh edeyım: Bır 
yolu açılmı_ş olur. :arkadaşım P..e_te konaoloshanernizin du .. 

* "' * varında bir: afiş görmüş, bir hayli sıkılmıı: 
mıılıdır. Bunda beledi,yenin kazancmı 
dUşnnmem. O ~aridatını her yerden ve 
nasıl olsa çıkarabilir. Korunması icap 
eden halktır. 

* • • 

Ba'lıır'lıöyde Biirhan Duray: 
'Bir festivale ba~-

Jamak için gazete. 
)erdeki .3 - 4 satır. 

lik ilanlar kifayei 

- istanbulun tersim edilecek daha ha§· 
ka bir .köıesi bulunama2 mıydı? deyip du• 
ruyordu. Fakat iyi de olsa bir konsol o ha • 
nenin duvanna asılan bir afisten ne çtkar, 

Hülaaa edeyim. Memleketimize seyyah 
gelmesini istiyorsak: 

Festivallere ıaleli.- etmez. Esaalı çalı~ 
de başlamak mas· malt ister. 
raf nok.tai nazarın- Mabat bu t!ğlen. 
dan daha mürec- celer dolayısilc 
cahtır. V-e bugünkü memleketimizi ec: 
olduğu gibi seyyah nebilere tanıtımı~ 
gelmezse ya bunla- ise onlar üzerimh 
rı kaldırmalı ynhut bırakılacak. ilk tesi 
da ha ika pırrıısız .rin bi.iyük ehem• 
yapmalıdır. Elcseri- miyeti vatC!ır. 

l - Diğer memleketler derecesinde a• 
' fi~ ve risale prop:ır;andası yapmak, 

;rek. 
"Bence festivaller 

ııi memur ve işçi o- JBC höy.le girişin mes'uliyeti onunla m~-
lan bir milletin eğ· gul olan hey' ete aittir. 
lencelere dökecek Ve bı.ı.gün için se,Y.yah olmadığı halde 
rpar.ası o.lmasa ge- ,seyyahtan beklenecek istifadeyi halktan 

}>eklemek Cloğru değilöir. Bu eğlencelerin 
masraJlar seyyalilar- piç olmazsa bir kısmı bedava olmalıdır. 

2 - Vizeyi kaldırmak, demıryolu ve 
apur ücretlerini sadece ecnebilere mab • 

sus ola.vık yarı yarıya indirmek, 
3 - Seyyahlara memleketimizde har• 

cedecekleri Türk lirasını rayicin ek~~ıno 
vermek. 

4 - Otel ücretlerini maktulastırmak ır.· 
zımdır, hatta biraz daha ileriye b..tderek yaz 
aylannda Kar denizin v.e Akd ;ıizin beJli 
başlı limanlarından y.an ücretle İstanbul• 
\'C hmire vapur Ltihrtk edilmelidir. Bi.ıtiin 
bunlar da propaganda vcka!etine olmasa 
bile bir prqpaganda miidüriyctine nuit~· • 
vakkıfttt , ...ı .. ~:- r· ' ..... 



'4 ~:lllıliv_, ..... o 2. 

Bir kibrit kutusu ile 
.evlenecek kız seçen genç 

Aaer.iı..la ıöriilimmütr l>ir dava 

Kadınlar, kocalan~ 
kibrit fabrikasında yaphğı kutulardan birine "Bunu 
kim bulursa onunla evleneceğim,, diye kiğrt koyan 
~ 18 ay sonra Samsundan cevap alarak nişanlanan 

----···· ·•· ••p--Tüıı.k Mimariainin ef9iz arti.ti K.aca Mi-

metres 
ses 

amele macerasını anlabyor 
Kocasuq dava edeu .kama mahkemede "ben ıeri fikirlf 
1 pi-. lrocam me bea tuhl*akta w++-, yaln1z biitüD 

hna11c:ım GIUl Yeıııemez ,, diror 
/ 1 f I 

mm Sinan 1490 yılma dojru doinmfta. 
1.HB yılında, 96 

YllllJlda olarak öl

dü. Süleymaniye 

camiinin yanında 

....... .., 
n •• , 

timdi 1.tanbul müftüliijii alan .,,. o -..n-
1ar Yeniçeri aialannın daimmi oJ.. Aia
k..-' nın kaq. lıiifl!iiiuda lr.en6i tmlıfm. 
dm hazırlaıımq, ebadı aıpk, altı ma. -

~ 7.eYce lletree 
AaaeftM. & ' 6 ri ~ tah8iaa ikisi de kadının noktai nazaridi 

m;;nı....,. Wr davanın C:ledikodusu müdafw ••itlmdir. 
..wun 8İİblD yer vermektedirler. Ba Alikiain baltıasi, damadmi metr .. 

.. .. _ .. .. da:a:la taaa1ar şimdiye ı.a.Iar işidil - tuttnimxleu ckJkyı müabeze ede · ~ 
ı.ıucuk paye Ozenne oturtulmu~ kuçucuk memiA bir takım o,...;..,.ai nazari: der v~ • ----L bu :! _ _ı__ •• mı 
n.ermer bir kubbeden ibaıal .ı.n ,,. Y• • ~- _ ~ • • Y Y.«eiP.IB, ~ Y~ CVIJU ~ 
nında aıene küçiiciik bir ubili buluDAn tür. ileri sunnu'1er, ve wl pı.ibı mahke • büsDütün ihmal etmemem lizım .wll 
besine gijmülclü. • me de bu nazariyelere istinaden karar imi ıör,.leyerek. eöziine şiyle- a.. ..: 

• t" • .iu küçücük. türbe v.e aebil. ,.üzelliji vermı_ş ır. t."tmİfÜI : 

ıadelı'kte ve binanın kitJeaindeJd ahenk.. • ~avayı, açan Madam Aliki Gapel - Dinwla.11'.;a. tec.aviir etmelaı. cmf 
de Uamtf ve bulm\11 olan b~ arlİaÜD .ıamınde bir• k.Iındır: ~ Jaadm, kocası• C cvmek, öJdürnek gİM bir fıkir ....,. 
ke.adi aziz \tücudunu içine tevdi :ettiii nefie .nm metresme kendİ•nden fazla para aı za gelmedi ve gettn1'.ı c:ie. Gayri :mea 
bir eserdir. Dostu şiir Mustafa Sai'nin yaz- sarfettiğinden fikiyetçidir • d • 1 ba k · f bu ~ ~-<'l•' o an f 'l ınsan n ~ıuı ~ 

dJ.iı tarih manzumesi. tiirhcııin bahçe du- Mahkemede davasını şu suretle an· d h bö 1 d- - - J b dü ·· · 
varının Dökmeciler tarafındaki orta pence- •-•-,..·- e ep Y e uşunur er, u fun--. 

&CllUU~: ler eski devirlere intikai etmiftir, ~ 
rainin üzerine )UlZl1nuttı. - Kocamın Mimi isminde bir met• 

Ey iden bir iki ıün dünya ... ,.... . I . . ... devirlerin ahlak ve enle hakkındaki • 
...W. """ vardır. F ~ kadarı. benı ala - naat1eri çok başka idi. 

Ci 
. s ...... v•w· a..I __-.,. ....!L- lmdar etmez. Ben ınsuflı hır kadınım, Ben ~ . ...,:_] L!_ ı ___ °'l_ 

YL...,.. -•-•r - te - - fC d bi . d H . 'b' ı~resıne 15 ..... en Dil' .....o Hut gaı.. _._ • .. _--11 ocam a r ınsan ır. er msan gı ı d v· 8~J..I!'- ] -1'. kJ!!L- "d 
. <-....ıı ı inci .,._) ,«)'dd dlqiin ., .. -ncimbz nm --. ==ew - I hdit v ___ L...,__ı• __ L egı?- "" o sun wye uuc gı en er-
~ ..... lıiİlllİD arzu arını ta etmete ıuwntıaır v.... l«-.k gib' . ~ · hatti t 

akanı ilatiine cetiren bir acayip W.U- llJılkder..wd kibrit Wıllliknmm l.ah- Y.ıa lııila ...ı, wir E-....- AdWn mamaktadır .. Ben de onun keyfini ka- _r. ı ~:treFs~~~ b.me81Jlte. ·~ 
le 'Vllku bulrnaıın. 9""'mi' t..a WNllJl -ı •s Jr ı-a aıcak müdahalelerd bulunmak • m.darım ua.. u me rese sı-. 

b~e iller elirnpiyat müıabakaları aruı- etd .-ili --~,...I alıatan Şe..bt, ...... '11 BaftL.- bi k de l v'f bı~,.e- aileyi ihmal etmek derecesine aelir8f 
aa ır de b Emri fihiyle koyup su ya"·=- iltlirnem mem. t- r a m a egıene ı ır. • de'" .. 
\is; . cıgara etler yarııı• konulsaydı, bir tefıika muhaniri kaclar Jwr.naz. Macc- Hmolup ibı hayatı aleme IMWa re-... bundan bir pastanın veya iyi bir ye _ o zaman lf gışır. _ 
L. hır millet, Amerikalıların teai.s edecek- :ı&D&ll Jaiklv-U.. .a meraklı ;yerinde ver- K _ı ı......;....:_ 
""1J •iithit rekorlanrimımık r zn· i-i:>eale- iii k.acık faaıla bana öyle uzun seldi ki Çekmece ci.riae bir illa ı iin g,...,. wırdiii memnrmiyet ai· oca .mimi u.up ve me~u .__, 
>-.nezdi. ayri ihtiyari wulwa: .-.c1ar ..- ile- t ..atJi h " ı a bir memnrmiyet duyahilir,.. Ben nı bırakmak iıteuıa:, ve-- ınetreai ile-~ 
ı. ~akat fU anda ben, o)impİyatlarda bö~ - Saare? KıJdı clörlJhden W ,,.. l 0ilf8~ Ja.Mnç değilim, bilirim ki metre~ baş- lan münasebetleri de rakanda 9ÔJ'lıft91 

bir yanı yapılmayışına eıcfleniyorum. O pbba, •acerasını bana anlatması j- Y~p!_ seksen Y~~d~. cami bu~ k; f '" &., karı ba,ka ~dir. sim _hududu geçnene, ba. gibi haller1 
'tünkü ırramızda Şevket adında bir de- çin ullaeuıdan aldıjrm izin daJriblımnı iY:n~ .mk amur lliNli, ilBlillt lulit Ben kocamın meşru kanaı olmak iti ele hır mahzur tasavvur edıfemez. 
~1 -.er ki, garabet rekortmenliğini A· mümkün mertebe çoğaltmak istiyor. TCT- v • , v •• bariyle rolümü çok iy_j biliyor ve takdir Metresin biı haldu olduğu da mw • 

ahlann elinden almıı bulunuyor. ,den ..uı.m elamı sömldine blıkmca, !:~n~=-Sii~ ~7':ri~ c~ ediyorum. Mimi benden daha güzel ve hakkaktır. Fak::ıt be hak_hiç bir vakii 
Şevket, pyanı hayret maceruile, ıade insan onun bu masum arzutunu yeniz bul- Gi r b d d iband , • • &.ha gençtir Kocam bu kadın ile IRor- meşru karısının hakkından ileri a~ 

~rahet değil, hokkabazlık rekorunu da mayı insafa •idınlft11'91': u ç 
1 

u em e c an Pli/&~._. kusuzca eğl~nebilir. Fakat bwıa mu • mez. 
ınıı bulunuyor. , - Sonra, diyoı, mektubumu kat1ad.un. 1 __ L k da k- __ ı_ı_ __ :.t. •~ 
1a..._.. Rulai için ihaan ide fMiba pirii a-. tuWil, ocam ~ v~eaini • Ka.lımn ır.Ge:ei cle: fU eö:deri ._. 
-.ün. bir fötr .ppkanın ivinden bir ta· cebime koyclı.ım. Ertesi aün fabrikaya ıi- ·-ı..: apmalıdır 

r ka ~- h z · S d' L!- '-'ib . k ld V ~-b ik Şiir Mustafa Saini.n bu kahir lııitabe- ,._~7le Y • lemiı:ıtir: l çuı;aran meı ur ah uaguru ça- . ınce, uıu ~ rıt utuau a ım. e Mı r· a- • 
ız. •e dine bir kİl>•it kuttasu 'Yerip: da yapılan kontrollerde söze çarpmama• ıinde :inan için «yüzden artık ömür •Ürdün Ben kenfjiaini eeviyorum, onunla - Biz pi fikirli aıılamlaı deiıiH~ 

- H d' e kalım ı. .. d . . k!.L . 1 . 1 1 1 . dcmnı. 98 YtllDlda ölen aan'aa&Muı ihti- bütün hay.atımı beraber geçirmek iste· b k L•--· . , f · · d 
~ ay ı a ili -.otunun ıçın en ,ıçın, JUnt enn en a tına itina i e yer ettı"" tl v nlaum bir L.- _.t. b ı_ _ _ı dı u anaaucı~ su para ıçm • 
.__ ~~i biz aşk, Karuni bir aervet, ve A- dim. Bunu yaparken de, kat'i kararunı ver- ya qpnı a · ~ y_ılhk bir Pir mü- rim. Mimi zayu meşrep ir JUKıln r. detmi 
~~ L,_ di k balqaeı.dır. &lmtl'---- birle..ıirirlerse mevkii •r .~. . ~ ı_ anvari w jz 'vaç çı arl cleaeniz, mu- miıtim: Mektubuma cevap selme~en ev- :ı:m,-lllDID Y!" ı~ 

~it k ki Mimar Sinan tYl:be.i pek )JMmda t .. W.tiamıi ..hibi olan kocam muhakkak .acıewc .. ıDUX. • • fe7 . 11..,,,,--a · aıcaklann beyninize vurduiuaa ,1enmiyecektim, Ve mektubuma muvafık --s L!L:_L-!-!...:. 1-L-l .. _L.t:_ .-
~ d lı: mir edilmiştir ı..:....:~1- dü n __ · d k yetti ım.ulWllllYI ..._ 'Ve uıauu - • 

e er. cevap verecek ıenç kızı, lıiç bir müı ül- • ~· ter· oenun avam ocamın esidir Bir müeaıld>el 'l hwWe ... 
'-ı!&kat Şevketin maceruuu öirenince peseotlik ve tereddüt göatermeden alacak- .a....ı Ekum X..u eakisi gibi eyine bakmasına icbar edil- ın k • ..:~ fillirl b ,.., e elan" 
' ecieceksiniz ki, fU hor sördüğüniz tım. Kız arap, topa), lör hile çıksa razı o- -·.. .... mesidir. ç~ ~ er 1 pruz. lf" 

11 paralık .kibrit :kutusu erltabmın elin- lacaktım. zdarden belli lü, talihli amele-, maeernt- Bu sözlerimle metresini ihmal euin tır. 
;;::win bir talih ve servet. hazinesi keai- Çünkü bu bir talih denemesiydi. Piyan- nın veaaikini, titiz bir dosya mennmı itina- demi~rum. Ona da elbet bakacaktır. Hlkimlerle büttnı· aamiin, hu ~ 

go bileti ahr sil>i im ıey. Büyük iknmiye ~ teenif .ani• Bumtubuz defter kiiı- Faiat varını yoğunu ona vermeli dei- phaGletleri dinledhrr 90ıtra ga ...... 

• ~. Büyülcderedeki b'b1it fabıika-
çıkarsa ne ala. ,dını uzattı, ve: değildir ten bnöılerini ahımamıthn'dtr. Mah-ı 

Febt 'Msace pİJmlgo Wleti alan Wr in- -1tte. dedi; ilk alatiım mektup! ı.u 0 L-~- • '------ !__Lt. keme kadinııı iıtedii.i fekilde Jdılrat 
-~- L-- • • .ı-~· . ___ ._ bu b" ~._ c__ .a;en ,~ ethsl, ~ "N:rnsa ı . . . 

aan. - ııwu:._ MTillJ1MIY• -..• • .,.na ın~tu , ır romanın en mer ... nn· •. b" . 1-!!!:f"d· G · k l vernM.a_ fakat mahkemenın reısı evt 
k ti d b,1_ -•~.ı · fm _.1__ l:.J.! L.!- '- • .., •1 'fllD üt;le 111 ona uı ı ır. erıye a an ,...,... 

a anmayı a ~ır. . ı Ul[Uyan tez yüre&:U uır "an ne,tecımı e .. . . 'k' . _k ____ 1 'tt'v i zaman karwna: 
L_ ~ ame1cair. Aeltere c;ainlacağı yqa 

~ \.mtfbr .. Talibinin J&enmui iyi tala
~•k imkinmdan malmım 9uakmum· ffk haftalar .1-du;;.,,m heyecanı taıav· ·· '- · ·...:....ı:- iillıe iki .il.:-dıe ı ımır- mu enrmeı ,...- IJ 11 ...... ,. .. - ,sozremne ı ... nna... . . . Lad .... ~nMd· teıı 
~ .tnuaıariptir. Fllkat buna .rdmen .... ,vur edemeuiııizo ' Sameunan Ç~mba mumdan ıc- val:nlirız.l> - y~ . d -. •• 
"'~ ın_ içini aüaleyen. parlak ha~allere ü- , l>itüniin bir kere: Cevap gelecek mi> 

1

len bu mektup, «Müzeyyen» adında bir Mahkeme fimdiye kadar böyle bir aadüf e&med•gım kepaze bır ava...ru • 
-~ ümidini kaybetmiı deiildir. Ne kadar zamanda se1ecek) Kimden, na- genç kızdan. ma rüyet etmediiini alenen ifade et· yet cttım. ve maalesef o yolda cı. 
ti,.ıÇünkü ceketinin cebinde .y~ldızh Wı: 111 bir km:l.n ~elecek? Üç. heı ~inm~ üç : «Bay Ş.vketll> diye baılıyor, ve ,öy1e· mekle ~raber iki ~ ,.ıırt dinlemiftir. ~.verdim, ~ ~apaymı kanua 18 • 

~ Otna yoktur amma, kalbının kese11 be~ haha mı, uç beı ay mı beklıyece&Jlll? ce devam ediyor: 'Bu şahıtler, kadının babaıı ve kan:le- rilı idL a..D türlu_ hareket edemez. 'il 
ltız bir çalışma azmile doludur. ,Yoksa moktubwnun içinde bulıınduia ku-

1 
'«Kibrit btmuna lıo,.daianas pmla, tiair. dim. 

\ir 8~ndan tam on sekiz ay evve1, izinli .t\l. miift•riai1 .bir -aluar d+'kkinmıo ıal.uada «hmim elme eeçti. ilen, 1'8 1apncla bir 
'e) Runünde evinin penceresinden sokağJ ,acne1erce kalacak 1D1) «kızım. Hayata ablac:aıfım ta lll'llChı. ~ «Cofkun Dere» nin hemıireaİylllİf. Şna-r~hal talilli bakkaada t.akikata. giripnieı 
fıtı tedip dütünmkea, yerinden sevinçle , Bu ardı arkası keailmiyen sualler ve en- ,«frini deney .. Dll)ô auwi)ederi meçhul te: F~ uıtwna. 8ü1iikderc imamınec_ 
,, 

1Yor. Kaleme kijıda unbp, fU satır1an ,di~e1er beni haftalarca ıer1em etti. Poker- «bir .Jreie miitbet bir ceTllP ••emiyeee- «Bittabi. diyor, bu mulıaOer~ karde- eu,ükdae komiHrine, Bü,ükdere ~: 
~1Yor: de birisini restini ıörseniz, bittabi kiiıdını 

0

«fİln tabiidir. timden sak:Jamadım. Sen benim1e evlen-- mıa mektuplar Yazmtft eeım&lf ıoıuttUlf 
,..;_Bu mektu.,_. eline pçiren benden merak edeniniz. Falrat hu merakın lteyc- ' uHem, paalamz elime, yazıldıiı tarih- mek istediğini ona da yaz. Fakat on& ya• muş, ve Şeyketiır igkQ-~ kumula, •fa· 
"t h az .Wiyük bir .kadmaa dünya ve ah· ~m, llİM)'et iki. IİI aui;,ıe eiiıJ.' f>6tüaün .«tm tok seç seçtifi için, fİmdiye kadar zacağın mektup ciddi olsun. Sakıa ona hatle alabdu olma.hiPu öğrenince, Wl6-

ehlprem 'Glnm. ,ki baaa.ayui miidııitlıııeyeceaı nren bekleyif cıbeldemernİft •e evlenmit olmanız da da, bana gönderdiğin mektuptaki gibi: vaca razı olmuş. 
'- Benden çok b~k bir kadmsa dünya .hafta1arca devam etti, <ımümkündür. «Çarşambayı sel aldı, ıı Bu aarade Şevket te lx>J durmamıt.. 

Üıret valdem olaun. Bir kaç ay daha böylece seçince ümit- «Fakat eier lna tahminim yanhpe, ve «Bir yar sevdim e1 ..ıldıl» Samsundaki, Çarşambadaki hildikleıinda 
"- 8 enden az büyiik bir erk.U., dünya lerim azaldı. Hele beı altı ay ıes sacla çık- ueiz .amimi yazılmıt pualaaızdaki arzuya Kabilinden maniler yazaynn deme hat 

1

Molla zadeler hakkında mal\ımat istemiı. 
Üıret brdetim olsun. 1mayınca l.riiabütün kesildi. Ve nihayet u· «bili aadıkaanız, ,.Jııiyetiniz, vaziyetiniz Şevket, mektupların biri biter bitmez, Aldığı cevaplar onu hayli aevindirmİf. 

\>e 'Benden çok büyük bir erkekse, dünya 
1
nuttum citti,.. •dm"' i .b- clalaa maliamt ~ Ve ötekini uzatıyor. Ben zevkli bir dikkatle Bütün bunlar, elimden geçen mektup· 

~~t P~erim ?bun. • .. Fakat t~m on ay on ~iv·ı~n ıonıa bir «IMfım IHr de fatagrafnıızı pdelİal» oku.yorum, ve nak1e değer tarafları- lardan an1aşılıyor. Bel11 ki Bayan Müzen•· 
~ kat ecer benun yatımda bir &enç kız $Un bana bır mektup gelcliiinı söyledikle- Birinciyi bitirdiğim zaman ŞevJeet ikin· ,ru not ediyorum: Mektup numara1ariyle nin mektuplan, daima kardeşinin saneii191 
t,f Ohunla hayabnu hirle§tiıı ıwiıe talibim. ,ri zaman, elimdeki kibrit kutusunu, maki- ci mektubu uzatb. Y azıJan cC'Vapla ıami· beraber samimiyet de artıyor. ne tabi oluyor. Çünkü mdthl'plann aldl. 
~-o da hayatını benimle birleftiımeğe ,neye dciil ağzıma atıyordum. miyctin arttığı, bu mektubun: «Sevsili nı· Bayan Müzeyyenin ailesi, Çoıkun Dereıı rında, ulşılt» kitap evinin resmi bir d ... 
'oı.u... •• Büyiikdere fabribu ..ta'-tısı Şevket o müjdeyi yeni ahw§ aibi ... ,hum)) diye batlayışından belliydi. l>iiqiin 90y.ad11u a1mıı. fakat «Mo11a zade» liği de gası, «Molla zade Emin Cotkun Dcıff • 
·~ ffa~ •~ Una nwktap ~ vinç içinde. ifadesinden, hayli mürekkep yal~ oldu- elden bırakmamış. Bundan Hesap nesep i- ,imzaaı, ve fU ibare var: 
-...... .. ~ •)'nı febr:•·-da çahfı"'orum Ç kir L cebind- _,ete L~ -.1.. L v -L-1 D.... M'' r- b .i.ne faz1a ehemmı·yet verdı'klen' anJa.,]ı, '<Kız Lardeıhm1"n :-L- mekttıhuaıkhı: --attesı • --. 
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Türk - Norveç futbol maçının acı neti- Bir kibrit kutusu ile 
cesi: Feci bir oyun ve O - 4 mağliib~yet! evlenecek kız seçen genç 

, 
Kibrit fabrikasında yaphğı kutulardan birine " Bunu 
kim bulursa onunla evleneceğim,, diye kağıt koyan 
ve 18 ay sonra Samsundan cevap alarak nişanlanan 

amele macerasını anlahyor 

( Baştarah 7 inci sayfada ) cıbulunamaY1fına çok üzüldüm. Öyle p.r 
Müzeyyen Coıkun Dere. altıncı mcktu· <Clak oldu ki nişanımız sonna. Neyse, di' 

bunda, resmini gördüğü, ve hakkında hay- «ğünümüzde bulunursun inıaallab ! .. » 
li malumat edindiği Şevkete: «Molla zade Müzeyyen Coıkun Dere' 

«Emin ol ki, diyor, Tannnın bir eseri nişandan önce yazılmış mektuplanndan bi' 
cilveei olan bu mukaddes •evgiyi, hiç bir rinde sevgilisine: 

kuvvet yıkamıyacaktırl» cıMektubunda, diyor, maceramızı rO' 

Şevket: man haline sokturacağım yazıyorsun. Y-1 
- Ben, diyor, burada kazaya uğramış· vamızı kurmadan bunu yapma. Bu cseı' 

tım, ellerim, yüzüm yanmııtı da, 0 zaman yazmanın da zamanı var. Ben, içinde' 
yazmııtı bunlan ... Ve mektup yığınlarını mektubunun çıktığı kibrit kutusunu, "" 
karıştınnakta devam ederek izahat veri· yazdığın bütün mektupları saklıyorum. Sel 
yor: de yırtıp atmıyorsundur tabii. Yuvaınıı' 

- Bu dört numaralı mektup ..• Bu nipn kurduktan sonra meşhur cerbezeli muhat' 
mukavelenameai ... Bu Üç numaralı resim. rirlerden birisini çağırır, maceramızı t•~ 
Bu yedi numaralı saç ... Bu iki numaralı çi· tatlı anlatır yazdınrız. Olmaz mı ciciın?• 
çek... Ve çiçeği koklaya koklaya gülerek Şevket: 
ilave ediyor: 

~erllne göttırnlen futbolcnlerimizden bir kısmı 

<Battanfı ı inci aarfad•>. Anadolu ajansı muhabiri maçı nasıl gördü ? - Bayramda ona çiçek eöndermiştim. -Görüyorsunuz ya) diyor. Ben ıis' 
O, benim hediyemi almadan, bana çiçek mektuplan vermekle, onu kızdırmıı olacl' ~a kendini gösterdi. Oyun başlar başlamaz, çocuklarda 

elle tutulur derecede bariz bir yorgunluk ve kesiklik ala
metleri görülll\eye başlandı. Bu yorgunluk ve kesiklik 
!sür'atle fazlalaşmıya, fazlalaştıkça bizimkilerin oyununa 
bir curcuna manzarası vermi,-e başladı. 

Kimse yerini tutmıyordu. Oyunumuzda sistem nanu· 
na bir şey yoktu. Tam başı boş bir oyun... Takım allak 
bullak olmuştu. Bir aralık Fikret santhaf, Yaşar solaçık 
pynarkcn gördük. Hüsnü de fora çıkmıştı. Fakat bu şekil 
uzun müddet devam etmedi. Çünkü biraz sonra kimin ne 
~ynadığı anlşılmaz oldu. 
~ Bizimkilerin oyunu, mübalağasız söylüyorum, tam 
inahalle aralarında top oynayan çocukların oyununa 
benziyordu. 

Norveçliler nasıl oynadılar! -Norveçlilere gelince; onlar ilk dakikadan son dakika-
ya kadar hakim, atılgan ve biraz da hırçın idiler. Maama
.fih bu hırçınlığa rağmen bizim çocuklardan yalnız Yaşar 
)akatlandı. O da sahadan çıktıktan biraz sonra tekrar 
yerine döndü. Nihayet oyun biraz evvel de söylediğim 
Jibi O - 4 aleyhimizde bitti .• ı _Maamafih, oynadığımız o
runa bakarak bu neticeye sevinmek lazım. Çünkü o hal 
J!e pekala bunun iki, hatta üç misli gol yeyebilirdik. 

Norveçliler İngiliz sistemi oynuyorlar. Takım hakkın
Sa evvelce verilen malumat aşağı yukarı doğru çıktı. A
ıağı yukan diyorum. Çünkü ~u malun:1ata göre onla~~ a
ğır oynar biliyorduk. Halbukı çok serı olduklarını gor -
auk. 

Maamafih bu sözlerime bakıp da sakın kendilerini 
fevkalade parlak oyuncular zannetmeyin. Mesela karşı
mizda bir Sparta bulunduğunu hiç b_ir ~aman . farzedeme· 
yiz. 

~için mağlQp olduk? 
Niçin mağlup olduk) Bu suale ben gene bir sual i.le 

mukabele edec-~ğim. Niçin mağlup olmıyacnktık? Galıp 
velseydik, h"a)ret edecektim. Yalnız ben değil, buna hatta 
futbolcular dahi hayret edeceklerdi. 

Berlin, 3 (A.A.) - Muhabiri mahsusumuzdan: ğım. Çünkü, vakıa, niıanımız falan old• 
F b 1 yollamıı. Ve ne tuhaftır ki. o da ayni çiçe· 

ut O : amma, bu iti birlikte yapacaktık. 
Norveç takımı, 4 • O Türk takımını yenmiştir. ği aeçmiı... Fakat ıizin haber alı•ınız, beni mü•kiil 
M ad d h 1 Bayan Müzeyyen Coıkun Dere, niıan· " ,, 

omsen st yomun a avanın yağmurlu o masına mcvkie soktu. 
rağmen bilhassa Norveçlilerden ve Berlindeki Türk kolo- lanıılanndan sonra yolladığı bir mektup· 
nisinin hemen hemen kaffesinden mürekkep olan büyük ta: Ben, kibrit kutusu sayesinde Çarıambl' 
bir halk kitle11i, tribünleri işgal etmiş bulunyordu. «- Ruhum, sevgilim, diyor, gönderdi- nın en temiz ve zengin kızına kavuıan ti' 

Resmi şahsiyetler arasında Türkiye büyük elçisi, sefa- «iin aaati aldım. Sana kartı beslediğim lihli Şevkete aaadet dileyerek ayrılırke' 
rethane erkanı, Türk ve Norveç spor teşkilatı zimamdarları «sevgi, k&lbimin derinliklerine hergün bi- yanıma sokulan fabrikanın değerli uııt-' 
bulunuyoı·du. «raz: daha kök salmaktadır. Herhalde ıen Bay Hayri eülüyor, ve: 

Sa 17 30 d la 1 «de öylesindir. Her ikimizde doğan bu 
at , ata m ar sahaya çıktılar. Türk takımı şu - Fakat, diyor, bunu yazmanız pek r 
1 kk ı <ıaevgİ, Tannnın en büyük hikmetlerinden 

suret e leşe Ü etmişti: yi olmıyacak. .. Çünkü dig~ er amelelerirnİ" 
C'h y H R L f f h N cıbiridir. Saatin ıeliıi, burada bir hadise ı at, aşar • Üsnü, cşat • Ut i - bra im • iyazi • 1 . bilhasşa kızlanmız. bunu örnek edinirlel 

S H kk cı oldu. «Kibrit kutusundan ev enenleru dı· 
ait a ı · Rebii • Fikret. de kutulara kibrit yerine pusla istifleme i1' 

D d k 1 1 N 1 1 h 1 aye nam saldık buralarda. •• Ta Samsundan, 
Ü Ü ça mır ça ınmaz orveç i er, ücuma gaçmit er Jetine tutulurlarsa yandıgwımız gündür. 

T k k 1 d hllk 1 k 1 1 d «beni görmeğe gelenler var. Vaktiyle ba-
ve ür a esi önün e te · e i a ın ar yapmış ar ır. Bir taraftan sizin dilinizden kurtulaınr 

Fakat, Türk müdafaa hattı, bu hücumu defetmeğe mu <ına: yız, beri taraftan da, hepsi birer birer kısfll,ı 
vaffak olmuştur. Türk takımının heyeti mecmuasının o· «- Bu yaphğm deliliktir! diyenler, bulur giderlerse, kibritle adam arar da, gr 
yunlarını tanzim etmesi uzun sürmüş ve on dakika müddet «gönderdiğin saati görünce fikirlerini bi- ne bulamayız! • 
Norveçliler, çok iyi bir vaziyette bulunmuşlar ise de gol araz daha değiftirdiler. N°lfUl törenimizde Naci Sadullah 
yapmağa muvaffak okm~ı~ardı~ ~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~--~~~-~ 

Onuncu dakikadan itibaren Türk takımı, faaliyete geç- ---------------·--. 
mi, ve rakibine hakim oımu,ıur • 1 Giresonda fındık mahsulü 

Fakat Tiirk muhacimleri, her hangi bir netice elde e- Bir Doktorun 
debilecek kabiliyette olmadıklarını göstermişler ve bir çok GUnlu··k Gireson, 3 (A.A.) - Bugün bor • 
fırsatlar kaybetmişlerdir • Salı saya yeni Fındık mhsulü getirildi. Kr 

Norveçliler, Türk muhacimlerinin sıkıştırmalarından Notlarından (*) buklu Fındığın kilosu 22 kuruştan il~ 
kendilerini kurttlrmağa muvaffak olmuşlar ve birinci yükleme Fındık içinin kilosu da 48 k&J' 
haftaymın neticesinden evvel soldan yaptıkları seri bir Hamile bir kadında ruştan törenle satıldı. Piyasanın genel 
hücum esna!!ında 90J açık1arının ayağiyle ilk sayılarını durumu isteklidir. 
yapmağa muvaffak olmµ,ıardır . Daimi bulantılar 

Bunun iizerine Türkler, beraberliği temin etmek için Bu sinirli bir bastamdır. Bir aydanberi 
çok büyük gayretler sarfetmişlerse de buna muvaffak ola· 
mamışiar ve birinci haftaym bir - sıfır Norveçlilerin ga 
libiyeti ile bitmşitir. 

ikinci haftaymda Türk takımında tadilat yapıldığı, 
Hüsnü, santrhaf mevkiine, Fikret de merkez muhacim 
mevkiine getirildi. ilk on dakikada Türkler, beraberliği 
temin için besledikleri meşru bir ümit ile hücumlarına 
devam ettiler. Fakat oyunculann aralarında iyi anlaşama • 
malan bütün mesaiyi akim bırakıyordu. 

devamlı bulantılar ve yediğini müte • 
madiyen çıkarmaktan müştekidir. 
Kalbi çarpıntılardan yorulmuştur. 

Uykusuzdur. 
Hiç bir ıey yiyemiyor. 
Bir aylık hamiledir. 
Sulu yemeklere perhiz yaptırdım. Sı
cak yemekleri menettim. 

-... ... ·---------·--~ 
,1--------------~ 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karakö:r K8prUbafl 
Tel 42362 • Sirlıı:ed Mühürdarud• 

Han Tel 22740 

Bu esnada Norveçlilerin yapmış oldukları ikinci bir 
gol, Türk takımnın hızını kesmiş ve Türk takımı artık gol 

iki gün evvel takım kaptanı Hüsnü ile görüştüm. Ba· Y.emeğe alışmakta gecikmemiştir. 
aa aynen şunları söylemişti: Norveçliler, on ikinci dakikada üçiincü gollerini de 

Takım kaplam ne diyor? Lavman tarilcile günde 2-3 gram bra· 
nür ıolisyonu verdim. 
Katı yemekler yedi. 

LAPSEKi ve IMROZ 
POSTALARI 

9 ve 16 Ağustoa tarihlerinde 
l.tanbul'dan kalkacak l.mroı 
yolu poatalan yapılmıyacakbr· 
Buna mukabil 4, 11 ve 18 
Ağustoa Salı günleri lstanbul' dan 
Ayvahğa kalkacak postalar gi· 
dit ve d&ıiifte Upseki ve im
roza' d.a uğrayacaklardır. 

- Bu1ıunkü idmanda çocuklar iki tur dahi yapama- yapmağa muvaffak olmuşlardır. 
iılar. Bu kadar bile nefesleri yok. . . . Bundan sonra Fikret, santrhaf mevkiine geçmiş ve 

Hüsnü bu ıözleriyle bana, bugünkü maçın netıcesını hücumları tanzim etmeğe uğraşmıştır. Fakat Norveçli-
ivvelinden haber vermiş oluyordu. lerin üç golü, Türk takımı için çok ağır bir hendikap idi. 

":( alnız bu kadar mı) Onun aöylemedik!eri de var ki Bundan başka Cihadın çok ağır bir hatası yüzünden 
~nları da ben söyleyeceğim: ' Norveç takımı maça nihayet veren dördüncü gollerini 

F tb 1 1 d. la ? yapmağa sebebiyet vermiştir. 
U O CU ar ne ıyor r Bu çok aykırı netice, Türk takımının tam manasiyle 

Oyunculanmızın bugünkü maçta gösterdikleri hercÜ· mahkum bir vaziyete düşmemiş olduğu bu maçın hakiki 

Soğudulmuf meyvalar Ye dondurma ile 
beslendi. 
Kuımalar durdu. İştiha avdet etti. 
Çarpıntıları da artık eıkiai gibi gelmi • 
yor. Hasta rahat etti. 

( •) Bu notlan keaip ..ldayuuz, :r• • 
but bir albüme yapıfbnp kollelui:roa 
yapınız. Sıkınb zamanumda bu notlar 
bir doktor ıibi imdadınıza yetitebilir. 

Yeni Neşriyat 
bıerç buradaki yaşayışlarında da aynen hakimdi. Hiç bi- bir ifadeti olamaz. Fakat sporda yalnız son netice sayı
riıi çalışmıyordu. Çalıştırılmıyordu. Yer güzel. hava en· lır ve son derece mütecanis olan takımı tamamiyle müs
fes, yiyecek bol. Yediler, gezdiler, bisiklete bindiler ve bet bir fut~ oyunu oynamış olan Norveçlilerin faikiye-
binnetice lstanbuldaki formlarını dahi kaybettiler. ti önünde boyun eğmeğe mecburuz. VARLIK - Bu değerll edebly:ıt \"e flklr 
· idmanda iki tur dahi yapamıyan bir futbocunun bey· Yalnız şu ciheti kaydedelim ki yağmurlu hava yü • 
belmilel bir maçta, oldukça kuvvetli bir hasım karşısın- zünden kayak bir hale gelmiş olan saha, Türk takımının 
«la galip gelmesi nasıl istenir ve beklenir'? aleyhinde İ \ . Çünkü Türk takımı, son maçlarını Taksim 

mecmuasının ı ağustos tarihli 74 üncü sayı

sı Yaşar Nabi, Cemil Sena, Vasfl, Muammer 
Necip, Fnzıl Hüsnü, Burhan Belge. neşat Ce-Oyundan sonra çocuklarla görüşerek intibalarını sor- stadyomunun sert ve kuru sahasında yapmış idi. 

Hum. Bana yalnız şunu söylediler: «Bu neticeden Türk takımının mazeret makamında serdedeceği ye· mnı, Pnpıızoğlu, A. Gaffar, Sab:ı.hnttin All ve 
müteessiriz.>) gane noktac'C#\·. dahn b:ışkn imzaların makale, hlkaye ve şllr-

Bizi O • 4 yenen Norveçliler yarın Almanlarla karşı· Amerikan • ltalyan maçı ıerlle çıkmıştır. 
laşacaklardır. Berlin, ;J (A.A.) - Post stadyomunda ltalyan takı 

Kartal ıulh bikimlijinden: 
Hilmi Saltanın Sabire aleyhine ikame et· 

Mit olduğu Yalovada Gacik köyünde kain 
bahçenin alım satımından vazgeçilmesi ha· 
sebile verilen pey akçesi yapılan masarifin 
cem'an 126 liranın tahsili hakkında ikame 
olu.nan dav~ın esnayi muhakemesinde 

davaya müddeaaleyh sıfatile ithal edilıue
leri talep olunan Sovanlık karyesinde sa • 
lünler Sabire oilu Nuri ve üvey kızı Zül • 

Ömer BESiM mı 1- O Amerikan takımına galip gelmiştir Endü tri - İzınirde çıkan bu güzel dergi -

faza namlanna ya..-ılan tebligatta sarih 
ikametgahlan meçhul bulunduğu ıerh ve
rilerek iade edilmiı olmakla ilanen tebli
gat icrasına karar verilmiı ve muhakeme· 
nin devamı 7 /9/936 tarihine müsadif pa
u.rlesi günü saat 14 de bırakılmıı oldu • 
ğundan yevmi mezki'ırda Kar!al ıulh hukuk 
mahkemesinde bulunmaları zımnında leb· 
liıat makamına kaim olmak üzere keyfi· 
yet ilan olunur. ( 693) 

nln 21 incl yılının 11 inci sayısı ~ıkı~tır. 

Taksim Bahçesinde Avcılık ve Balıkçılık - Ayda bir kere ln tl

Halk Opereti şar etmekte olan bu mecmuanın d ördüncü 
Bu nkşam 21 ,45 de nushası da çıkmıştır. Yurdumuzda ilk defa 

HORYA 
13UyUk operet 

3 perde 
Pek yakrnda 

BABALIK 

olarak çıkarılmakta ve pek !Jüyük fe1nk0r -
lıklnr mahsulü olan bu mecmua okum:ınğa 
değer bir kıymett~dlr. 

Taşan - Merzlfonda neşredllcn bu ınec • 
mu:ının 3-27 inci sayısı çıkmıştır. 

"4408,, 
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4 SON POS T.N 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan; Kadlrcan Kafh 

Son Posla'nın tarllıi tefrikası Numara : 36 
lspanyol kumandanı ile zabitler ve 

askerler kalenin mazgal1arile kulelerin
de hiç kimseyi ve hiç bir mızrak, yahut 
kavuk görmeyişlerinin sebebini de şim
di kavramış bulunuyorlardı. 

Don Alfonso kendisini giiçlükle to
ı>arlıyabilmiş, fakat buna rağmen ku
ınandanın pek gerisinde kalmamıştı. 
Lakin kumandan Diyego Vandreda, 
ba\j'kumandam da çoktan geçmiş, en 
ileri atılmıştı. Vaktile sultanın haremi
ni Orandan getirirken Mansurla birlik
te giden kapiten Garsiya dö Tinco ise 
Diyego Vandredanın alayı arasından 
en ileride bulunandı. 

Oruç reis kendisinin kovalandığını 
i}k defa gördüğü zaman derin bir ne • 
fes aldı. Sanki ciğerlerine giren hava 
çıkarken bir alev haline gelmişti. 

- Daha çabuk... Daha çabuk ... 
Haydi yoldaşlar, çabuk olalım. · 

Diyordu. 
Leventlerden bir lcaçı homurdandı -

lar: 

Diyego Vandreda bu emri kapiten 
Garsiyaya tekrarladı. 

Garsiya dö Tinco atının karnına bü-
tün kuvvetile mahmuzlarını sapladı: 

- İleri!... Dört nal... 
Diye askerlerine haykırdı. 
Önüne gelen arap askerlerini de vu· 

rup geçiyordu. 
Fakat Oruç reisle karşılaştığı halde 

bir türlü sokulamıyordu. Omç reisle le
ventleri, yürüyen bir kale gibi her yak
laşanı geri fırlatıyorlar, yahut yere se· 
riyorlardı. 

Garsiya iki tabancasını da boşaltmış, 
fakat hiç bir şey yapamamıştı. 

Şimdi elini atın terkisindeki köse -
leden torbaya uzattı. Orada mızrak 
şeklinde kısa ve uçları çok sivri ve kes· 
kin harbiler vardı. Birini aldı ve dos
doğru Oruç Beye fırlattı. Harbi Oruç 
reisin omuzuna saplanmış, bir an onu 
sendeletmisti. 

Baba Orucun üstüne bir siirü cana
var gibi üşüştüler. 

Don Garsiya hemen atından inmiş, 
Oruç reisin üstüne saldırmıştı. Fakat 
askerlerinden birisi daha çevik dav • 
ranmış, can çekişen ve inliyen bu kah
raman Türkün başını bir kılıçla kese .. 
rek Garsiyaya uzatmıştı. 

Garsiya bu sırada bir Türk leven • 
dinin hücumuna uğramış, fakat yalnız 
baş parmağını kaybederek kendisini 
kurtarabilmişti. 

Bir avuç Türkle on bine yakın Is .. 
panyol ve arap arasındaki hu nisbetsiz 
ve kanlı savaş daha bir saat kadar sür
müş, bütiin Türk leventleri şeref ve 
ııamuslarile, kahramanca ölmüşlerdi. 

Üç gün sonra Mansurla Abdullah 
Cezayire giderek bu acıklı haberi Hı
zır reise göz yaşlan arasmda bildirmiş
lerdi. 

Reı·s vu ]d Hızır reis kendisini tutamamıs, clilc - ru u... , 
. 

Bir levent böyle bağırmışti. yüzünü kapıyarak ses9İzce ağlamış, 
- Niçin kaçıyoruz. Dönelim ve Oruç reis omuzuna saplanan acmiri sonra birdenbire doğrulmuş, yumruk-

funları palalanmızla kar.,ılıyalım. çekti ve en yakın düşmanın göğsüne larını sıkmış, homurdanmıştı: 
Oruç reis onları yatıştırıyordu: fırlatarak cevap vereli: - Ah 1.. Bütün frenk illerini kılıç-
- Henüz zamanı değil.. Reis ne der- - Reis vurulmadı ... Reis yaşıyor... tan geçirsem gene kardeşlerimle yol • 

•c 0 yapılır... fakat henüz sözünü bitirmisti ki daşlarımın öcünü almış olmam. 
Sesler kesildi ve adımlar sıklaştı. k" b. h b" b T ' -j ınci ır ar ı u yiğit ürkün sol ka- " 
Fakat yaya gidenlerin ardından dinç b 1 urga arı arasına iyice saplanmıştı. - 20 -

'1c genç atlara binmiş olan askerler ko-
'\>a}a 1 ı d k" f Oruç reis sağında, solunda ve geri- lL YAS REiS ... r arsa ara arın n ı mesa e ne za • . . 
rnan kad . 1 w uh f sınde vurulup düşen yoldaşlarına son Aradan on bir yıl geçmisti. Ayşe, a ar aynı uzun ugu m a aza . . . 
eder? defa baktı. Gözlen kapandı. Ağzının tifodan kalkalı ancak iki ay olmuştu. 

Du··ş "tt"k kl d kenarlarından kanlar sızdı ve olduğu Bu hastalık onu hemen hemen bir deri man gı ı çe ya aşıyor u. k ld 
Oruç reis en geriye geçti. yere yı ı ı. bir kemik haline getirmi~. fakat sonra-
Onun yeri şimdi burasıydı. Yeniden sesler duyuldu: dan ve büyük bir hızla daha çok gelişe-
Ar1calarından yetişen ilk atlıya bir - Reis vuruldu... rek toplanmıştı. Yalnız son teline ka-

~la salladı ve kanlar içinde yere ser- - Reise koşun 1.. dar döki.ilen saçları hiç uzamamıştı. 
dı. 1kincisi, üçüncüsü de onun gibi ol- Şimdi herkes onun etrafına toplan - Ölümden dönüş onu hayata ve kü-
dular. Başlıca leventlerden bir kaçı da mağa, ona yardım etmeğe çabalıyordu. çüktenberi beslediği arzuya daha çok 
onun yanında bulunuyorlardı. Onlar Ayni haber lspanyollarla araplar a· bağlamıştı. Vakit vakit eski günleri ha
da birer ikişer düşmanı haklamışlardı. rasmda da hemen yayılmıştı. tırlıyordu: O yıllarda Cezayirden hep 

Lakin biri düşünce onun yerine ü- Reisin vurulması demek, onlara gö- yeni harp haberleri, kahramanlık, za-
çü, dördü geliyordu. re Türklerin bütün tılsımlannı kaybet- fer ve hazan da öliim haberleri gelmiş-
Sav~ gittikçe ltızışıyordu. meleriydi. ti. Fakat her ölenin yerine bir kaç Ana-
Bütün leventler ihep birden geri dö- - Hücum ... lleri ... Sağ komayın !. dolu delikanlısı gitmişti. 

n~~dü~a~d~üşm~w~lanB~~=a=O=r=u=ç=v=u=ru=l=d=u=.·=·~================(=k=k=a=M=v=u=)= 
Püskürtmek istiyorlardı. Fakat şu beş 
Yüz ıkadar yiğitin bef on bin atlıya kar
•ı ne yapabileceğini kestirmek pek ko· 
laydı. 

Oruç reis bunun için kimsenin geri 
dönmesine izin vermiyordu. 

Son defa üstüne saldıran bir İspan
Yol atlısına tabancasile ateş ederek öl
dürmüştü. Fakat ayni san~yede daha iri 
bi:r düşman onun yerini tutmuştu. O 
laman Oruç reis elinde kalan tabanca
yı lspanyol askerinin suratına bütün 
kuvvetile çarpınca düşm:ın askeri sen
deliyerek yuvarlanmış, diğer askerler 
de bu güzel piştovu almak için onun 
düştüğii yere \işüşmüşlerdi. 

Bu hal Oruç reisin hemen göziine 
tarptı. 

Şimdi hem dövüşüyor, hem de yol· 
daşlarının kaleden aldıkları küçük halı
ları, ipekli kuşakları, gömlek ve yele'k
len, sapları işlemeli hançerleri diişman 
aMlerlerinin arasına abyor; onlar bun
ları yağma ederken yoldaşlarile birlik
te biraz daha yol alıyordu. 

Bir saat kadar ileride bir geçit vardı. 
l:.ğer oraya varabilirse daracık yolda bir 
losım leventlcrle düşmanı akşama ka
dar oyalamak, diğer leventleri gön • 
dermek, karanlık basınca kendisi de 
onlara yetişmek istiyordu. 

İspanyol zabitleri bağırıy0rlardı: 
- Şimdi yağma zamanı mı? Bıra

kın onları ... Düşmana!... ileri! ... 
Marki dö Gomar köpürüyordu. 
Fakat hele arap atlılarına söz dinlet· 

menin imkanı yoktu. 
lspanyol kumandanı homurdandı: 
- Allah belalarını versin! Yağma

dan başka bir şey yaptıkları yek ... 
Sonra Diyego Vandredaya haber 

Yolladı: 
- Çabuk olsun ... Önüne gelen a -

rnpları da öldüriip ileri geçE>in. Oruç 
reiı1i ölü veya diri her halde ele geçir
meli ı ... 

• 
ı ze 

'1ASTALI K 

Getlriyo.-uz. 

Tahtakurusu, 8İne~ Iİvrisinek, güve, an, karınca, örümcek 
ve bütün haşerab kökünden keser, yuvalarına ve qyalann 
üzerine ve odalann havasına ve tahtaların, duvarların kenarla
rına, aralarına bolca FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA iLE TAHRiP EDiNiZ 
Bütün yaz bu muzır haıarattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklarının telvis eden hamam böceklerini, aptesa· 
nelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, brbllan, 
kümes hayvanahnda, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan• 
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki 
tırtıllan behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20. 
ufak 30, yanm kilo 60, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur, 
FAZLA PARA VERMEYİNiZ. Tesiri daha u olduğu halde 
ecnebi malı diye fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. 
HASAN markasına dikkat. 

Hasan deposu : ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 
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Hikaye Zavallı Koko 
Yazan: Jacques Constant Çeviren: Nunıllah Ataç • 

Kolconun sahibesi aksi idi Papağan (Narciuc) j 9eftnli N&TciMe ellerlııde dizginler gidiyorchı 

Bouvrande·da Koko·yu tnnımayan yok- den geçen bir kadın birdenbire durdu "I 
tu ve herkes, sanki bu papağan şehre ayrıca içeri baktı. Narcisse başını Koko·dan kal .. 
bir şeref veriyormuş gibi onunla iftihar e· dırıp 

derdi. Gerçi görünüşte öyle bir fevkalade- - Kuşa mı baktmız1 dedi; bugün ke:v,4 
liği yoktu: Kısacık bir kuyruğu, yemyeşil fi pek. yerinde .•. 
bir renk, kanatların ucunda da birkaç san Kadın ona, o da kadına baktı ve bu ba-4 
tüy; işte o kadar ... Ancak bu çalımsız kışına Narcisse·te aanki bir elektrik ecre .. 
hayvancağızın büyük bir meziyeti vardı: yanı tesiri bıraktı. Önündeki kadın tanı•, 
Konuşması emsaline faikti, bir söz söyle- dığı simalardan değildi; hiç şüphesiz bir 
meğe başladı mı, insan konuşmasından yabanc.ı, belki de bir Çingene karısı. Kara 
farkedilmezdi. gözleri ateşler saçıyor. Kızannı~ ekmeli 

Gardelan·ların kan koca beraber ~)ettik- renginde olan yüzü, ahenkli hatlar te~kil 
leri yan aktar, yarı bakkal dükkanının ö- ediyor; ufacık. konca gibi bir ağız; beyaz• 
nünden bir çocuk seçse, kuş hemen avazı lıklan göz kama~ıran dişler, mor parıl• 
çıktığı kadar: «Tutf Yakala! Hırsız varlıı tılar çıkaran kara saçlar ••• Edalı bir tavurl~ 
diye bağırmağa başlardı. gülümsedi ~e birdenbire: 

O kadar ki komşular telaşla evlerinden - Papağanı bana sat. Kaç para ister .. 
uğrarlar ve biraz sonra: «Yine Koko·nun sin~ dedi. 
işi imi,!» diye başlarını aallıyarak içeriye - Benim papağanım satılık değil. Biı:ı 
girerlerdi. frank verseniz yine ondan ayrılmam, 

Papağanlara öteden beri öğretilmek a- - Ya onu bana hediye et diye rica 
det olan cümleleri, şarkıları bittabi o da edersem?... Ben de ıana karşılık başka 
bilirdi; fakat bundan başka kedi gibi mi- bir hediye veririm. Hele bir akşam gel ben{ 
yavlamak, ağzı ile trampete çalmak, Nar- gör; killieııin yanında .on arabalı kulübe,. 
dsse Gardelan·ın kalın ıesini, hanımının yanımda kimse bulunmaz ••• Senin adı~ 
da bozuk zurnayı andıran edalı konuşma· pe} 
ııını taklit etmek hususunda Allah için eşi - Narc.isse. 

emsali yoktu; karı kocanın arasında sık - Benim adım da Josika; aslanla oy~ 

sık çıkan kavgalarda geçen küfürleri de hi~ narım. Hadi Allaha ısmarladık, gece g~ .. 
sıkılmadan tekrar eder dururdu. rüııürüz. 

Narcisse'in ihtimamlı, dik.katli terbiyesi Narcisae kahveye arkada§larının yanıni 
sayesinde Koko istidadını ilerletmiıı. ışı gitmeden evvel meydanda bir dol~t~ 
ölü taklidi yapmağa, Marseillaise söyliye- Jo~ilca' ... ıp söylediği aTabnyı buldu: HoG 
rek asken•ari yürümeğe kadar götürmüş- tarafı sallanan, tahtaları birbirinden ayrıl .. 

tü. Hasılı bu ku~ rnış, üzerine lirJ 
gerçekten f ev kala- büğrü bir soba b~· 
de bir ıeydi; Bouv- Yarınki nüshamızda rusu yükselen kij. 
randc"dc her çar- Jüstür bir kulübıt!. 

ıamba pazar kuru- Kasap HaJiJ Kazıklara gerilmit 
lur, o günler civar· dört halatın atkM 

dan selen köytüıer Yazan: Faik Bercmen •ında bir Çingen, 
onu seyretmede~ kansı, tüyleri ka.• 

gitmezlerdi. S:ı.dece barmı~ üç fino kdw 
kapının önünde durup ayağından bağlı hay- pcği di~lerini gıcırdatıp maskaralıklar ede' 
vnna bakmnk olmaz yal İçlerinden çoğu bir maymun ve kuyruğu üzerine dikilmiş sal 
dükkana girip alış veriş de ederlerdi. Fa· !anıp duran bir yılanla uğraşıyor, Josika d4 
kat işin bu tarafı, Gardelan gibi bakkallık, bir düdük çalıyordu. 
aktarlık, edenlerin hiç hoşuna gitmiyordu. Nnrcisse kahveye &İrdi, bardak barda' 
Hatta bunlardan biri, içini kemiren kıskanç- üzerine şarap içti ve arkadaşları ile isknın .. 
lığın tesiri ile Koko·ya maydanoz ikramına bil oynamağa başladı. Fakat o ak~am, bel(• 
bile kalkışmıııtı ama çok §Ükür ki hayvan lediği kadar eğlenemediğine hayret edtıı 
ondan daha kurnaz çıkıp yememişti. Za- yordu. 
ten herif de, o edepsizliği ederken iltniye Aklı fikri hep Josika' da idi; o kadat 
kumandanının karısı madame Gardcau ta• ki kozlan aaymağı unutuyor, en oynanınfıı 
rnfından görüldüğü için bir daha teşebbü- yacak kağıdı oynuyor ve bu yüzden ark~ .. 
se cesaret edemedi. daşl<ırından pay işitiyordu. Kahve kapandı• 

O hadiseden bir müddet sonra Madame ğı zaman Narcisse tam yedi parti kaybet• 

Gardelan, bir müddet Bouvrande·dan ay· miş ve bir haylı içmişti. 
ıılmağa mecbur oldu. Ailesinden bir kızın O saatte müşteri kalmadığından atlı ka~ 
mürüvvetin de bulunmak için Bretagne ta- rınca da durmuştu; çadırlarda ses sncla yoJİ• 
rafına davet olunmuştu. Dükkanı Nnrcis· tu. Narcisse ile arkadaşları el sıkışhlar vj 
sc· e emanet ederken herifi bir temiz ı:.zar- herkes evinin yolunu tuttu. Ama NarcissC. 
lamağı ve bin bir türlü lüzumlu lüzumzuz evine gideceğine, kendini kimseye göatet,e 
tenbiblerde bulu1*Jıağ' unutmamı,tı. Ko- meden gölgeli.ldeıe girdi ve nihayet J~ 
ko'ya da nezaket gösterip bir Allaha ıs- :ııın arabası önüne vardı. İçeriden yabanczi 
marladık dedi ama papağan ona yine her bir ses yavaşça seslendi: 
zamanki gibi surat elti; efendisini pek sev· - Sen misin? Geleceğini biliyordum. 

meaine rağmen kadının burun delikleri * 
daima kapkara enhe dolu olduğu için İki gün sonra Gardelan'ın dükkanın~ 
midir, nedir1 Hanımından pek hoşlanmaz· bir kilo şeker almağa gelen madame Car• 
dı. Narcisse, madamc Gardclan'ı 16 yı 46 deau orada hi2.'metç:i llı;erese' den haılct 
geçe trenine bindirip uğurladıktan sonra kimseyi bulamadı; kız kendisine uzatılaq 
dükkana döndüğü zaman gözlerinin içi on franklığl bozamadı ve: 
parlıyor. keyfinden geçilmiyordu. Akşam - Affederıüniz. dedi, Monsieur aey..-
lcepenkle r kapatıp da hizmetçiye izin ver hnıe gitti, bana da hiç para bırakmadı. 
dikten sonra .crbest kalacağını, Avcılar - Yal Gardelan da acaba karısınıa 
kahvehanesi.ne kurulup gece geç vakte yanına !flı gitti. 
kad ar feuillee, Richardeau ve Andrc ile - Herhalde oraya gitmedi; çünkü İÇC4 
beraber iskambil oynıyabileceğini düşü- riye, yemek odasına hanım için bir mektuP. 

nüyordu. Onlar her ak~m istedikleri gibi bıraktı .•. 
eğlenirlerdi, zavallı Narcisse ise karısını - Tuhaf §eyi Koko nerede? Hnla U)'U4 

binde bir, o da güç bela kandırıp gece yor mu? 
kahveye giderdi. - Hayır, monmeur Gardelan onu da 

Ertcai gün bir yortu günü idi; §chrin beraber götürdü ..• 

büyük meydanında bir atlı-karınca, bir "fi( 

seyyar tiyatro kurulmuştu; hundan başka Louviers yolu üzerinde cılız bir at, her 
bir kaç çadır daha kurulmuş ve bunlara, tarafı sallanan, tahtaları birbirinden aynl• 
deniz kızı, ni~an talimi gibi halkı çeken eğ- 1 mış, bir tarafında yamrı yumru bir soba 
lenccler konmuştu. Narcisse, dükkanı ka- borusu yükselen bir arabayı çekiyordu. İ· 
patmak saatine intizaren Koko ile ei;ilcni- çcride Josika, yılanı koynuna almı~ uyu• 
yoıdu; doğnısu papağan o akşam her za- yordu. Elinde dizginler, :rola dfr•iinccli dü-
mankinden daha ne~eli idi. Kapının ömin- (Liıtfen sayfayı çeviriniz) 
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CiBALI ZINDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romanı: 32 

- Sen kimsin~ .. Beni nereye götü
rüyorsun? .. 

Demişti. 
O adam, derhal Gavur Mehmedin 

kulağına eğilmiş: 

- Suuuusl .. Petri Çorbacı .. Papa .. 
vıç .. 

Diye cevap vermişti. 
Gavur Mehmet, rolünü gayet iyi bi

len bir aktör gibi hareket etmişti. San· 
ki, kendisine emniyet gelmiş gibi tek
rar etmişti: 

- Papaviç ... Eh... ,, 
Bir direğe asılmış olan küçük bir fe

nerden, oradaki karma karışık eşya ü • 
zerine ölgün bir ışık serpilmekte idi. 

Gavur Mehmet, etrafına sür'atle göz 
gezdirdi. Ve sonra, kolundan çeken a
damı takip etti. 

O adam; derin bir sükunet içinde fı· 
çıların, kırık masaların, bir takım hur· 
da eşyanın arasından geçirdi. Bizans 
devrinden kalma tonozlar üzerine ku • 
rulmuş olan binanın kapısı önüne ge • 
tirdi. Aralık duran kapıyı göstererek: 

- Gir. 
Dedi. 
Gavur Mehmet, aci aci gülümsedi. 

Ayağının ucu ile kapıyı itti. İçeri gir
<li. Girdiği yer, küçük bir taşlıktan iba· 
retti. 

Rehberlik eden adam, Gavur Meh
medi kolundan tutarak bir kapının ö • 
nüne sevketti. Kapının arkasından sert, 
kaba ve karma karışık sesler gelmekte 
idi. 

Gavur Mehmet, kapıyı açtı . Evvela 
aür'atle içeri baktı. Odada, bef altı ki· 
şi vardı. Hep~i de, odanın üç tarafına 
yayılmış olan sedirler üzerinde oturu
yorlardı. 

Birdenbire Papaviçin kalın sesi işi • 
tildi: 

- Gel bakalım, Gavuroviç .. Canım 
nerelerdesin, sen .. Vah, vah, vah geç· 
miş olsun .. 

Onu, Petri Çorbacının sesi takip et· 
ti: 

- Senin Gavuroviçi, burada kaz gi.. 
bi besiye koyduk. 

Papaviç; biraz yana doğru çekildi: 
- Gel. .Şuraya yanıma gel. 
Dedi. 
Gavur Mehmet, ağır ağır Papaviçin 

yanma yerleşti. Her taraf tan verilen 
selamlara mukabele etti. Fakat bu se
lamlara mukabele ederken, gözleri kö
şede oturan bir adama ilişti. Vücudu 
iliklerine kadar zangır zangır titredi. 
Gözlerini, o adamın gözlerinden güç· 
lükle ayırabildi. İçinden: 

- Eyvah 1. Kaptan Mihaloviç ... Vay 
mel'un, vay .. Demek ki bu, tekrar İs -
tanbula gelmiş. Eğer beni tanıyacak 
olursa, mahvoldum. 

Dedi. 
Bir kaç dakika, karma karışık şey -

lerden bahsedildi. Papaviç, Gavur Meh· 
medin kaç gündenberi nerede olduğu
nu öğrenmek istedi. Gavur Mehmet. 
büyük bir kayıtsızlıkla: 

- Senden ayrıldıktan sonra, para -
sız kalmaktan korktum. Bir kaç hem
şeriye baş vurdum. Eyüp tarafla -
rında bir yerde bir kuyu işi buldum. 
Taş çıkarıp kuyu yapacaktım. Fakat, 
yaralandım ... Eğer yaralanmasaydım, 
ertesi gün sana gelecektim Bana uy • 
gun bir iş bulup bulmadığını öğrene -
cektim. 

Diye cevap verdi. 
Artık asıl mevzu üzerinde muha -

vere baş göstermişti ... Papaviç muka
bele etti: 

- Canım!.. f meselesi kolay. Bu • 
rada bu kadar hemşeri var. Seni aç, a· ............................................................... 
~ünceli bakan Narci e·nin yanında kaba
rık tÜ) lu kopekler hadıyor, belinden zin
cirle ba · ıı mnymun cambazlık edip tnklit 
yapıyordu. H er znmanki hayatının değiş

mesine :ı~mış, bu uı 'lnntı~ ı bir türlü anlı
yam8\·an pııpnğan du. yuvarlak gozunu 
o tanı:raJ ığı ;>•erlere d kmiş, kendi k --ndine: 
Za\ a',ı Kokot Znvallı Kokol diyip duru· 
yordu. 

çık bırakacak değiliz ya>.. Lakin bun· 
lardan bir şey çıkmaz. Şimdi biz, arka
daşlar düşündük, taşındık.. Bir şeye 
karar verdik. 

- Neye karar verdiniz). 

- Hani o, Upaç şatosunun mah-
zenlerindeki hazineyi çıkarmaya. 

- iyi amma ,o hazineyi çıkarmak 
için evvela, Baron Viladmirin varisi o
lan adamı bulmak lazım. 

- Onu bulduk. 
Gavur Mehmet, birdenbire bir he • 

yecana kapıldı. Etrafına bakındı. ' 

- Nerede>. 
Diye mınldandı. 
- Farzet ki burada, içimizde .. Far

zet ki, başka yerde .. Şimdi lazım olan 
şey, onu buradan Lapaça götürüp ba
banla görüştürmek ... Hazinenin yerini 
öğrenmektir. 

- Anladım. Sizin buldu~unuz, ha
kiki varis değil.. Şöylece, uydurma bir 
adam; değil mi) .. 

- ister hakiki olsun, ister, uydur • 
ma olsun. Sen, alacağın hisseye bak. 

- Evet, hakkınız var. Lakin, söyle
dim ya, babam çok doğru bir adamdır. 
Sonra, o çocuğu vaftiz eden papaz da 
henüz sağdır. Bunlar, Baron Viladmiri 
sıkı bir tetkikten geçirip te kat'i olarak 
kanaat getirmedikçe, mümkün değil 
hazinenin yerini söylemiyeceklerdir. 

Köşede oturan kaptan Mihaloviç sö
ze karıştı: 

- E, aranılan adam ne şekilde imiş .. 
Bunu bilmiyor musun, hemşeri) .. 

Kaptan Mihaloviçin sesini işiten Ga
vur Mehmedin sırtında, soğuk bir el 
dolaştı. Başını, ona çevirdi. Boğazın -
da kuruyan bir sesle cevap verdi: 

- Çok iyi bilmiyorum. Saraybosna· 
da iken kulağımda kaldığına göre, a • 
ıanılan adam, genç, uzun boylu, kara 
gözlü, kara kaşlı sol yanağında, tam 

gözünün ucunda küçük bir beni olan, 
kıvırcık saçlı bir delikanlı imiş.. Kü
çükken çingenelerle beraber gezerken 
bir gün bir araba kazası geçirmiş .. Sol 
kolunun bazusu üzerinde derince bir 
yara ... 

Gavur Mehmet, sözlerini ikmal e -
dememişti. Kaptan Mihaloviç, bir 
hamlede yerinden sıçrıyarak Gavur 
Mehmedin yanına gelmişti. Gözlerini, 
onun gözlerine dikmişti. Ve dişlerini 

sıkarak: 

- Senin sesin, bana yabancı gel • 
miyor. 

Demişti. 

Bir anda odayı derin bir sükut istila 
etmişti . Herkesin gözleri, Gavur Meh
mede çevrilmişti. 

( Arkası var ) 

Saçlnrın köklerıni kuvvetlendirir. 
Döktllınesıııc ınllııi olur. Kepekleri 
izale C'der. Neşvllnenrnsını kolay
hıştırnrak haynt kabiliyetini arttı
rır. Llltir rayihah hir saç eksiridir. 

lnglllz Kanzuk Eczanesi 
Be~·oğlu - 1stnnbul ... 

SON POSTA: Ağustos 4 

İttihatçılar Devrinde 

MUHALEFET 0r 
-"" 

Nasıl doğdu, _Nasıl yaşadı, Nasll öldü? 
Son Postanın ıiyasi tefrikast ı - 18 - Yazan: Z iya ŞMir .,, 

Sihirli kalemile matbuat hayahna ahlan ve pek kısa bir zamanda, kendisini gençlere 
sevdiren Hüseyin Cahidi Ali Kemal, bir türlü çekemezdi. 

- Bu adamı, şahsen görmedim. Fa· (Be9 Y.ÜZ altın) ihsan yollamakla be- Abdülhamidin, bütün hürriyetperver .. 
kat, babası (İngiliz Ali Bey) i çok iyi raber: !eri lstanbula topladıktan sonra. ant 
bilirim ..• Pariste neşrettiği yazılan ta· - Bu para ile (Mizan) aazetesini bir hareketle tekrar istibdada rücu et· 
mamile okudum. Kendisinin, mutedil tekrar çtkarsın. mesi muhtemeldi. 
ve müsalemetperver bir adam olduğu Diye haber göndermitti. C - Şayet meşrutiyet köklqirse, 
anlaşılıyor... Yakında, lstanbula gele· * kendisine nasıl bir mevki verilecekti, 
ccktir. Hiç şüphesiz ki hem kendisi, · Meşrutiyetin ilk günlerinde; (ltti • Yani, (meşrutiyetin feyzi taktlm e-
hem de burada bulunan hemşireleri, hat ve Terakki cemiyeti) nin haricinde dilirken, kendi hissesine ne dü,ecek) 
müzayaka içindedir. Bunlara, şimdiye bulunanlar tarafından bu ıuretle (mu· ti. 
kadar çektikleri sıkıntıları unutturmak halefet binasının ilk temel taşları ko • Rumeli (cemiyeti) ne gelince. .. 
lazım gelir. nulurken, (cemiyet) in vaziyeti de ga· İlk teşekkül ettiği andan itibaren 

Demişti. rip bir manzara arzediyor; ve ortada cür'etkarane hareketlerle faaliyete 
Hatta, Abdülhamit; sadece bu su- (üç cemiyet) görünüyordu. başlamış; nihayet, bütün Rumelide 

retle hissiyatını söylemekle iktifa et - 1 - İstanbulun (cemiyet) i. husule gelen umumi bir hareket neti .. 
memiş; bu sözlerin filiyatına da geç • 2 - Avrupanın (cemiyet) i. cesinde, şerefli maksadı kazanmlfb. 
mişti. Ve, Ahmet Rıza Beye münasip ~i - Rumelinin (cemiyet) i. F akaaat ! ... Bu şerefli maksadın ha'-
bir ikametgah buldurularak bunun ha- lstanbulun cemiyeti, meşrutiyetin sıl olduğu dakikadan itibaren, Rumeli 
zinei hassa tarafından tefriş edilmesini resmen ilanı dakikasından itibaren or- teşkilatında bir münakaşa baflamıfiı ... 
irade etmişti. taya atılmış; payitahtın işlerini tanzi- Kazanılan şeref, hangi merkeze raci o-

Abdülhamidin bu iradesi, saray ha- me başlamıştı. lacaktı) .. 
ricine taşmakta gecikmemişti. Ve bu- Merkezi Pariste olan ve Avru~'\nın Cemiyet erkanının fikirleri, derhal 
nu da herkesten evvel, Ali Kemal Bey muhtelif şehirlerinde şubeleri bulunan ikiye ayrılmıştı. 
işitmişti. (harici merkezi umumi), meşrutiye • 1 - Selanik. 

Abdülhamitten, ümit ettiği derece- tin ilanı dakikasından itibaren ehem- 2 - Manastır. 
de yüz bulamıyan Ali Kemal Bey, 0 miyetten sukut etmişti. Bütün azfl ve (Selanik) tekiler; 
sırada çok müteessirdi. Hatta; artık Is- efradı derhal lstanbula geldikleri için, - Cemiyetin müessisi, biziz. Mer • 
tnnbulda bariz bir şekilde hükümran 0 • gerek merkez ve gerek şubeler hemen kezi umumi, bizdedir. Onun için şeref, 
lan ve hükumet kuvvetlerini de eline hemen inhilal etmiş; {cemiyetin ha • bizimdir. Cemiyetin mukadderatına, 
almıya çalışan ittihat ve Terakki cemi- rici varlığı) sadece Ahmet Rıza Beyin biz hakim olacağız. 
yeti ile anlaşarak derhal orada mühim şahsına inhisar eylemişti. Ahmet Rıza Diyorlardı. 
bir mevki alabilmek için bazı teşebbüs- Bey, lstanbula avdet hususunda teen- (Manastır) dakiler ise: 
!ere girişmişti... Fakat, burada da bir ni ve ihtiyat göstermişti. Çünkü: - Filen isyan hareketini, biz vü-
engel zuhur etmişti. O da, {Hüseyin A - ilan edilen meşrutiyetin, cid- cuda getirdik. Ve meşrutiyeti, silahla • 
Cahit Bey) di. diyetine kani değildi. rımızla istihsal eyledik ... Binaenaleyh, 

Al. K l B h B - Hiı- bir müşkülat ihdas etme- bundan sonra, hakimiyet bizde blma-
ı ema ey; er nedense Hüse· ;ı; 

· C h' B b 1 den meşrutiyetin ilanını idare eden lıdır. (Arkası var) 
yın a ıt eyi ir tür ü çekemezdi. 

Bu soğukluk, HÜn geçtikçe, art • 
mıştı. Mektep aleminden sonra, Hü • 
seyin Cahit Bey matbuat hayatına a • 
tılmıştı. Sihirli kalemile kendisini çar
çabuk bütün münevverlere ve gençle
re tanıtmıştı. (Serveti Fünun) gibi o 
devrin en mühim ve edebi mecmuasın

da, yüksek bir mevki almıştı 

BADYO 

Bu Akşamki Program 
ISTA NBUL 

18: Opera parçaları (plak), ı9: Ha • 
herler, 19, 15: Hafif orkcttra eserleri 
(plak), 20: Türkçe operet parçalan 
(plak), 20,30: Stüdyo orkcttraları, 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gnzetelere mahsus havadis ıerviai verile -

Bu cazip tecrübeyi 
yapınız 

PUDRALARI 
• 

DiSLERiNiZLE EZiNiZ. 
Bu hareketlerile, kıymet ve 

mevkii büsbütün artmış .. O tarihte; ft. 
tihat ve Terakki cemiyeti ile hiç bir ra
bıta ve münasebeti olmadığı halde bir· 

ı cektir. 
den bire ttihat ve T erakk1 semasının ViYANA 
parlak bir yıldızı şerefini kazanmıştı. 

Henüz zulmetler içinde dolaşan Ali 
Kemnl Bey, baş vurmak İ!Jtediği r.emi· 
}et muhitine ilk adımını atar atmaz, bu 
yıldızın şa' şaasile karşılaşınca fena 
halde gözleri kamaşmıştı. Ve, bu 
rakibini küsufa uğratabilmek çareleri
ni araştırmaya başlamıştı. 

işte, tam bu sırada, Ahmet Rıza Be
yin Abdülhamit tarafından mazhar ol
duğu teveccühün havadisi, bir bomba 
gibi kulaklarında patlamıştı. O zaman 
Pariste geçirdiği entrikah hayatın 
Ahmet Rıza Beyle arkadaşları iizerin
de husule getirdiği menfi tesirleri ha • 
tırlamış .. Hüseyin Cahit Beyle, Ahmet 
Rıza Bey ve rüfekası varken, artık 
kendisinin (ittihat • Terakki cemiyeti) 
muhitinde bir milimetre murabbaı ka -
dar bile yer almak imkan ve ihtimali 
clmadığınt anlamtş .. ve, o günden iti
baren de kalbinde cemiyete karşı bir 
kin ve gayz ateşi kıvılcımlanmaya baş· 
lamıştı. 

Ahmet Rıza Beyin, Abdülhamit ta
rafından nail olduğu teveccüh, yalnız 
Ali Kemal Beyi kızdırmamıştı. Abdül
hamidin bu hareketine hiç bir mana 
veremiyenler arasında, (Murat Bey) 
de vardı. 

Murat Bey, Abdülhamidin bu ha -
reketini şiddetle tenkide başlamıştı. Bu 
tenkitler, çok hararetli bir şekil almış
tı... Bu iki zat arasında - Par iste • ge
çen hadisata tamamile vakıf olan Ab
dülhamit; bu dedikoduların önüne geç· 
mek istemiş .. 

Murat Beye de sureti m~hsusada il
tifat göstermiş .. Yıldız sarayının en te
miz simalarından olan (mabeyinci E
min Bey) vasıtasile Murat Beye de 

20, I O: Berlin olimpiyatlarından nakil; 
21: Eğlenceli orkestra konseri: 22,35: Haf
tnnın hnber icmnli; 23: Haberler; 23, I O: 
Şarkı-piynno; 24,05 Dans musikisi. 

BUDAPEŞTE 

19,30: Şehir bandosu; 20,25: Şiirler; 

21 : Odn musikisi (Yeni yaylı kuartet, Er· 
nest Dohnany'inin idareainde): 22,30: 
Çingene musikisi: 23,20: Haberler: 23,49: 
Greta Keller şarkı söylüyor; z•, t O: Kon
fcrnns; 24, 30: Plak. 

BÜ KREŞ 
1 3, 30: - 15: Orkestra ve haberler; 19: 

Haberler; 19,15: Plak; 19,55: Konferans; 
20, 1 5: Lecca hemşireler p.rkı ıöy)üyor; 
20,45: Keman konseri, 21.30: Plak, 
22,30: Haberler, 22,45: Plak, 23.20: Gece 
konseri, 23.45: f'r. ve Alnı. haberler. 

VARŞOVA 

20: Piyano konseri, 20,30: Senfonik ta
kım ve koronun iştirakile Zelenskinin 
(Janek) operası, 22,40: Muhtelif konuı
malar, 23,35: Dans musikisi. 

BELGRAD 
20, 5 O: Radyo orkestrası, 21,20: Po -

püler ıarkılar, 21,50: Komedi, 22,30: Man
dolin konseri, 2 3: Berlin olimpiyatların • 
dan reportaj, 2 3, 30: Halk ıarkıları. 

PRAG 
19,05: Robert Şumanın prkılarından, 

20,30: Musikili eğlenceler, 21, l 5: Orkes· 
tra radyo orkestrası, 21,25: Liat ve Bo -
fıemya adlı radyo skeçi, 22,•5: Olimpiyat 
servisi (Berlinden), 23,15 : Plak, 23,45: 
1 ngilizce ho.berler. 

5 Ağustos Çal'fAlllba 
ISTANBUL 

18: Odıı musikisi (plak), 19 ı Haberler, 
19, 15: Muhtelif plnklar, 20: Şan: Diııko· 

Milyonlarca kadınlar bu tecrübeyi 
yapınca hayran kalmıılardır. Ziras 
ekseriya yüzdeki siyah noktalar. açık 
mesameler ve her nevi pyriaaf 
maddeler, tane tane olmuı adt bir 
pudradan ileri geldiğini biliyorlar. 
Filhakika, bazı pudralar pannaklar 
arasında tutulunca kadife ııibi yu· 

muşak görünürse de hnkikatte k.wm 
kısım tnneli ve sert olur. Bunlar, ııö
zünüzden kaçabilir. Fakat ditlerinhle 
pek aliı hissedebilirsiniz. Bir par

ça pudra alıp dişleriniz arasında ezi
niz şayet cüz'i bir tanelik olN der
hal hissedersiniz. Şimdi de bu tecrü
beyi havalandırılmış yegane pudra 
olan T okalon pudrasile yapınız. Bu 

pudra yeni ve imtiyazlı bir uıul dai· 
resinde istihsal edilerek evvelkinden 
on defa daha ince ve daha hafif kıl-
maktadır ve binaenaleyh cildin nazik 
mesamelerini tahriş eden tanelere te

sadüf edilemez. Bu gibi taneli pud· 
ralıırdan sakınınız ve yalnız hava• 
landırılmış ve garantili yegane pudra 
olan Tokalon pudrasını kullanınız. 

Terkibinde krem köpüğü bulunduğu 
cihetle cildde uzun müddet ıabit ka· 
lır ve artık parlıyan burunlara niha· 
yet verilmiştir. Ve sık sık pudralan
mnğn ihtiyaç kalmamıştır. 

nof (Pnriton), 20,30: Stüdyo orkestrnlan, Kayıp: Akşehir İsmet Paşa mektebin • 
21, 30: Son haberler. den aldığım phadetnamcmi kaybettinı· 

Snat 22 den sonra Anadolu ajansının Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yok• 
gazetelere mahsus havadiı ıervi.si verile - tur. ( 694) 
cektir. Sabri oila Semih 
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Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: KUPONLU· VADELi · M~VDUAT 

1 -Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere bet yıllıktır. Yatılı ve bedava
dır. Gayesi Tecim Gemileri~e kaptan ve makinist yetittirmekte<lir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci r.ınıfma talebe alınır. Bunların orta mek
tebi bitirmiş olmaları ve Y~f lan on beşten küçük ve on dokuzdan büyük ol· 
IDamaları tartbr. 

3 - Y az;ılma iti için Pazartesi, Çar,amba, Cuma günleri Mektebe baş· 
-rmahc:br. 

4 - İsteklilerin mektep müdüriyetine kartı yazacakları iıticlanamelerine 
l.iİviyet cüzdanlarını, aşı kiğıtlarun, mekteP diplomalarını, Teya tasdikli 
diploma suretlerini ve polisçe tasdikli iyi hil kiğıtlarmı ve velilerinin izahh 
adres Te tatbik imzalarını Ye dört tane vesikalık f otoğraflannı iliştirmeleri 
ıeı-ekt.ir. 

5 -Yazılma iti 7 ağustos 936 Cuma gününe kadardır. isteklilerin Mua· 
)eııei Sıhhiye için o gün saat sekizde bizat mektepte bulunmaları gerektir. 

6 - Fazla tafsilat almak için ayrıca po1ta pulu göndermek prtile mek
hıpla Mektep Müdüriyetine müracaat edilmelidir. cc3564» 

Nafıa V ekiletinden: 
4 EylüJ 936 Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafia Bakanlığı Mal-

2eme Eksiltme Komisyonu oda.smda 22000 lira muhammen bedelli 

bir adet Lokomobil ve teferrüatının kapalı zarf uıulile eksiltmesi ya. 

P•lacaktır. Eksiltme !artnameıi ve teferriiah parasız olarak Ankara· 
ela Vekilet Malzeme Dairesinden alınacaktır. MuTakkat teminat 
1650 liradır. 

lateldiJerin teklif mektuplarım Nafia Vekaletinden alınını§ müte • 
ahhitlik vesikası ile birlikte 4 Eylul 936 Cuma günü ıaat 14 e kadar 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

«17 40» «4028» 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden · .. A 

10 Ağustos tarihinde münakasası ilan edilen Sinema makineleri 
Yesair malzemenin miinakasa günü bazı firmalar tarafından bu müd
det zarfında teklif yapılamıyacağı anlaşıldığından Te şartnamede bazı 
tadilat yapıldığından dolayı 15/9/1936 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

HER-·· AYIN· 8iRiNDt ·PARANIN· 1=9Ai Zt·VERl[iR 
Yeni şartnameler 5/8/1936 tarihinden itibaren Ankarada C.H.P. 

Genel Sekreterliği ve istanbulda C.H.P. İlyönkurul Başkanlığı tara- ADAPAZARI 
fından parasız olarak verilecektir. (1l1) 

TURK TiCARET BANKAS.1 KiNOPRiN , kaı<ZlerL . HER't'ERvET~l\uRuş 
EAŞ.ti~.q0""ATİZ"'A ACPILAR\E'.GRİ"' VE NEitı:YE" KA.RSl B~~İcİK iLA~TIR 

KU_ 

... -
, ,,.,. 

---

- - ----·--·---------------------------------
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşturucu 

Maddeler İnhisarından : 

Kayıp: 1 temmuz 936 tarihmde tatbik 

,mührümü kaybettim. Kimseye borcum 

yoktur. Yeni bir mühür kazdıracağımdan 

. eskisinin hükmü yoldur. 

lnhisar idaremizde halen münhal memurluk olmadığından bu buıuıta 
1 

Gebzenin Tavtancıl karyesinden kömür 
beyhude yere müracaat edilmemesi ilan olunur. «4389» tüccarı Kabakçı Halda. ,(692) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
3600 kilo Boğaziçi grupuna bağlı depolara lC$lim 
3200 )) Üsküdar )) » )) )) 

2650 )) İstanbul )) )) )) )) 
' 

3000 >1Cibali Fabrikası çocuk yuvasına )) )) 

1000 )) Galatada ve Meydancıktaki Teftiı ve Mu~ 
hasebe tubelerine )) )) 

134.50 
Yukarıda teslim yerleri gösterilen müesseselerimiz ıçın cem'an 

«13450» kilo mangal kömürü 6/8/936 gününe rastlıyan Perşembe gü. 
nü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. lıtekli1erin §&rtnamelerini 
görmek üzere her gün ve pazarhk için de tayin olunan gün ve ıaatte 
o/o 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte Kabataıta Levazım ve 
Mübayaat Şube&indeki Alım Satım komisyonuna müracaatları. «77» 

* * Muhtelif eb'adda <<188» adet bayrak 11 /8/936 tarihine rastlayan sah 
günü saat 15 de pazarlıkla sabn ahnacaktır. isteklilerin% 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte tayin olunan gün ve saatte Kabalafta inhisarlar Levazım 
ve MÜbayaat Şubesi Müdürlüğündeki Ahın komisyonuna müracaat1an. 

ul54» 
------·--· -~·---

1 EmlAk ve Eytam Bankası llinları 1 
Taksitle Satılık Arsa 

Esas No.sı ----656 

657 

Mevkii ve Nev'i 

Sultanahmed' de Alemdar mahallesinde Yere
batan sokağında eski 6 yeni 28 - 30 N~ lı 
219,50 metre murabbaı arsa. 
Sultanahmed' de Alemdar mahallesinde Yere· 
batan sokağında eski 6 yeni 20, 22, 24, 26No. lı 
583 metre murabbaı arsanın 96/ 100 hissesi. 

Depozito 

176 Lira 

672 ,, 
T afsilah yukanda ayzılı arsalar birinci taksiti peşin ve geri 

kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi kısımda ve şu suretle 
tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek ve 12/8/935 tarihine 
tesadif eden Çarşanba günü saat onda ihaleleri yapılmak üzere açık 
arttımağa konulmuştur. 

İsteklilerin o gün ve saatte Şubemize gelmeleri. {397) 

Gümrük Muhafaza Genel omutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonund4n: 

ı - Gümrük Muhafaza örgütü için 79 kalem ilacın 19/8/936 Çar~amba 
günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 931 lira 50 koru,tur •. 
3 - Şartnamesi komisyondadır, ıörülebilir. . 
4 - İstekliler ilk teminat olarak 70 liralık vttne makbuzu veya banka 

mektuplarile birlikde muayyen vakitte komisyona gelmeleri. u156ı: 
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idareli ve ucuz so
ğuk hava dolabını 
buldu ya, artık dün
yaya bile metelik 
verdiği yok! •• 
FRiGiDAiRE 
ucuzluğu ve son derece ida
reli olmas1 sayesinde her eve 
girdi ve hayatımıza karıştı 
Bugün, FRiGiDAiRE soğuk 
hava dolabına sahip olan bir 
kimse her ne pahasına olursa 
olsun FRiGiDAiRE den 
vazgeçemez. 

Bu yazs ıcaklardan bunalmayınız. llık sularla, ağırlaşmış 
yemeklerle midenizi bozmayınız. Yaz hastalık'anndan 
kendinizi ve çocuklannızı koruyunuz, ve bir FRIGl
OAIRE alınız. 

FR l ~G f DAi R 
MAOE ONLY ~~ GENERAL MOTORS 

·-. 

Ağustos 4 

BOURLA BİRADERLER ve Şürekas 

Her dolabın üstünde hakiki FRiGiDAIRE'in alaıneti olan 
bu markaya dikkat ediniz. 

ŞiRKETi HAYRiYEDE 
Dün akşam . radyo ile say.ın halkımıza ilanı : 

Şirketi Kayriyenin bu akıam tertip ve ilan eylediği mehtap alemi zengin, muhteşem program 
ile sayın halkımız için emsalsiz bir hayat yarntacakhr. Şirket bu fedakarlığı ile bütün İstanbul 
halkına ve aziz vatandaşlara Cumhuriyetimizin yüksek dahiyane feyiz ve kudretile Türkün ebedi 
varlığı ve milki olan btanbul Boğaziçinde tarih sahifelerinde kalan tatlı ve sevimli mehtap ve sazlı 
sandal safalarını ihya etmiş olacaktır. Programda meşhur Eftalya, Sadi ve en yüksek bir saz heyeti 
refakat eyleyeceği gibi Milli zeybek takımlarımız da cazip rakıslarda bulunacaklardır. Şehir Tiyatro· 
sunun başda Hazım olduğu halde en güzide san'atkarlan vakit vakit numaralar yapacaklardır. Bo
ğazın Bebekten başlamak üzere Kanlıca, Emirgan, Beykoz, Büyükdere koyları bu safa aleminin 
meşhuru cihan olan seda akislerini ve tesirlerini halka yeniden hissetirecektir. Şirket halkımızın 
iştirak ve istirahatlerini temin için Boğazın her hatbna lüzumu kadar vapur tahsis etmiş ve tabe
sabah devam edecek bu eğlenceler için gidip gelme yalnız 37 112 kuruştan ibaret bilet ücreti 
almakla iktifa edilmiştir. Vapurlar derununda mevcud büfeler mutedil ücretlerini aynen mu haf aza edecek
lerdir. Sayın halkımıza tahsis edilen 1 l numaralı vapur Küprü, Boğaziçi iskelesinden 20,30 da ha
reket edecektir. Gösterilecek ·rağbet karşısında müteakiben zuhurat postalan da kaldırılacaktır. 

Boğazdan iki sahil iskelelere uğrayarak Bebeğe gelecek olan 7 4 numaralı vapur Y enimahalleden 
saat 20 de hareket edecektir. Yolcularımızın avdetleri de ayni suretle icra kılınacaktır. Şirketçe 
hususi davetnamelerle huzurlan rica edilen muhterem zevata tahsis kılınan 68 numaralı vapur Köp
rüden saat 21 de hareket edecektir. Bu vapurda davetlilere mahsus olarak Lebon Müessesesi tara
fından mükemmel bir büfe ihzar edilmiştir. 

Galata : Hezaren caddesi - Beyoğlu İstiklal caddesi 
Ankara Bankalar caddesi - İzmir Gazi Bulvarı 

ve S A T İ E' nin bütün şubeleıfode 

VEREN ·--

Sinirli ve ciğerleri zayıf olanlar 
Bunelbcı sıcaklarda rahat nefes almak ve alnlrleri teskin 

etn'lek için 

AM Losyonunu 
kullanınız. 

Ciğerleri temizler. Çam nğacının lıUtnn şifni tesirlerini haizdir. Çam 
losyonile lıuııyo ) apmız, cilde gllzcllik verir. l\okulıırı izale eder. Asabı 

znfiyetleri geçirir. Pernhlık ve neşe uyandırır. 

!> Şişesi 60 kuruştur. " > BUyUk eczanelerde bulunur. 

··ı b B ı d. R . . "'. d SiPAHIOCLU s 1 p A H 1 o G L u u e ur gaz e e ıye eıs 1 gın en : Dahilıyo mütchnssıaı ~""'Jt-HASAH HÜSNÜ A Ü 
Her sene açılması mutat olan Lüleburgaz köprü başı Hayvan panayırı bu Pazardan maada lıergl\n 3 - G ~\~ .~<?llrsaPa-ı.ıS' )} B U R S A p A z A R ı 

sene de 19/ Ağustor,/936 Çnrşamba günü açılarak üç gün devam edecektir. l>ıvanyolu (104) No. 'l'elefon: 2~39.:J ~ ·~-dı & ~t ~ Leylt nıe'·tcp:er<lo talebeye llizuııılu olım yatak, 
Gelecek tüccar vese.irenin esbabı istirahatlan temin edilmiştir. Panayıra ge- 'fel. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 ttı et ~ '"""' v: """ yorg-un, ynt ık vu yorgun çarşn l n. p1ke örto ve 

~ )U;;..Jfi~?.;!!J) , yon buttnnlyeler. havlu, me Hlıl, çornp, fanile, pija-
tirilecek hayvanların mensup o!duklan mahalle ve köyden verilen ilmüha • Kayıp: Heybelinda Ruın ilk mektebin _ Vl'll\(e.' mu ve sn'r ihliynçl rınızı çok ucuz fıyatlarln mağa-
berlerde sahibinin malı olduğunu gösterildikten ba\lka köyde bulaşık hay- den 1923 senesinde aldığım §ahadctna _ zalnrııııızdan tedarik edebilirsiniz. 'I'uşrn sipariş.mi hemen gönderilir. 
van hastalığı olmadığının dahi mutlak surette yazılması ve böyle bir ilmü - meyi kaybettim. Yenisini alacağımdan es- Adres : lstnnbul, Sullaııhaını:ını No. 24/1 - Beyoğlu. 1stikhU caddesi 

No. 37G. Bursa, l!zunçarşı No. 98. Başka yerde şube ııiz yoktur. 
lmb~o~cy~~~ pMay~k~~eili~~~e~~h~vmı~tt~mcy~~k~~~h~~~~~Hey~~aM~~L~-~-~~~~~~~~~~~-·-~~~~~----d 
ğının bilinmesi için köylere duyurulmasının her yere tebliğ olunan emirler- cip onbaıı sokağı No. 1. Marika Vasiliadu 

den malum bulunacağı cihetle keyfiyet ilin olunur. «4384» Şahinoğlu. ( 695) 
' .... ·- -...-- ·-

Taksimde PANORAMA Bahçesinde 

[ 

6 AÔUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ 

SÜNNET DÜGÜNÜ 
----~ HergOn Bahçeye müracaat. 'fel. 41065 

ı , 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Hııgıp EMEÇ 

f A. Ekrem UŞAKJ IGlL 
SAHiPLERi: l S. fülgıp EMEÇ 

. H. LOlfU I>ÖRI>ÜNCÜ 

Ko ec ve Ticaret kısamlarle ~--.~ 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Eylülün 22 nci snlı gOnü saat 13,30 tin açılır. Sıhbata, tedrisata ve 
ahll\ka pek iyi dikkat edilir. l{tıyıl ve kabul için sulı gllnleri saat 
9·12, cumartesi günleri saat 14-18 o kndur mf..'ktebe mOrncaat. !s-

~-~ teyeıılere mektebin tarifmuııesi gönderilir. Telefon : 00474 ..__,, 


