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- PERŞEMBE - 8 AOUSTOS 1936 idare itleri telefonu: 20203 fiyab 5 Kurut 

Yunanistalı · a hudutlar kapalı, muhaberat munkati, 
divanıharpler kuru~du, örfi idare ve sansör var 1 
Alınan çok şiddetli 

tedbirlere rağmen kanlı I 
idiselerden korkuluyor 

ielanikte dün amele ile asker ara
sında çarpışmalar oldu, sansör 
harici sızan yegane haber bu I 

Bütün şehirler askeri iıgal altında, hük6.met ifÇi 
sendikalannı dajıtb, tevkifat yapıldı 

S·tt·4ı.W IOll pey emalDMI• .mı Wr PClli ........ 
bdmato ...... 

Atma, 5 (Hu11Ui) - Yunan uneleainin temmuz batlarinda yaptıkları 
1ibi Yeni kargaphldar çıkarmaları ve bu ~ ittiW. ederfık 
t.Gk~eti devirmeğe tefebbüı etmeleri endifeti Yunan hUkOıMtini mühim 
~irler almağa ve ayni derecede mühim kararlar vermeie eevketmiftiJ .. 

Meclisin feshi ve örfi idare illnı 
Hiikthnet, amele ıindikalannm umumi pev jlAnını kararlaf brdıiını ha • 
aldık.. sonra bir bbine toplantı• '8PIDlf, bbioe toplantıeını mütea

. batbakan ve hariciye nazın Metakeu, kra1ıiı earayma giderek vaziyeti 
:. lıükOmetin verdiii kararlan bildirmİf, 'kral da bu kaiarlan tuviP etmİf 

~.Verilen kararlar, meclilin feehi bütün memlekette örfi idarenin illnı

Bu 1Uretle hiikUınet. memlekette diktatörlüiU fi'leıı teaİI eden fic:ldetH 
ir almıttu. Bu .. bah Mat onda,Atina garnizonu askerleri bütün ree

nıebaniyi, parlamentoyu. ifÇi aendika merkezlerini ifpl etmitleıdir. 
liükGmet, itçi eendikalarını dağıtmlf ve pevin mubarriklerinden buıJa. 

._, tevkif etmiftir. Komüniıt gazeteler intiprdan menedilmiflerdir. 

General Metaksas diktatör 

, Pazaıteli shi telarimizi tenfleııdireA rinde •ndalla hir pzind yapm..a•• n 
Cumhur Reia Atatürk Floryadaki kö,kle· halk aruına girmiılerdir. Plljda bulanaa 
rinde ~kpnalanna devam etmekte ve yüzlerce halk. Büyük Şefi cofkun lıeala&. 
aGnde bh iri eaatlerini deniz sporuna ha• ratla Ul'fllamıt ve ticidetle alkıflam..,,,.. 
reylemektedirler. , Yukardaki re.imler Atattirk"ü .andalda 

Büyük Önder dün de Florya eahille- ve halk ardında ıröetemıektedir. 

ispanya isyanı !Habeşlerin Adisababaya 
Avrupayı harbe mi üç koldan taarruz 

slrüklüyor ? ettikleri anlaşılıyor · 
nigetlerinl Raa lmru 40,000 kişi ile şehre yürüyor, Ru Kassa'ma 

• o" hı ltaıyanlardan mühim iDiktarcla aiWı 

.... iti« Londia, 5 ( IWUtJ - ~ı-
Fransa da topraklanna inen da muharebelerin devam el'tiifne dair 

Jtalyan tavvarecilerini gelen h~rler gittikçe eh~yeti ar-
"-." • tan hldıaelerden bah1etmektedırler. 

tevkif etti Bu haberlere göre Carbt Habqie • 
tanda teeeaüı eden ve Gora pıbrini 
merkez edinen yeni Habef hükGmeti
nin topladığı kuvvetler Ru 
lmrunun kumandası albnda harekete 
geçmİf bulunuyor. 40.000 mevcutlu 
olan bu ordu Deaie ile Adieababayı 
iıtihdaf etmektedir. Raa lmru, ltal -
yanların bir takım ileri mevZilerine hü
cum etmİf ve bU mevzileri tahrip f't • 

(.,...... 4 .. ..,,..., 

Dinarlı lstanbulda 
Pehlivan " Cim Londos'la d&D111kh döfül yapbiqn 

yalan, phitlerim var 1,. eliyor . .. --------
l:l--L~ L- h b L-- lan • • .. • L_I! w--1. L-~ •• A.aseda ................. 
oUIClfOll&8D, ıua n u war taevıp etmem uzenne nlAllfete ~~ w ............. ....._.....,..._ ••iden 
~ il&n ve tatbik etmif, ve bilfiil diktatörlük yapmaia bqlamıftir. ·, ...._ _.11 el• 7lıP 

"H•••IDI ae gm.1n tehlikeli tekilde yakalaum halk ~-= 
-nyo--\ cli1e a.. • .x..-yanha. Hakem ele açıkt.ua .ıa 
•--ecİ~ Haittii.. arlbk lllllJha ( Dhaarh in •iı. ... 

ba rbırte pHp ,.ımek yok) diye wleadi ,, 

~ f.temleketin her tarafında örfi idarenin il&nma eebep, komünistler tarafın. Oran, «Cezayir» 5 (Hueusi) -
.. u bulacak her teşebbüsü önlemek, ve mütef8bbWeri derhal ezmekt Temmuzun 3() uncu pnü, FMnı lı. 

• panyol mmtabaına doiru uçarken 
(0....... 4 8nci ..,,... (Denma 3 ... ..,,.. 

Kırk günde 
devriilem 

Tanımadığımız mende
ketler ve insanlan 

• Son Posta • bugQnden lttbaren 
yeni bir y~ .ııaueatne bqlayor. 
TaDJDIDlf ~lr COlfafyacummı yu
dıtı bu ıttıile bbe tanımıdımJlıs 
m~eketlai n hıunlanıu cutp 
bir feldlde anllitacak, hm etlm-
dlreCet, ... .,. ....... kattetl.. J)h f .,.. , ....... Wr ...... 
dlreoektlr. Tlkip eiıllalm-1 .\tin .. Cilll Loadoea majlap olal Dün bir mahaıririmiz kenditini bal-

Yınr f tH • •ınl• ....aw M':' dım '* .... a, 
OiMılı Mehmet pehlivan dün ,.tan " 1D1Ja ma..ffak *• we M koclu • ,._ ................ • ...... •.;.YI._•.•-•_.___. ..- .._ifdiJ. ı ce,, ..... .,, •• , 
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Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

:tı•••--••••••••••••••• .. •---••••••••••••••H•••N••-•••••••• 

Dinarlı 
• 

lstanbulda 
( S., tanılı 1 inci .. yfada) 

lu göreşin bütün tafsilahnı kendi ağ -
zından dinlemiştir. Muharriıimizin Di
narlı ile yapdığı bu şayanı dikkat ko
nuşmayı aşağıya koyuyoruz: 

cıDinarlının, gelişini gazetecilerden 
gizlemesinden, mağlubiyetinden hayJi 
utandığı anlaşılıyordu. Ona evvela: 

- Dinarlı, dedim, söylenildiğine 
göre, Cim Londosla, aranızdaki maç 
danışıklı döğüşmüş} 

Resiınli Makale 

Makineniz aağlamdll'. Dümeninizde hiç bir bozwduk yok
tur. Siz de usta bir dümencisinü:, kendinize peniyorsunm. 

Bütün hıı emnİyel: verici anasıra eüvenerek yola çdayorsu
nuz. Birdenbire bir bq dönmesi, bir sersemlik, bir bitkinlik 
hi..seder bir buhrana tutulursunuz. Açık havada giderken ani 
bir fırtınaya tutulan adam gibi, ne yapacağınızı fllfırıyorsunuz. 
Dümeni bırakıyorsunuz. O vakit talihiniz kaderin elinde kal
mıı demektir. 

a Dilmen boşında a 

Hayatla böyle hir çok ani feliketlerle karııl~biliriz. Bu 

felaketlere kıt11ı evvelden tedbir almak ta eüçtür. Çünkü siz
ce alınması li:nm gelen bütün tertibat ~IJ' •• 

Yalnız bu hadiselerden alacağımız ders tudur: Ne olursa 

olsan, ne kadar emniyetli oluna olsun, kendimize ne kadar 

ıüveninek güvenelim, her İ§de mutlaka bu tehlikeleri gözönü
ne alarak yanunızda bir yardımcı bulundurmalıyız. 

Dinarlının gözleri hiddetle büyüdü. 
- Bu rivayet, dedi, bir İstanbul gaze

tesinin oradaki muhabiri tarafından 

çıkanlmıştır. Kendisine, neticeyi tele -
fonla bildirmesi için gazetesinden tel· 
graf ç~ilmiş, beriki, maçtan evvel be-

(~S~O~Z~A __ R_A_S~l~N __ D~A~) 
Yankesicilik mektebi *-----------"' Dünyanın en eski 
Tesis eden bir Mısırlı HERGüN BiR FIKRA Gazetesi kapatıldı. 
Mısırda ufak çocuklara yankesicilik ni çağırıp: 

- Netice ne olacak 1 Bildir de pe -
şinden gazeteme yazayım 1 Demez mi? 
Ben o hırs arasında: 

- Yahu, dedim, sinema programı 
değil, maç bu. Ne olacağını gelir ora
da görürsün. 

Ve o, bu cevabımın verdiği hırsla 

mevzu bahis fayiayı çıkardı. 

Maça gelince, ben, Cim Londosa 
yenilmiş değilim. Fakat öyle bir hake
me çattım ki, Cim Londosu yere halı 
gibi serip, üstünde altı ay otursaydım 
gene beni galip çıkaracağı yoktu. 

ettirdiği için üç sene hapse mahkum Kendine gelen hasta 
olup, mahkumiyetini bitirdikten sonra 
çıkan İbrahim isimli biri, bir müddet 
açıklarda gezdikten sonra eski mesleği
ni unutamamış ve ümmilere okuma 
yazma öğreten bir gece mektebi tesis 
ederek, gene istidatlı gördüğü kimse
lere yankesicilik öğretmeğe başlamış • 
tır. 

Mektep iki kurdan iharetmi~. Birin
ci kurda 8 • 12 yaş arasındaki çocuk
lar ders görüyorlarmış. Bu kurda mu
vaffak olanlar daha büvük işler gör -
mek için ikinci kura terfi ettiriliyor -
larmış. 

Balkan harbinde, arkadaşımız Ercü
mend Ekrem Tnlu, askeri hizmetini o 
vakit Darüliıcezede tesis edilmiş olan 
hastanede ifa ediyordu. 

Bir gün, ağır yaralı bir nefer getir
diler. Adamcağız günlerce ölüm ha • 
linde yattı .• Nihayet bir sabah, doktor, 
vizitaauu yaparken, Ercümend: 

- Dokt . .!>r Bey! dedi, on bir numa
rada yatan adam ar~ık kendini bihneğe 
baıladı.. Kurtulacak .• 

Doktor sordu: 
- Nereden hükmediyonun? 
Ercümend, yan ciddi bir tavır ta -

lnnarak: 

Pekin de intişar etmekte olan dün
yanın en eski gazetesi Pciping Bao, 
181 O danberi gündelik olarak intişar 
ederken kapatılmıştır. 

Bu gaz<:te Çini modernleştirmek is
teyen Saleut fırkasının mürevvici ef
kandır, ve son ~amanlarda muhalefete 
geçmiştir. Yeni hükumet hiç insaf et -
meden dünyanın bu en eski gazetesini 
bir kararla kapatıvermiştir. Gazete 
120 senedenberi bila hsıla intişar et -
miştir. 

• H1raız y•k•hran yazıhane 
Liverpolda bir yazıhaneyi soymak 

için gece vakti içeri giren Edwvard Maç esnasında iki defa tuş yaptım 

saymadı. Kendisine yaparken göster • 
diğim üçüncü tuşu da göz yumunca, 
Mülayim: 

ikinci ktırdaki talebe staja da ba~lar, 
ve şehrin kalabalık yerlerinde, cüzdan, 
saat aşırıyorlar ve gelip üstatları lbra
him Aşire vererek mukRbilinde Aşir 

- Kendisine yazmıı olduğunuz ili- Rodney isminde bir delikanlı, içerde 
cı bu sabah vennek istediğim zaman, işini bitirip de çıkmak istediği zaman, 
kaııiı elile itti., Ahlıadı da, ondan hük- kapının kapanmıf' olduğunu görür ve 
mcdiyorum .• cevabını verdi. bütün uğraşmalarına rağmen kapıyı a· 

- Dinarlı in ringten aşağı. Bu ring-
d l. 1 _,_ k d. h v tarafından yapılan tahminin yüzde el-

e ga ıp ge mCJL yo sana... ıye agır- 1. . k d l l B" ·· 
d ısı ·a ar para a ır armış. ır gun a· 
ı.F_ı_ be b v • • çık göz talebelerden biri kıymetli 

axat n una ragmen mat ettim. b" b"l .k b"l .•. d A" • 
V 

· ed · dı k . ır ı ezı çarpmış, ı ezıgı e şıre ge-
e netıc e ma mın cezasını çe tım. . d 1 .. .. .. h . . 
H~'- b" - . .l·· •• •• tırme en evve goturup ta mm ettır • 

a&em, ır omuzum uzerme ouşuşu - . A" . b"l •w. •• •• d v k d" 
·· fı t d be · t f vj" "I" mış. şır ı ezıgı gorunce ogru en ı mu raa say ı, nı uş a mag up ı an k . . 60 . 

tti. uyumcusuna gıtmış ve Mısır lıra· 
e Be. t b"" b b d sı kıymetinde olduğunu öğrendikten 

n a ıı unun acısını ura a çı .. 1 be · 
k 

v sonra, ta e sıne: 

aracagım. B k b. ı· d · B 
Or d L~'- b' f 1 d b'l - u anca ır ıra e ermış. en 

a a, mu.em ıtara o say ı ı e, d ı· · · d · 
C. Lo d aı· 1 . k" e yarım ıra verırım, emış. 
ım n oaa g ıp ge meme ım an Tal b b · k · · 
k Ç.. k .. hal'- c· L d d ı· e e u ışe ızmış, gıdıp ustasını 

yo tu. un u ~. ım on osu e ı- 1. "hba . ı· l İb h" · · Ik l b" . . po ıse ı r etmış ve po ıs er ra ım 
cesıne sevıyor, ve a ışıyor, ır yerını A" . . . • ba ki k d" · · 
t hı.k ı· b" kild k d d şırın evmı stı arı zaman en ısını e ı e ı ır şe e avra ım mıy ı, b" . . 

*-----------------------~ Marlen Ditrih ile 
Kocası 
Moris Şövalye 

Pariste Beauveau meydanındaki lo
kantalardan birinde Marlen Ditrih, ko-ı_ t k ır kadın çantasının nasıl hıssedıhne • 

ıuyame opuyor: d d"kk · lbe 
B k k 1. 1 d" en ve nazarı ı atı ce tmeden bo- cası ve Moris Şövalye ile yemek yiyor-

- ıra , yo sa ge ıyoruz ıye l l b'l v. • •• • k b 1 d 
·· l b' b w ki k" b"l şa h a ı ecegını gosterır en u mu~ • u. 
oy e ır agırıp aya anıyor ı, ı e • l di' ' H lk l .. .. 

çamaz, bir müddet içerde bekler ve ni-
hayet yazıhanenin sahibinin ismini bu
larak telefon eder, der ki: 

- Ben hırsızlık etmek ıçın içeri 
girdim. Kapıyı şimdi açıp kaçamıyo -
rum. Buraya gelip beni kurtardığınız 
takdirde çaldıklarımı hep geri bırakır 
ve bir daha da yazıhanenize uğraınıya
cağıma dair yemin ederim. Mal sahibi 
böyle tatlı tatlı konuşan hırsıza birden 
bire çıkışır: 

- Cezanı buldun. Şimdi karakola 
haber vereyim de seni ıüründüreyim 1 

Hırsız ricasına böyle aksi bir cevap 
alınca telefonu hızla kapatır ve kara· 
kola telefon ederek: 

- Beni geliniz, tevkif ediniz, der, 
ğinizi gevşetmek mecburiyetinde kalı- ar ır. a yı dızı gorunce lokantaya dol-

• du. Ve şu manzarayı gördü: • yorsun uz. 
Nitekim, karara itiraz edecek ol

dum, etrafımızı çeviren jandarmalara 
rağmen, ringin içine doldular ve ring
le ne şilte bıraktılar, ne tahta, ne de 
ip. 

Dinarlı gü)üyor, ve: 
-Bir fey değil, diyor, kafa tutsa

nız, Cim Londosun yapamadığı tufu 
onlar tamamlayacaklar. Hem de ebedi 
tuş yapacaklar. Bir daha gözümü aça-

Man,ı a•ç•n ilk tayyareci Marlen Oitrih önündeki yemekten Çok para eden bir m-l•k 
Tayyareciliğin ne ıür'atle inkişaf et- çatalla kocasının ağzına lokma lokma Amerika ile Avrupa arasında işle • 

tiğini görüp de hayretten donup kal . veriyor ve Moris de bu mes·ut çifti yen büyük yolcu vapurlannda çalışan 
mamağa imkan yoktur. Vak'a bunu da- halka göstererek kaş, göz oynatıyor, bir genç, bilhassa güzel aşk mektupları 
ha iyi tebarüz ettirecektir. alay ediyor. yazarmış, aldığı aylık kendisine yetiş· 

Bleryo ilk defa Manş denizini tay· ·-.. ·-· .. ·-----·- · - -- mediği için, bu san'atından da istifade 
yare ile geçerek büyük muvaffakıyet berg bir milyon mektup ve telgraf al- etmeği düşünmüş, ve seyahatte birhiri
kazanmıştı. Herkes o zaman tayyare • madığına göre, o zaman Bleryonun ne aşık olanlann arasını, yazdığı gü -
nin mütihş bir silah olduğuna hiik • yaptığı işin halk üzerinde ne büyük 2.el mektuplarla bubnağa çalışmış. 
metmiş ve Bleryo Fransaya döndüğü tesirler yaptığını anlamak kolayla,ır. Mektupları o kadar rağbet görmüş 

Boğaziçinde 

Mehtap alemi 

Talu J 
E ,,....eliai gece. Şirketi Hayriye idaresi-. 

kendi ifadesine göre: ccBoğaziçind6 

eski mehtap alemlerini ihyaı> maksadile 
tertip eylediği deniz gezintisine bizleri d• 
çağırmak nezaketini gösterdi. 

Ben, Boiaziçinde doğup, büyüdÜJll' 
l.tanbula, hakiki bir evlat a§kıyla bağlı· 
yım. Böyle bir fırsatı kaçınp ta, gıtmenıeı 
lik edemezdim. Çocukluğumun · ve jJ~ 
gençliğimin, içinde geçtiği dekoru süsle· 
yen Boğazın ilahi mehtabını bir kere da• 
ha, doya doya görecek, Kanlıca körfezini 
çınlatacak liihuti nağmelerle gönlümde1' 
miizi tahassürünü tadil edecektim. 

Saat dokuzda köprüden kalktık. V•· 
purda fevkalade bir büfe vardı. Şirket el" 

kanı davetlilerini, eski Türk kibarlığına ya• 
kışır bir surette ağırlıyorlar, onları raht'l 
ettirmcğe, izaz ve ikram etmeğe elden gel• 
diği kadar çalışıyorlardı. 

Fakat buna rağmen ne mehtabı göre 
bildik, ne de isimlerini ilanlarda okuduğtı· 
muz musiki üstadlarının seslerini i ittik. V• 
eminim ki, bizleri sıkılıyor gördükçe, muh 
terem şirket erkanı da istırap içerisinde ı 

diler. 
Bu mahrumiyet dvermiyormuş gibi 

Boğazın bir ölü manzarası arzeden bilhnS 
sa Anadolu kıyısı, bu (Şark İncisj) niıt 
mamuriyet de ... -rini ve her hamleye rağ 
men dirilmek istemeyen mehtap ölemleı1' 

ni benim gibi hatırlayanlara melfıl veriyor 
du. 

Kuruçcşme kömür depolarının önÜfl' 
den geçeıken, nefsimden utandım. Boğazı!"> 
bu noktada, vapurumuzun bordasına çır• 

pan nnzlı sulan hepimizi tel"in ediyor gib 
geldi. 

Boğaziçini :ihya edemeden, onun ıneh 
tap alemlerini ihyaya kalkı§mamw bir had 
bilmemezlik aayan tabiat bulutlu semasile 
azmağa müheyya denizile cür' etimizi tak' 
bih ediyor gı"biydi. 

Hem de neyi ihya ediyorduk'? HanSİ 
üç çifte kayıkların içinde hangi sazende' 
lcr, hanendeler vardı? Hangi yalıların bnl• 
konundan hangi sesler yükseliyordu ;ı 

Bir aralık, uzakta hayal meyal bir sııf 
gördük. Orada zeybekler oynuyonnufo• 
Sesi bize kadar gelemeyen cılız bir aaıı11 

refakatinde okuyanlar da varmı§.. yü:ıd' 
doksanımız, hiç birinin farkında olmadık 

Ve nihayet, bu da gösterdi ki herhansi 
bir iıde hüsnü niyet kafi değildir. Buradll• 
bu mehtap gezintisinde azami hüsnü ni)'t1 

göze çarpıyordu. Fakat makead hasıl oll' 
madı. Ve bu gezinti, bir vapur halkına 0 

hissi verdi ki, mnhut «kırk gün, kırk geceı.ı 
şenlikerine ayak uydurmak maksndında!I 
başka bir gaye :ile tertip edilmiş değildir. 

Bütün bunlarla beraber, bunu teıvik e' 

dilmeğe değer bir ilk adım tdakki cdi>'"' 
ruz. Tenkidimizin de, bilmukabele, satı>'· 
miyetimize bağııılanmnsını isteriz. 

Gelecek defa, saldan vaz.geçinr, her ..,., 
pura ayrı bir saz heyeti konur, halkın sey'f'' 
nen ve bir tertip dahilinde eğlenmesi teıııiJI 
edilirse, izdihama meydan verılmezse, bj 
fe alt kata Jconarak vapurun rnüvaze1' 
ihlal edilmezae ve güvertenin tentesi ~,1-
dırılarak mehtabın manzarasına sed çe1'1J 
mezse zannederim ki hiç birimizin şika)'e:tf 
yüzümüz kalmaz. 

Amma. kömür yığınlan gene mnııı" 
rayı ihlal edecekmiş.. ne yapalım? Buflıı 
da günahını Şirketi Hayriyenin boyııuP' 
yükletemeyiz. 

* * * zaman tam bir milyon tebrik telgraf ve Fransız tayyareciliğine beynelmilel ki bu suretle kazandığı para, aldığı ay· 
mektubu almıştı. ilk şöhreti kazandıran Bleryo bir kaç lıktan çok olmuş ve vazifesinden isti- § - Ankarada, Bay R. Sancak / 

Bugün Atlantik denizini geçen Llnd- gün evvel ölmüştür. fa etmiş. hakkımdaki teveccühünüze ve ilti(atıfl1~ 
mıyacğım. 

Zaten maçtan evvel, karakola çağı-
rıp: 

- Maçta bir yerime bir şey olursa, 
kimse mes'ul değildir! diye imza da al
mışlardı. 

5elim TEVFiK 

Hollanda posta idareal 
Kart postf'l 
Usulünü kaldırdı 
Holandada herkes birbiriyle ekse -

riya kartla muhabere edermiş ve son 
zamanlarda iktısadi buhranın tesiriyle 
olacak, taksi ile gelen kartları alır o· 
kur ve postacıya iade edermi~. 

Bu usul o kadar taammüm etmiş ki, 
nihayet posta ve -telgraf idaresi kart -
postal1arı kaldırmaR:a mecbur olmuş • 
tur 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

., 
Bir arkadaıınuz, bir doktor arkadaıile konuıurlarken ba

his tifoya intikal ediyor. Doktor gece sabaha kadar uyuyama· 
dığından ıikiye~çi.. sece yarısından sonra yatağından kaldı· 
rılmıı ve tifolu bir hutamn muayene ve tedavisine gitmig. 

Tifo üzerinde konupna devam ederken arkadaıımız dok· 
tora soruyor: 

- Tifo lstanbulda bati beledi bir hastalık mıdır? 
- Öyledir, bili vakit vakit ve yer yer bunun musablanna 

tesadüf olunuyor. 
Peki doktor, bu memlekette bu butalığın kökünü kurut

mağa imkan yok mudur, olmıyacak mıdır? 
- İmkan bulunmaz olur mu hiç?.. Ancak memleketin fU• 

raımda burasındaki pislik mecralan açıkta akmakta devam 

eUikçe, bir takım bostanların meıkük aularla sulanmaları sürüp 
gittikçe, hulasa ıehrin temizliği fenni bir emniyet alhna alın
mış olmadıkça tifonun bu beledi hastalık oluıu vaziyetinden 
kurtulamayız tabii. 

- Nasıl kurtuluruz, biz ıize onu soruyoruz. 
... Yukarıda söylediğim fenalıkları ortadan kaldırmak su

retiyle. Epeyce masraflı bir İJtİr amma nihayet hakkından 1re
l.inmiyecck bir ıey değildir. 

Biz ıurada burada açıkta akan pislik mecralarının lcapa
tılacaiına, bir takım bosıanlann mefkUk sularla sulanmıya
caklarma, ıehrin temizliği fenni bir emniyet alhna alınarak ti
fonun önüne gesileceğine inanmıyoruz. Sen de artık 

İSTER iNAN iSTER iNANMA l 

-----------------------------------------·--------------------------------..J 

teşekkür ederim . 

~--
~ /~" -----. -__ -.-/ 

En şikemperver Nazır 
Dünyadaki nazırların ekseriya ~ 

mek yemeğe vakitleri olmadığı s1

1 işlerin çokluğundan da iştahal rı ~I~ 
maz. Fakat bütün dünyadaki na.Zıt ;ı 
rın içinde istisna t~kil eden bir talle 

vardır. O da Fransız hariciye nı>~l' 
lvon Delbostur. Delbos iyi yemek 06 
mekle maruftur. Gittiği lokantal<ı~ , 
garsonlar ne diyeceğini adeta e;;1/ (I' ~ 
detı bilirler. Delbos en karışık ~~ıı::p' ~ 
hırda dahi güzel bir yemek tıırıfı > \ 
masına bayılır. 



- -- - -- -- ---- -------------· 
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Boğazlar Mukavelesinin 
• 

ispanya isyanı 
A Filistin kıyamı 

Liberalizmle Komünizmin 
mücadelesi etrafında tatbikına başlanıyor 

teni rejim 15 Ağustostan itibaren tatbik edilecektir. 
liGkumetimiz keyfiyeti bir nota ile devletlere bildirdi 

vrupayı harbe D ünyanın bir çok memleketlerinde 

ll I • .. ••kl •• ? sarsıntılar yapan hoınutsuzlukların 
lYl. l SUrU UyOr • biri de Filiatinde patlak vermiı bulunuyor 

h. Ü ı ir müddettenberi bütün dünyanın dik 
(D •• tarafı 1 inci aayfada) ve burada 1 1 O gündenberi mühim ır m • l 
--. kati spanyadaki hadiseler üzerine 

Fransız toprağma inmeğe mecbur olan cadele devam ediyor. 

ı Filistinin Osmanlı camiasından ayrılıp 
iiç talyan askeri tayyareai hakkında (ngiliz mandasına girmcsindenberi bu mü· 

İ\nk 5 (AA ) '>O l yapılan tahkikat neticeienmiştir. Mar· cadeleler bir kaç defa vuku buldu. 
lgQ" ar~, . . .. · - - temmuz çekmiş bulunacak ardır. keti tipinde olan bu u··ç ta'"·yare tem • 

UO t hl M k 1 4 Yaba h J En mühimleri 1921 de baılıyan, 1929 a;_d arı ı ontro mu ave ename • - ncı arp gemileriyle yar· muzun 19 uncu gu··nu'"ne kadar İtalyan h 1 ~ e t 'h ed"l B l da biraz daha alevlenen, ni ayet ı.on ay ar· 
~ .. asrı k ı ~n oğaz ar rejiminin dımcı gemiler geçişleri esnasında hasa- hava kuvvetlerinin 55, 57 ve 59 uncu da azami pddetini bulmuı gibi görünen 
~dur. mu .a~:.eye n~erbut protokol- r~ uğrarlarsa 20 ~emmuz 1936 tarih· bölüklerine tabi bulunuyordu. kıyamlardır. 
~ ~rpış edıldıgı veçhıle muvakkaten lı mukavelenamenın 14 iincü maddesi- Tayyarelerin içinde bulunan vesika· Bütün bu kıyamların sebebi, yahudi mu-

. ~~tyle 15 ağustostan itibaren tatbik nin son fıkrasına tevfikan derha! yu - Iar bu hakikati aydınlatmıştır. Tayya • hacirlerinin akın akın gelerek Fili.atini dol· 
~l eceğine ve buna mütedair Tür· karıda zikredilen işaret istasyonlarına reler askeri makamat tarafından mü • durmalarıdır. Kıyamların hedefi, bu mu -
~iYe n.~zdin~eki bilumum ence • telsiz telgrafla !>ulundukları mevkileri sadere edilmiş ve tayyareciler memnu haceretin durdurulmasıdır. 
bı _rnumessıllere Harkiye Ve· ve arızalarının nev'ini cmrz ve tul gös- bir mıntaka üzerinde uçtukları için Araplar, yahudi muhaceretinin devamı 

' t:lıetı tar~fı~d~n bir nota verildiği is· termek suretiyle» bildire~·eklerdir. muhakeme edilmek üzere tevkif olun- ile sahibi oldukları ve halkının kahir ek -
~ll>ar cdılmıştır. Mezkur gemiler ,gene bu istasyon • muşlardır. seriyetini teşkil ettikleri yurdun içinde bir 
ı.A:«\~kara, 5 (~.A.~ -.- :ıariciye Ve- lar vasıt.as.iyle, m. ukavelenamenin ayni gün akaliyet derecesine düşeceklerine ina-
"Ittınden teblıg edılnnştır: maddesının aynı fıkrasına göre, Türki- Yere düşen tayyarekrin tetkikin- nıyor, ve bu korkunç akıbet yüzünden 
" Türkiye Cümhuriy<'ti Hükume • ye tarafından kendilerine tayin edile- den sonra bunların üzerindeki ftalyan muztarip oluyorlar. Kıyamlar, bu ıztırabın 
·~ B • l h k işaretlerinin bir gün evvel silinmiş ol- tezahürüdür. 
'· ogaz ar re1ımı a. kında cek hattı hareketi öğreneceklerdir. 
lYlont ""d 20 duğu anlaşılmıştır. En son istatistiklere göre Filistinin bu -
tih· ro e temmuz 1936 ta • Askeri merasim için selam batar - ba k günkü nüfusu 1.260,000 dir. Bunlann 
11/nde imza edilen mukavele - Y.aları : Bundan ş a ftayya-:ecilerden ölen 900,000 i arap, 360,000 i yahudidir. Hal-
~ey b k 1 fl 1 r: K d Akd pilotun üzerinde tal yan hava kuvvet· ~t e mer ut ~r~to 0 ~ _tev ı ·an a a~a ~niz ve eniz müstahkem buki muhaceret ba~lamadan önce arap nü-
~&tos l 93G tarıhınden ıtıb:uen mez- mevkılerıyle yabancı harp gemileri ve lerine mensup olduğunu gösteren ev- fuŞu 550,000, yahudi nüfusu 60,000 den 

E
r. lllukavelenamede tasrih cdilc-n re· yardımcı gemiler arasında yapılacak rak ve vesaik çıkmıştır. ibaretti. Aradaki fark, yahudilerin sürekli 
.. ı rnuvakkaten tatbik edece.ğinden mütekabil merasim için Karadeniz Bo· Asilerle beraber lS ltalyan ve Atman muhaceret sayesinde, ekseriyet teşkil et· 

I g~lar umumi tabiri altında ifade e- ğazından girişte Anadolu Kavağında tayyaresi harekete bazırmıt meleri işi uzak değil, fakat pek yakın bira-
~~~n Çanakkale Boğazı, Marmara de· ve Çanakkale Boğazından girişte Ça· Ceuta, 5 (A.A.) - H • .was mnha - tide tahakkuk edecektir. 
lo 1 Ve Karadeniz Boğazında 15 ağus- nakkalede Çemenlik mevkilerinde bi· birinin haber aldığına göre geneıal Mesele, yalnız nüfus çokluğundan doğan 

8 1936 tarihinden itibaren rrmvak • rer selam bataryası bulunacaktır. Franko Cebelüttarık Boğazını zorla- bir tehlike değildir. Arazi meselesi de, aıa-
n t tb"k d"l k .. · d k. ] v h 1 akt d ğı yukarı ayni safhadadır. Filistinin ekil· a ı e ı me uzere zır e ı a 1- Klavuz istasvonları : maga azır anm a ır. 
ı · 'h J meğe müsait arazisi 8,500,000 dönümdür. 

ıttı az etmiştir: Klavuzluk hizmeti için aşagv ıda zik- Silah ve asker dolu üç vapur hare· lia 1 İ Bugün, bu toprağın 1, 250,000 i muhacir 

t rp gemi eriyle ~ard1 mr.İ gemile • redı'len ı'stasyonlar çalışacaklardır.: kete hazır bir haldedirler. Altısı talyan 8 • yahudilerinin eline geçmiı bulunuyor. 
k~ğazlardan geçişlerinde istifade e· Çanakkale Boğazında: «Morto is- üçü de Alman olmak üzere 15 tayyare Yahudi nüfusu bugünkü nisbet daire • t eri işaret istasyonlan. tasyonu», «Gelibolu istasyonu». sevkiyatı korumak için Tetuan hava sinde çoğalır, arazi de ayni nisbet dahilin-

~ - Boğazlar rejimi hakkında Karadeniz Boğazında: «Büyük Li- meydanından uçmağa hazır bulunu • de elden çıkarsa, araplann tasavvur et • 
Ontröd_ e 20 temmuz 1936 tarihinde . H d . "·orlar tikleri akıbet, bir kaç yıl ı"çı"nde bu'"tu0 "n fe-
ıa man ıSıtasyonU>>, « ay arpaşa ıstasyo· J • 

~ ba edılen mukavelenameye tevfikan nu)). Alman harp gemileri Kadikse git • caatile gerçekleımeğe baılar. 
... ~1 ~cı harp gemileriyle yardımcı ge· H il : I mek üzere dün Ceutadan hareket et • Arapları kalkınmağa ve savaımağa aev· 
Mit erın B ~ 1 d ava yo arı. . 1 d" ked h' • ·1 b d ~ L ogaz ar an geçişlerinde yap- • • • mış er ır. en en mü ım amı u ur. 

t
a~ mecburiyetinde oldukları muha • Akdenizden Karadenıze geçışlerın - ltal la fikri Buna mukabil yahudiler vaziyeti, arap· 
eler için aşağıdaki gösterilen işaret de sivil hava gemileri aşağıdaki yolları R r (Jan ~n T . .. lar için bu derece tehlikeli görmemekte ve 
syonları tayin edilmiştir: takip edeceklerdir: om~, O usus~) -. La rıbuna arapların Filistini kaybetseler de arap dün· 

~Çanakkale Boğazı methftlinde Sed _ Kara tayyareleri: Akdenizden Ka· gazet:sı !spanyadakı vazıye~ h~k~ın~a yaaının herhangi köteainde yerleıebilecek· 
l ıl~.hir işaret istasyonu crSeddülbahir radnize geçişlerinde Enez - Midye ha- yazdıgı hır makalede, oradakı hadısenın lerini, ve bu yüzden bir ıey kaybetmiye -
"ıııa:ı» • va yolunu. bir isyan olmaktan çıktaaım anlatarak cek.lerini. yahudilerin ise Filistinden baıka 

1( K d · d Akd • • 1 • ŞU sözleri söylüyor: sığınacak yerleri bulunmadığını söylüyor· 
ıı.. ar.adeniz Boğazında. Karadeniz i- ara enız en enıze geçış erın • A k 1 ad 'k' h"'k" l 
"f d d M'd E h 1 « rtı spany a ı ı ll umet var ar. 

2t ıstasyonu «Büyük Liman telsizi)). e e ı ye nez ava yo unu. _ ve bu iki hükumet memleketi araların- Fakat yahudiler bu sözlerle Filistin arap-
~ - Boğazlardan geç~celc yabancı Deniz tayyareleri: Ayni yolları ta- da paylaşarak birbirleriyle harbetmek· lan için bir tehlike teşkil ettiklerini itiraf et· 
kıı gemileriyle yardımcı gemilerin kip etmekle beraber lüzum hasıl oldu· tedirler. miı oluyor ve arapların savaıı bu yüzden 
~ tr\andanı bu Boğazların methalleri· ğu ~akdirde ~armara Ereğlisine uğra· Bu hükumetlerin biri Nasyonali!!tlir daha fazla ıiddot peyda ediyor. Çünkü a-
'it >''.'1claşırken «50 mil kalan telsiz va· yahılc:_ceklerdır. ve ispanyanın varlığmı muhafaza el- raplar, tasavvur ettikleri tehlikenin kat'i 
~~81Y~e mezkur istayonlara emri al- Bogazlarda memnu mıntakalar: mek istemektedir. Öteki Komünicttir bir hakikat olduğunu mukabil tarafın bu 
~ akı kuvvetin sarih teşekkülünü bil- Türkiye Cumhuriyeti hükumeti Bo- ve ispanyayı Enternasvonal birlikler itirafından da anlamaktadırlar. 

Ccekf " l d · l k t · Kıyamın ıonu arapların sebat ve ısrarına, 
'l ır. gaz ar a tesıs o unaca memnu mm a· içinde eritmek niyetindedir. 
u Y b · h ·ı · l k l k d b 0 ld' k · diğer arap memleketlerinden görecekleri 

~ - a ancı arp gemı erıy e yar- a arı ya ın a ı ırece .tır. • Bu gibi hadı'selerde ademı· mu'"dahal0 itle lg lar il ~ yardım ve müzaharete bağlıdır. 

çevrilmiştir. Çünkü bu hadiseler, muhteliı 
vesilelerle kaydetmiş olduğum vechilc, 
dahili parti ve sınıf kavgalarının mevludl 
olmakla beraber ikiye ayrılmakta bulunar. 
bütün bir cihanın etrafında toplanır gö· 
ründüğü muayyen ideallerin çarpıtmaları· 
nı temsil etmektedir. Ergeç., dünyanın heı 
tarafına sirayet edeceğe benzeyen bu sınıl 
kavgasının ıimdiden patlakvermemesi için 
etraftan bazı gayretler sarfedilmiyor değil· 
dir. Fakat bu gayretler, bu mücadeley:' 
ortadan kaldırmak için zaman kazanmak· 
tan ziyade cihanın bazı kısımlarında, bu 
sınıflardan bir tanesinin muvaf~kiyetini 

temine matuf bir taraflı mesai olduğunu 

da kaydetmek yerinde bir müphede olur. 
Bu bir taraflı mesai, böylece solcu, daha 
doğrusu Komünizme giden Marksist ecre 
yan için icap eden yerlerde adamakıllı yer· 
leımek imkanını temin eyledikten sonra. 
ileride açılacak olan nihai sınıf mücadele· 
sinin daha şimdiden kat'i zaferini hazırla· 
mıı oluyor. Bu sebepledir ki, ben, ispanya 
hadiKlerine müdahale taraftarı olanlara 
aleyhtar bulunmakla beraber ademi müda· 
hale taleblerinin de muayyen bir maksad 
ve menfaate dayandığı kanaatinde bulu· 
nuyorum. Daha uzun konuşmaya ve lü· 
zumsuz tahminlere girişmeğe hacet görme· 
den, rnevzuubahsettiğim mücadele tehlike
sinin ne derece sür0 atle ilerlemekte bulun• 
duğunu göstermek için Jspanya vukuatile 
beraber son Yunan hadiselerine işareti ka
fi derecede manidar buluyorum. 

Koca bir memlekette, muayyen -za. 
manda ıaşmaz bir kat'iyetle ilan edilen 2.( 
saatlik grevden sonra bu memleketin ha 
ricle telefon muhaberesini yok edecek ka• 
dar disiplinli davranan Komünist amele. 
bize, nizam altına alınmıı olan öz kavga 
teşkilatı hakkında, zannedersem, vazıh bir 
fikir vermiş oluyor. Şu hale nazaran, bü· 
tün dünyada liberal rejim, gayet müessir 
V'C fiddetli bir Marksist taarruz karıısındıf 
bulanmaktadrr. 

Liberal rejimlerin büyük zaafları, bun· 
lann ((Tolerans» larındadır. Müsavi silah 
sahibi olmıyan bu iki ideoloji'nin çarpııma ' 
larında, bir tarafın daha dinamik görünme
si ve bu sebeple her gün artan bazı mu· 
vaffaltiyetler kaydetmesi itte hundan ilei 
geliyor. - Seliın Ragıp 

Serbest güreşte 
Dokuzuncuyuz 

~ ı gemiler Boğazlarda geçiş1eri es· Bu ı;: ar da tasdık ett er.. .. esasına riayetle beraber, beynelmilel Ömer Rıza Doirul 
~da mezkur istasyonların rüyet Sofya, :J (A.A. )- Bulgar huku • sulhu koruyacak ve komünistlerin Mersinli Ahmet 79 kiloda 
~fesi dahilinde bulun.lukça mer'i meti Montröde imza edilmiş olan Bo • tahripkar faaliye~ine sed çekecek bir Türkiye • Mısır d ·· ·· ·· •• •• Jd 

beynelmilel işaretlerle isimlerini ğazlar mukavelesini tasdik etmiştir. vaziyet almak fazımdır.H unya UÇUnCUSU 0 U 
l• • ı·ı· . H. Ef İngiltere Ve Frangnın Endİfeleri {eni muahedeler Berlin 5 (Hususi) - Olimpiyat serb~ 
lYlaDISa Va ) iği IDt • gan Londra 5 (A.A.) - İspanya hadise· güreş şampiyonası neticelendi. Hafif siklette 

b h d d d h d• )erinin doğurmuş olduğu vaziyeti tahlil S~nbaharda Ankarada Macar Karpat, tüy siklette Fenlandiyalı 
. ~~terli parti başkanları U U UD a a ISC eden Manchcşter Gouandian gazetesi di· imzalanacak Pihlajamaoki, horoa siklette Macar Zom.' 

'1ılikJere tayin edilecekler . • yor ki: bari, orta siklette Fransız Puahve, yan 
~~kara 5 - Manisa valisi Murat Ger- Hudut kah. ı.ıeı .. erı.t. a.r. afın .. dan «Bu vaziyet, günden güne vahimle~- Kahire, 5 (Hususi) - Türkiye ile ağırda İsveçli, ağırda Estonyalı ıampiyorı 

~.. 7()()() k ld I .mektedir. İhtilalcilerin muzafferiyeti, İs- Mısır arasında bir müddetteııberi mü _ .olmuşlardır . 
. Yerine Halk partisi İzmir ve Manisa ışı o uru muş l b lk d u "f Arn rik 9 l b tti panyayı, talyanın ve e i e zakere edilmekte olan dostluk, tabiiyet mumi tasnı te e a puvan a İ· 

rı::~ reisi Avni Doğan tayin edilecektir. Al k ı· · · J • • M · 6 1 "k" · i 
~i'tıtr . manyanın uvvet ı tesırı a · "k t h d l . . .. .. .. d rıncı, acarıstan puvan a ı ıncı, sveç 

degv ı · ti" b k ı d ·· R r: (H .. ) Ü ·t d p ve ı ame mua e e erının onumuz e-l er 1 par aş an arının a mun· oma, •> ususı - nı e ress tında kalmaya aürükliyecektir. Ak- . . . 6 puvanla üçüncü, Estonya, 5 puvanla 
~t~iliklere tayin edilecekleri söylen- muhabirinin aldığı malumata göre denizde kuvvetlerin müvazenesi ciddi bir ~~ so~ba~art~ ~nkarada ımza edılece- dördüncü, Türkiye 1 puvanla dokuzuncu. 

r. Hindistan - Efganistan hududu üzerin· şekilde tehlikeye düşebilecektir. Yalnız gı an aşıma a ır. Kanada onuncu olmuşlardır. 
Ô • de mühim hadiseler vuku bulmakta • Cebelüttarık'ın müdafaası için bile, İngil· Gazeteler muahedenin iki memleket Takımımız serbest güreşlerde 23 kar· 
~ erıizlid• zelzele dır . terenin dost bir İspanyaya ihtiyacı vardır. arasında açacağı yeni devirden bahse- şılaşma yapmış, 14 ünde yenilmiı. doku-

fj etlam ediyor Bir habere göre hudut kabileleri fn. Ve herhangi bir devletin Balear adalarına derek Türkiye - Mısır münasebetleri· zunda kazanmıştır. 
ts

1
:nizli, 5 (A.A.) - Bugün saat giliz hududunda mukim olan 7000 bir deniz yahut hava üssü kurmak hakkını nin son derece sağlamlanacağını ve e- Mersinli Ahmet 79 kiloda dünya üçün 

~~· İl de iki zelzele olmuştur. Hasarat kişiyi öldürmüşlerdir. Huchıt üzerinde elde etmesi de hiç bir şekilde lngilterenin sasen iki taraf arasında kuvvetli vek~n~t·· din de beı.u ... -
\tııı~Yiat yoktur. Birkaç günden beri ki bütün kabileler arasında essiz bir menfaati dahilinde değildir. Fransaya ge· mimi olan dostluğun bir ı... .. ya yü ş- * ' -' 

--<ttla l ) d k h k . 1 ' lince, İspanya ile hududu tahkim edilmiş kı·şaf edecegv ini yazv Ak akçeyi toplamak iyi şey, Fakat ze ze e evam etme tedır. are et göze çarpmaktadır. ngiltere. I 
.b değildir. Ve talyan ve Alman dostu bir telerı· Türkiye .. dikkat et ak akçeyi toplarken yüzün 
\l,h.. / bu hareketleri karşılamak üzere hazır· l 
.b·.-ıe /ing dünya boks spanya ufukta birdenbire tebellür ettiği nın Nahhar • kara çıkmasını 
\IQl';t lanıyor. takdirde, bu cihetten değiştirilmesi lazım t * 
~ • piyonu ile gelen ıeyler olacaktır.>ı sempa ısı Çamlıcayı güzelleştirme eemiyetine 

~;.Şı~aşıgor fngi/tere Kralı İspanyada Vaziyet .. ~;o. bir yardımda bulunayım, baloda çıkan 
' lın, t) (Hususi) - Meşhur Al • Akdeniz seyahatine Londra 5 (Hususi) - İspany&..ı~ E - lıadise için herhalde gazetelere bir tek· 
~ .boksörü Şmelling, dlinya boks len en son haberler vaziyetin : ~-. zip mektubu gönderecektir: Bu mektu-
~~ ~1Yonu Braddok ile karşılaşnıak ve Cumartesi başlıyor mekte olduğunu göstermel-· ba bir müsvedde hazırladım aynen kop· 

tın ... k ·· b ·· Al d t ı b" k .. d b · ye edip 0 önderebiürler: ~' '- uzere ugun manya an Londra, :) {Hususi) ngiltere an, ır aç gun en ef1 .. 
>r..._.~:t. etmiştir. Şmelling, Braddok'u k l 'l 1 mckte olan kat'i «Çamlıca:r·ı güzelleıtirme cemiyeti· 
·ıı,,, ·ra ı yaz tatı ini, geçirme;: Üzere gele· nin ,·erdiği baloya ait gazetenizde çıkan 
~tırgı takdirde cihan şampiyonu ola- cek cumartesi günu·· Lon Jradan hare • ........... h 

~.;J ket edecektir. 
C1 havadis ıamamen asılsızdır. Gerçi alkı 

ts u_ tur Bakam Eskişehirde Hava müsait olduğu talcdirdc Kral 

~1 ~·~t-hir, 5 (A.A.) - Kültür Ba- Londradan Parise tayyare ıle gelM.Uadbanere. 
\h <\ff et Arıknn buraya gelmiş, daha sonra kara taraki}'lt: Y ı,ucfOG ettim.. ıeae 
\l~~diyede açılacak köy muallim limanlarından birine çıl ,elim.. 

t:.>ı ho.kkında tetkik!cr yapmıştır. Nalin yatına binec· ' 

Bay Fatine Senenia ea uaun 
öjreneme- bansileridir? 

Hasan Bey - Senenin en u· 
nn .-ünleri ay sonlarına teaa
düf edenl..dir • uİzİm ! fnanmaz
aan, aylıkla çalıpnlara aorl 

- Paraları, paralan .. 
biye bağırmışlarsa da, bu bağırıfi 

paraları geri İslemek için değil: cehle· 
tindeki paraları cemiyete terketmek ar• 
zusunu göstermıı olmalarınciandtr. 

~E't 



Tevkif edilen 
canavar 

7 ve 8 yaşlannda iki yav
ruya tecavüz ederek 
hastalık aşılamış 

Galatada oturan Sürmeneli Yakup oğlu 
Celal ayni evde oturan Ahmedin oğlu 7 
~aşındaki Kemale evde kimse yokken 
taarruz etmek istemiştir. Çocuğun ferya-
' dı üzerine yetiııen komşular ve polis Ce -
lali cürmü meşhut halinde yakalamışlıu -
dır. Yapılan tahkikat neticesinde Celalin 
Kemalin kız kardeşi olan 6 yaşındaki Se
mihaya da taanuz ettiği, her iki yavruya 
da belsoğukluğu aşıladığı tesbit edilmiştir. 

Celal adliyeye aevkedilmiş ve derhal tev· 
kif olunmuştur. '\ 

Berberlerin toplanbsı 
Berberler Cemiyeti, dün Berberler 

Mektebi heyeti talimiyesi de hazır bu • 
lunduğu halde bir toplantı yapmıştır. 
Bu toplantıda elektriksiz ondülasyon 
meselesi hakkında bazı müzakerelerde 
bulunulmuş, elektriksiz ondülasyona 
müsaade edilmemesi hakkında icap e
den makamlar nezdinde leşebbüsatta 
bulunulmasına karar verilmiştir. 

Mahkeme 
Başkatipleri 

Kasalannda 50 liradan fazla 
para bulundurmıyacaklar 

Maliye Vekaleti, bazı mahkeme baş
katiplerinin kasalarında 100.000 lira· 
ya yakın meblağ bulundurmalarını 
mahzurlu gördüğünden müddeiumu -
milik vasıtasiyle bütün mahkeme baş. 
katiplerine kasalarından 50 liradan faz
la bulundurulmaması ve şayet 50 li · 
radan fazla bir meblağ ellerine geçer
se derhal tabi oldukları malmüdürlük
Ierine yatırmalarını bildirmiştir. 

Edirne tenezzühü 
Bir hayır kurumu adam 
başına 200 kuruş muka

bilinde Edimeye bir 
seyahat tertip etti 

Bakırköy ilk okullan koruma ve 
yardım kurumu, yoksul çocuklar men
faatine ve Edirneyi tanıtmak, oradaki 
büyük Türk eserlerim göstermek 
maksadiyle Edirneye bi: tren gezintisi 

h b. b k . . I d tertip etmiştir. 
Bir sar oş ır e çıyı yara a 1 Şark Demiryolları, kurumun bu ta-
Selami Ali Efendi mahallesi bekçisi Mev- savvurunu kolaylaştırmış, hususi bir 

IUt geceleyin devriyede iken Karadayı Meh- tren tahsis etmiştir. Bu tren 16 ağus-
met jsminde bir sarhoş bıçakla birdenbire n 

tos pazar günü saat 6,LO de Sirkeciden 
üzerine atılarak bekçiyi elinden yarala • 

hareket edecek ve l i! de Edirneye va
mııtır. Sarhoı polisler tarafından yakalan· 

sıl olacaktır. 

Ertesi sabah lstanbula dönülmüş o-
mıfbr. 

f 1acaktır. 
Evka camileri Trende bir bando ve bir de büfe bu-

Tamir ettiriyor Iunacaktır. Bakırköy İstiklal idman 
1.tanbul evkaf müdürlüğü Süleyman!.ye yurdu bu münasebetle Edirne muhte

camiini tamir ettirmeğe başlamııtır. Ca • }itiyle bir maç yapacaktır. Maç galibi -
nüin saçaklarının, kurıun ve pencereleri ~ ' ne Yoksullar Cemiyeti bir kupa "Vere
nin tamiri bitmiştir. Şimdi avludaki di • cektir. Bütün bu gezintinin hasılatı 
reklerle direk başlıklarının tamiri yapıl • yoksul çocuklara tahsis edilecektir. 

maktadır. Cemiyet bu seyahatin fazla rağbet 
Laleli camünin son cemaat avlusu ile 

mahfeli tamir edilecek, bunlardan başka 
da Fatihteki Mesihpaşa camii ile Kılıc;ali 

paıa camii ve Çorlulu Alipaşa camii de 
tamir edilmektedir. 

Heybelide yeni yapılmakta olan ca -
miin inşaatı bitmek üzeredir. Beyoğlunda 

Ağacamü de eşasJı surette tamir ve tadil 
edilmektedir. Duvar inşaatı bitmiştir. Bu 
camie Kasımpll§ada Okmeydanında harap 
vıe tamir kabul etmez bir camiin İstanbul
da eti pek nadir bulunan ve her yeri ayrı 
bir kıymet eseri ifade eden pencereleri ko· 
nulacaktır. Camün son cemaat yeri kaldı -
nlmakta, bu suretle harimi genişletilmek • 
tedir. Buradaki tamir de yakında bitecek
tir. Bu camiin apteshaneleri de Nuruosma
niye belaları gibi mümkün mertebe aari ve 
aihhi bir hale ifrağ edilecektir. 

görmesi için Edirneye gidip gelme bi-
let için 200 kuruş almağa karar ver • 
miştir. 

Galatasaray da 
• 

iki tramvay 
Çarpıştı 
Vatman Hamdinin idaresindeki tram • 

vayla vatman fbrahimin idaresindeki tram
vay Galatasaray makasında birbirlerile çar
pıemııılardır. Her iki tramvay 4 yoldan 
çıkmışlardır. Yolculardan biri burnundan, 
biri de gözünden yaralanmıştır. Kazanın na
,ııl vukua geldiği tahkik edilmektedir. 

Techiz ve tekfin işi 
Belediye fen heyetinde de Belediyenin halka kolaylık olmak Ü· 

değişiklikler zere techiz ve tekfin işleri için hazırla-
. . dığı talimatname bütçe gelir gelmez 

. Beledıye fen hexetmde esaslı bazı tatbik edilecektir. 
değişiklikler yapılmış ve bir liste tan: Bu talimatname teksir edilerek bü-
zim edilerek Nafia Bakanlığına gön • tün polis merkezlerine dağılmıştır . 
derilmiştir. Bu listeye göre bazı fen Bir vefat vukuunda en yakın polis 
memurları terfi etmekte ve bazıları da merkezine haber verilecek ve ölü eğer 
başka mahallere naklediJn,ektedir. sahibi arzu ederse belediye tarafından 

Şark Şimendiferleri Kongresi 
Ekseriyet hasıl "ı ....... -,__ . 

kaldırılacaktır. 
Bütçenin bu ayın on beşine doğru 

.. tıreği umulmaktadır. Şu hale göre r ., .:si bu ay sonuna doğ-

1 s., iedvir edilebile-

SON POSTA 

j Telefon aboneleri 
artıyor 

Şirket yedi buçuk kuruş
tan fazla muhabere ücreti 

alınmasını menetti 
Telefon umumi muhabere mevkilerinde 

bir telefon bedeli yedi buçuk kuruştur. 

Fakat bazı yerlerde 1 O ve hazan da 12,5 
kuruş alınmaktadır. 

Telefon direktörü Niyazi bu mest;le hak· 
kında bir muharririmize demiştir ki: 

- Telefon makinesi başında bir levha 
vardır ki bu levhada bir mükaleme ücre
tinin yedi buçuk kuruş olduğu yazılıdır. 

Halkımızın aldatılmamasını temin için İs
tanbulda intişar eden bütün gazetelerle bir 
mükaleme bedelinin yedi buçuk kuruş 
olduğu iliı.n edilmiştir. 

Bu gibi umumi muhabere mevkilerinden 
ben de herhangi bir yolcu gibi bir kaç kere 
telefon ettim ve kaç para veteceğimi so • 
runca yedi buçuk kuruş istediler. Bunlar 
benim telefon direktörü olduğumu kat'iy
yen bilmiyorlardı. Şimdiye kadar bize hiç 
bir şikayet olmamıştır. Eğer bu i_ş vaki ise 
derhal bize haber versinler, biz fazla para 
alan umumi abone hakkında takibatta bu
lunuruz. Hususi abonelerin yedi buçuk ku· 
ruştan fazla almamaları icap eder, bu ci • 
het te gazetelerle ilan edilmiştir.» 

Telefon itleri İngilizlerden Türk ellerine 
geçtikten sonra çok mükemmel bir hale 
gelmiıtir. Jstanbulun muhaberesi 14 aan • 
tral tarafından idare edilmektedir. 3 esas 
otomatik santral 11 de manoel 
santral vardır. Büyükada, Kartal, Eren • 
köy, Bakırköy, Y eşilköy santrallarında a
bone miktarı gün geçtikçe artmaktadır. 

Bugün idarenin 11 bin abonesi vardır. 

Yumurta ihracatımız 
!tıkişaf ediyor 

Yumurta ihracatımız inkişaf etmekte • 
dir. Bunun baııiıca sebebi yumurtalarımı • 
zın stondardize edilmesi, bozuk ve kalite 
itibarile ıüpheli yumurtaların ihracına mü· 
aaade edilmemesidir. Bu yıl yumurta istih
salimiz geçen yıllara nisbetle yüzde 30-40 
ekmk olmasına rağmen ihracatımız geçen 
yıla niıbetle bir kaç misli fazladır. Mesela 
geçen sene haziran ayında 2600 sandık 
yumurta ihraç edilmiıken bu sene 19 biıı 

sandık yumurta ihraç edilmiştir. Temmuz 
ayında da yumurta ihracatımız geçen yı

la nasbetle fazla, fakat bu yılın haziran a -
yına nisbetle eksiktir. Bunun sebebi tem· 
muzda sıcaklatın artmış, bu yüzden de yu• 
murta istihliıkinin azalmış olmaaıdır. 

Çatalca otobüsleri burada 
muayene edilecek 

Bundan bir müddet evvel Çatalca • 
cadan gelmekte olan bir otobüs Davut
paşa fırını önünde devrilmiş, iki kişi
nin ölümüne, bir çok vatandaşların da 
yaralanmasına sebebiyet vermişti. 

Çatalca belediyesi otobüslerin bu 
vaziyetini tehlikeli görmüş ve İstan -
bul belediyesi fen heyeti tarafından 

muayenesini istemiştir. İstanbul bele
diyesi Çatalca belediyesinin bu müra
caatını tetkik etmektedir. 

r-
Nöbe t ç i . 
Eczaneler l 

/'Aöuıtoı 1 r 

Yunanistanda vaziyet 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Meclis niçin feshedildi ? 
Meclisin feshine sebep ise-:-komünistlerin mecliste kuvvetli bir kitle teşkil 

etmeleri değildir. Fakat komünistler meclisteki fırkalar arasında müvazene• 
yi ellerinde bulundurmakta ve istedikleri tarafa iltihak ederek o tarafı kuv• 
vet1endirmekte ve o tarafın ekseriyet kazanmasına imkan vermektedirler· 

Hükumetin meclisi feshetmesinin en mühim sebeplerinden biri budur .. 
Diğer taraftan Metaksas,, meclisin fevkalade şerait içinde işe y aramaya ~ 

cağına ve bilakis derhal alınması icap eden tedbirleri gevşeteceğine kflnı 
bulunmaktadır. 

Meclis içindeki fırkaların hükumete karşı bir blok teşkil ederek hükuıne-ı 
tin vaziyetini müşkülleştirmeleri ihtimali de hesap edildiğinden hükumet 
bütün mesulyeti üzerine almış, ve Metaksasın diktatör olmasını muvafık 
görmüştür. 

Her yerde divanıharpler kuruldu 
Hükumetin göz önünde bulundurduğu en mühim örnek, geçen temmuz 

da vuku bulan hadisderdir. 

O zaman Selanikte ba~layan amele grevi birdenbire Atimıy3 
daha sonra Yunanistanın her tarafına sirayet etmiş, her yerde 
hükumet kuvvetleri ara~mda çarpışınalar vuku bulmuştur. 

yayılıni~, 
amele j)fl 

Ayni hadiselerin tekerrürüne meydan vermemek isteyen lıükumet sür'at
le hareket etmi~ ve derh~J örfi idnreyiilan ederek her yerde divanı harpleri 
teşkil ettirmiştir. 

Umumi greve sebep ne ? 
Bütün bu tedbirlere sebebiyet veren amele grevi sol federasyonlar tarn -

fından tertip olunmuştu. Maksat, umumi grev ile asgari yevmiyeyi tesbit C" 

den ve mecburi hakemlik usulünü ihdas eden kanunu protesto etmekti. 
Sol federasyonlar umumi grev lehinde oldukları halde muhafazakar İfÇİ" 

ler greve taraftar değillerdi. Çünkü bu kanunu ,amelenin lehinde s~yıyoı 
ve solların amele menfaatlerini korumaktan fazla siyasi bir takım kargaşa• 
!ıklar çıkarmak için grev ilan ettiklerini ileri sürüyorlar. 

Muhafazakar amelenin greve iştirak etmemesi yü~nden grev kısmen 
tatbik olunabilmiş ve bu yüzden memleketin umumi hayatı iizerindc tesiı: 
yapmamıştır. 

Hükumet kararlarım ·v~rdikten sonıa zabıta ve müdafaa kuvvetleri11i fe: 
aliyete geçirmşi ve hükumet dairelerini muhafaza altına almlştır. 

HUkOmetin kararları 
Hükumet, vaziyette istikrar hasıl olur olmaz örfi idareyi kaldırmak v• 

yeni intihabata başlamak istemektedir. Fakat istikrarın ne zaman hasıl olıı• 
cağı ve normal vaziyetin ne zaman avdet edeceği bilinmemektedir. 

Muhaberat münkati, hudutlar kapah 
Hükumet şiddetli bir sansör tatbik ettikten başka ~riçle bütün telefon mun• 

beratını da kesıni§ bulunmaktadır. 
Hudutlar kapalıdır. 
Muhalifler hükumetin hareketini aci~ eseri saydıklarını söylüyorlar. Şimdiye 

kadar hiç bir hadise vuku bulmamıştır. 
Bütün ıehirlcrin cadde ve sokaklarında, devriyeler gezmektedir. 

SelAnikteki hAdiseler 
Sofya, 5 (Hususi muhabirimizden - telefonla) - Yunanistan hadiseleri hakkııt" 

da buraya gelen haberler yalnız Röyter ve Bulgar ajansının te}graflanndan ibarettit• 
Zora gazetesi, hususi istihbarına atfen, Sclanikte grevcilerle zabıta .arasında _ıi<Y 

dctli çarpışmalar olduğunu, silahlar atıldığını yazmaktadır. 

Çarpışmalarda grevcilerden 22 ki§i yaralanmı§tır . 

Orfi idareden sonra Atinadan gelen telgraflar 
Atina 5 (Hususi) - Umumi grev bu rada olduğu gibi ..,.iJayetlerde de hemerı 

hissedilemiyecek bir derecede 1:eçmiştir. Greve en ziyade şoförler dahil olmuşlatsa ela 
hükumetin ittihaz ettiği tedbirler aayesinde münakalat inkıtaa uğramamıştır. 

Yunan Başbakanmm beyanatı 
Atina 5 (Hususi) - Başvekil ve hıı.ıidye nazın general Metaksas bugün bütiİ11 

sefirleri kabul ederek hükumetin almağa meobur olduğu son tedbirlerin esbabını alt" 
)atmıştır. Genemi Metaksas kendisinin ne Venizelist ve ne de Antivenizelist olmacl1

' 

ğını, memleketi ana11i ve parti ihtiraslarından kurtarmaktan baıka bir şey dü,ünıııt' 
diğini, hükumetin ittihazına mecbur olduğu tedbirlerin en yüksek idare makamı ~
lan kralının tasvibine mazhar olduğunu, ve hük\ımetin harici siyasetinde kat'ıyyen bı'f 
değişiklik vuku bulmıyacağını söylemiştir. 

Başvekil sefirlerden sonra gazetecileri. kabul ederek onlara da ayni şekilde bl" 
yanatta bulunmuştur. , 

Atina 5 (Hueusi) - Grev dolayısile sabah gazeteleri çıkamamışsa da amelerııll 
işlerine başlaması üzerine akşam gazeteleri intişar etmiştir. Akşam gaz~telerinden E.srii' 
hükumetin programını neıretmektedir. Bu programa göre hükumet bütün Yunaıı• 

·ı· 
lılar için kat'iyyen fırka far'kı gözetmeksizin müsavat teais edeceğini, idare rnckanJ . 
masını düzelteceğini, fakir sınıfı himaye ederek maişet şeraitini hafifleteceğil)l 
vadetmcktedir. 

~ 
Habeşlilerin Adisababaya üç koldan taarruz ettiler 

(Bat tarah 1 inci sayfada) 1 Halbuki buradaki menabie göt' 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: h l o· c)O" 

Gene Gore hükumeti namına f\re· ı Ras Seyyum, dün tayyarP i e ıre 
İstanbul cihetindekiler: ·de" 

1 d d (A ket eden ve Ras Kassanın oğlu Dejas· vaya gelip, oradan Adi:mbabaya gı Aksarayda: (Sarım). A em ar a: • d yı 
li Rıı.a). Bakırköyünde: (lstepan). maç Aberyanın kumanda~ı altında hu· rek Mareşal Graziani ile uzun uzs l ,, 

- Maçta bir yerime bir şey olursa, 
kimse mes'ul değildirl diye imza da al
mışlardı. 

Selim TEVFİK 

E lunan Habeq kuvvetleri Adisababaya görüşmüş ve sonra ftalyaya arzı sad3
• Beyazıtta: (Cemil). minöniinde: "' 

1 d 
(Bcnsaııon). Fenerde: (Vitali) . Ka • karşı yapmış oldukları tarruzlar esna- kat için yapılan merasimde hazır bulofı 

Bir arkadaıımız, bir doktor\ an 1 ·· ··k . (M F t) Kürükpazar· sında mühim miktarda mitralyöz ve muştur . • . • • • okt ragumru te. . ua . ,. 

Hollanda posta idareşl 
Kart postP.l 
Usulünü kaldırdı 
Holandada herkes birbiriyle ekse -

riya kartla muhabere edermiş ve son 
zamanlarda iktısadi buhramn tesiriyle 
olacak, taksi ile gelen kartları alır o
kur ve postacıya iade edermiş. 

Bu usul o kadar taammüm etmiş ki, 
nihayet posta ve telgraf idaresi kart -
postallara kaldırma~a mecbur olmuş • 
tur 

hıs lıfoya ıntikal ~ıyor. D org • • ~a: (Yorgi). Samatyada: (Ero!ilos). mühimmat ele geçirmişierdir. İtalyanlar ne diyorlar? 'l• 
dığından ıikiye!çı .. cece yarumdan sonra y .. ... •rnininde: (Nazım). Şehzadeba - Uzun bir müddet Habeşistanı Avru· P · • (H A) R dan bl 
rılmıı ve tifolu bir hutanm muayene ve tedavısme .. .. , . . ) arıs, ~> ususı - oma R ı 

Tifo üzerinde konUfJIUl devam ederken arkadaıınr.ıversıte · pada temsil eden T ekla Havayatın ku- diriliyor: Müstemleke nezareti b~tl 
'ind~iler: mandası altındaki bir kolun da demir· fmronun kumandası altında 40 1

1
., tora soruyor: , .. '"r.et 

_Tifo tıtanbulda bili beledi bir hastalık mıdır? · Haskoyde: (Bar - yolu tarafından Adisubabaya karşı Habeş cengaverinin Adisababa u ·ıaf>• 
- Öyledir, hali vakit vakit ve yer yer bunun musablanna l ı!~asıf). Mer

1
k.ez siperler kazdığı haber ve .. iJiyor. ne yürüdüğüne ve ltalyanlardan ~ı O" 

tesadüf olunuyor. ls'i~k:an: tı - Tana gölü ve Gondar civarında da mitralyöz iğtinam edildiğine dıl'1 
Peki doktor, bu memlekette bu bıutalığın kökünü kurut- tılacağına,lcslmde: \)İddetli çarpışmalar vuku bulduğu anla- lan haberleri tekzip etmektedir. ·ı,e 

mağa imkan yok mudur, olmıyacak mıdır? CAklanna, ıehrın , şılmaktadır. Roma resmi mahafili, 1 bu tekı; ıı 
- İmkin bulunmaz olur mu biç? .. Ancak memleketin ıu· fonun önüne geçileceh T")oma fi(Hususi) _ Habeşislanda rağmen, yağmurlardan istifadt" d 1 

_ 

rumda buruındaki pİllik mecraları açıkta akmakta devam - çarpışmalardan bahseden bir Habeş çetelerinin faaliyf'tte bulun \l -

1• k hP-re J NAN M A l · - Ras Seyyumun da Ha- ğunu saklamamaktadır. c rar · ; 
karsı sevkettiğini kata başlanılması için yağmur rııe~ 

---·----------------------·-------------- minin geçmesi beklenilmekteclir. 

iSTER iSTER iNAN 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Koca bir viliyete su 1 

yetiştiren Ananlı çeşmesi 

Erci yaşın 
zirvesinde 

Zonguldak biçki ve dikiş 
mekteplerini bitirenler 

Muradlı belediyesinin en mühim varidat membaı 
kasabadaki küçük, fakat suyu sür çepıeclir 

Bir çocuk, bir kadın ve 
bir erkek bayrak diktiler 

Zonguldak (Hu 
susi) - ~ 
mizdeki biçki ve di· 
kit mektepleri den 
mevaimini bitirmip. 
Jer Ve teıaiJerinJ 119-
Dllflardır. Serp. 

Kaylel'İ - Halkevi tarafın • rin açıLfa meruim • 
elan Erciyata cı'nnak üzere biiyük le yapahmf, her iki 
bir kafile tertip olunmuftur. mektepte ~ • • 

Kafileye biri dokuz y&flllda olmak dilen itler bübirin "' 
Gzere ÜÇ bdın Ye üç erkek iftirak et· elen ayırd edihni • 
miftir. yecek bdu takdir 

Kafile Tekin yaylamna kadar kam- edilmiftir. 
yonla ıitmif sabah eaat 6.30 da oradan SeraiJeria .pJ • 
daia brmanmaya bqlamıflır. ma günü diplo. 

Dağın çok tehlikeli mmtakalanm ma tevzii merui • 
büyük bir cesaret ve metanetle aşan mi de yapıbmt. her 
kafile, aaat 14.80 da 3800 rakımı ga. biri iyi ve biJaill bir 
teren tepeye varmıfbr. Tepeye halk&- ev kadını olarak Je-

MuNIWa ~ ,...._ .ı...w ..,.... vi adına bir bayrak dikilmiftir. Tepede tiftirilmif olm me-

Muradlı (Hususi) _ Muradlı pek tur. Muradlı T*irdaima 24 kilo bir mahfaza içinde bulunan deftere çı· zunlara diplomala. 
Yakında Trakyanın en mim~ belde. meeafedediı. Ve TekirdaiWar he~:: k19.hatır~ı kaydolunmuf, döniif De • n vali Halit Abo7 
lerinden biri olacakbr Kalaba 8ÜDdea ba ----~ · L_._..ı k 1 M veli yolu ıle yapılmlftır. tarafmdan tevzi • • 

.. · mameJI a.mcuere ıu arını u • Kafile halind Ere" -L-ak · dilm·..;. 
itine büyümekte ve ;üzelle,mektedir. ndlıdaki Aıumlı inden almak· .. .. e - ıyap ~uı..&11 ım- •r-· 
Yeni yapılan ıöçmen evleri ve kii7.leri çqma kanı oldugunu göeteren bu seyahat, Zonauldak b 
ile Muradlının hududu da geniflemek· tadarlar. ~ myu memba eu~d~r. Erciya,ın yakın ydlarda dağcılık ve dınlannda ev biJs1. 
tedir. Ve bu cıvaıda buncLm hatka da ıçıle- toplu .eyahatlarla kayakçıbğa sahne lerine karf1 baıiK bir 

Muradhnm bu inkipfmda Ananla cek ~yoktur. Her~ Tekirdaim • olabileceği ümidini vermektedir. öğrenme heftlİ 
~i denilen bir çqmenin de b6yük dua yüzletm araba binleree bamh dol· b a • 1 a m İ f t ı r • 
tflliri vardır. Ananlı çqmeei ya1mz Mu- clmarak au tafUDalrta, ba da belediyeye D Her Kadın biçki ,.. 
l'adLnm değil. Tekirdağuım dam ihti- hayli varidat temin etmektedir. ÇWıkii omuz sanmış dikiş öğrenmekte · 
hcnıı kartılamaktadır. bel.diye her buarh için 10 kUl'tlf retim yurda devam ede· ~ha )'il Wç°IEI" clldt dlplomall......,.. ...s 

Tekirdağ 25. 30 bin nüfuılu bir vi- •lmalrtadır. Murac:llının inkipfmda bu Bucada bir köylü ağır miyenler de ba bu- la f 

1 

••• 

1 

- .......... 

layet merkezi olmuma rağmen ba be- yimlen bu çeflllenin cı. bliyük lıizmeti surette yaralandı 111ata kendilerine bmfaluuaa ~ etaul iwl ..-. ebllıballler. 
koca tehrin maaleuıf içecek IGY1I ~ olmaktadır. . lzmir, ( Husual Muhabirimizden .) 

Uşakta spor hareketleri 
KızılcalıamamM 
Havalar 

- Buca·da Derek.öy civannc:la bir ba
im tahibi olan Ramazan adında biri 
karanlıkta gördüjü bir aölaeY.e. domuz 
zannederek. av t6feiile atet etmiftir. 
Çıkan kurfUDlar oradan~ ola ffaYBlu Kmh\ v (1 ksul) -S..• 
köylüye i.abet etmifiir. Köylü 80l aö- civar baJan1aa .. , kaa....... 'i' a&lhı • 
zünden kör olmut. bfa tumdan da M miftir.Cıı ...... ıııtale .. +wde-
yaralanmıttır. eı aifona gidijCJI' Ptiii aör-b e•ıeılir. F.a -..it 'lıe..U 

Suçlu yakalanmıftu. Merzifoa (l 18iilll) - M ., ettiıii•Piz ........ bile, mn•atae. 22 
- . - _ ....... ,_ •• f 1;;: 1 ,.,. '811 1 .... 

lzmitte bir klhnlr amelesi dldtl etmektedir. e. ,..._ • lıelt n R• ... • +öleeiwha '" '-• 1 an 
lzmit (Huauat) - Limanda demirli du- buhranı bat'emıftır. EY üalm >• 1 lııD ~liaatm!l h 1 ek içia aelm• 

ran ve kömür botakan Olkü adh vapurda miftir. En ufak ft 2 - S kifilk Lir ima MaLI i ela a&'' ılı:adia. An. 
&Jlmle n~lenen bir kaza olmufhır. aileye kifayet edecek bir n 10 ..... - 1'1 • ,.. iv, Git '1 ..... 

Vaptm:lan kömlr bo,altan itçiler ara • Diierlerinin ic:arlan da t. aW.U. D Mr "? M +a tlı.lr. DMa dai• 
~a bulunan Eızarumla Cemal müvaze- ladır. ET kiralıumdUi ,@rllilr .. a& • IÖJI •• .._ aı•-. lııa ağ. 

Upk ~ n T .. ,_. tM !m Wr ..... ....mi ka,bederek bat sh•rteden. vapu • cek ft yi)ıecel 6atlanm da tair et • ı • &,ea dei" l.w Johtaıilile 
Ufak (Huıuat) - K•zam1nla aporlbirinc:i takıw, yalım bir defa berabere ~ .~lt .. kat ambarluma düpnitt ezilmif" mif, onlar ela :Jilaıekitti'. L--: • nle O 'l blliı • itleri h 1r im d"i kar 1 lanm -ı:L· olmU§tur. ..._. awa.... 1'1 m e 
~ ızh bir inkifaf arzelmektedtr. ~ 'ft .1 ~ f' .·~ ....... ı • H&ıdiae hakkında Alıkikat yapalmakta • Evi olmıyan az maatb memurlaı bu. memekteyiz. 

r iflerine lizım olduğu ehemmiyeti Y Son netice rmiftir. I dır. vaziyetten ea fazla mütıeeesir olanlar· ------ - ------
~n H Ik . k • . . . maçım, geçen hafta, Turan d- d 

a evı spor omiteıının, tertip y d"I bu L ı-- da ır. Hldiseler~ 
ttti". !'-! d ll !t__ man ur ı e yapmlf, ııt&l'flKli' ... a il aıefa bı"r P-81'..Elk boj ı.ı .. gı uu evre . fwtür mucibince ya- da, rakı'bini nma brtı üç golle mailtlp Raf r- UlllU Bir miicldettenberi .pak halinde .....__.ıc-.-
l!llan kartılatmalarda Gençler birliği etmiftir. Kat (Huausi) - Kaamızın Üçağız yağan yatnımtu bsilmiftir. Şimdi yal. 

köyünde bir çocak, iakelede dolafır • nız fazlaca rüqlr esmektecm. 
Kaş- Gömbe yolu yapalıyor Karamandı bir yangın ken, bir aralık miiftzenesini kaybede- Samsun ve civarında fazla sıcaklar 

ka, (Hu1U1i) - Kazamızın yegl • hactlan rek denize dÜfmiif ölmüttür. hüküm sürdüğü için bu yerlerden bir Çamheadaki Balo 
... 1ayfiyeti olan Göm~ yaylasında, 119' gıCI Yine Üçağız köyünden yirmi )'afla· çok halk Menifona akın etmektedirler. Ataiıdaki havadia 4 Aiutot ''' 
~rdan gelen, kalabalık bir halk ta. Karaman (Hususf) - Ahioaman rmda biriai kaybolmuftur. Sar'ah 0 • Merzifonda tenenin en ncak aylan tarihli Son Posta pzeteaiıuhn kopye e-

~ birikm~tir. Ka~mız~ bu yay- ~ahallesinde oturan bekçi Süley~anın I~~ ~~ ~~~dın da, tenha bir yerçle ~ü- ielmit ~~ raimen_.W-ıı~ dilmittir: 
tqz, gayet terın ve güzel bır havaya, oğlu Kemalle arkadatı Abdülkadir aa· fup oldugu sanılmaktadır. dan eser gorulmemektedir. Sacaklar Oi• «ç...LcaJa .........,.... Cemlıtll 

çatlatacak kadar eoiuk bir suya manblrta kibritle atef yalap oynarken leye kadar devam ediyor. Öilecleaı 8C>D- :-=--~ ....... -:.: ~ 
tir Bura..! .. halt nı iki .. .. _ _ı_ K•ylerde spor ra tatlı bir eeriDlik -1....: L--l·wnr Mt- ~ -.. · ~ a D iUJlUIMIC birdenbire samanlar tutuşmuş ve yan· u v-• ...-,,- • .a.ı propıam arn• talWk .-.,._ 
kurulmaktadır. -'- ÇaL---L . . fa" Çorum (Husun) - B11-va L.-!:.1- ti pcele7izı pude1üaüz bile çsk•lamı· ..r.z: i..ı.. hilet a1an1ardlıa ...... Mr ... 

gm ~lfbr· .DUQIA yetı,en it ıye Sa. -- ..,.... r U111• ~ 
Yayla. büyük bir blabeyw andır • fBDllDI derhat IÖDdfirmilf ve bU su - r~. bey ~öyünün ~~ ö~etmeleri yo • au ....... ıd' • &wiM Wlew .a.. 

tadır. Buranın bir kat daha inki··' ti bü" -L b" ._ ,!!._ • bu koyde hır futbol klubu tesıı ederek, Son gilnlerde Merzı9fan ile Havza a- miller, WW panlaran prl i11eıaiıı.. 
ljl'A& re e yu.. ır yanaınua ve te1W1tenm Ço 1 · · !L • • k da • ı ka L-...a. d • c1ir eei için, Kat. Cömbe fOIC9inln ya• .. .. • . rum genç erının 1&ıncı ta unanı ma• rasın ıf ey~n 'ft pb • ~u enı • .» 

-.ıııı.-- kararı.,tınlnuttar. Oa altı •· onwıe geçDllftir. ça davet etmiftir. len küçük otobüslerde ibtiklr yapıl • Bir balo proerarnı tatbik eclerneydo 

..,.....11o.ıt. baflanacak bu J.Ol in,.m için lda ah anlar b" ikdar Çorum gençleri ha daveti memnu - maktadır. Senelerdenberi bu iki nokta lerin. koskoca CamLcayı silzelleetirm .. 

komite tetkil edilmiftit ve yo ÇLpnııy ' 
11 m ı.~ niyetle kabul etmifler ve Sarim bey araamda adam hqına 50 kurut ücret ~:.:~::::ı :: ...:.~.::: 

b_ .. • • ra .....ek yerine ~ tutup ça ....... r· k~yiinde yapılan maçcla Çorum spor alınmakta idi. Şimdi ile bu meblai 150 
~- munuebetle, cıvar köyler haJkı, malı: euretile, bu faalıyete }Azım olan ikmci takımı 2 ye Urf' nfırla maçı be kurUf& hatta ciaba fulaya yükse'=it- .& de b..d•az inaamayayua. 
lfınde ça}ıfmaya mükellef tutulmut yardımı kabul etmitlerdir. zanmlflardır. tir. Ak ~ t•!mak ıyi teJ', Jdat 

Pazar Ol• Ha .. n a. Diyor Klı 

ıı-ı~ - ...... 'rl -..1 ... a ........ ~., Bar Faline ... s- • • -
tıhfaa eltim...- iir••ım1 •· JkiıUr? .... Huaa 8eJ> - Senenin • • 

- süaleri .., _. - ... 
dal ..... dir, ............. 
un, .-,Wda pl.,ds a wl 

dikltat et ak akçeyi top1a~en Jiilh 
ltara ,ıkmuan 1 

* Camlıc.,. aiize&l~irme Ceqeiille 
l>ir yardımda b..lunayun. b.locla .,.bı1 
haclıae için herhalde ••aetelere \,;, tea.• 
zip mektubu sonderecektir: Bu mektu• 
ba bir rnüıvec:lde hazırladım aynen kop
ye edıp ac>nderebilirler: 

< Çamlıcayı güzetleıtirme cemiyeti
nin ve dıiı baloya aıt sazetenizde ıdcan 
lıavadıı tamamen a11l11zdır. eerçi lıallr.a 

- Paraları. j>aralan .. 
Dıye bağımuılana da. bu bası"'9 

paraları teti iStemelt itın delil; Mİtla. 
l'lncf eld paralan cenaiye&e t..ltetıaeft at

aueunu &CNtenn11 olmalanad.ader. 





Avcmıa gbllll 
Avcı gözlük takmı~tı: 
- Niye gözlük takıyoraun 1 
Diyenlere cevap Yerdi: 
- Üç gün evvel ava git • 

trıiştim; bir tavşan gözüme ilişti, 

nişan aldım. Tam tetiği çekece· 
İim sırada kulağıma bir ses gel
di: 

Aman ne yapıyor1Un bay, 
Len köpeğin Karaba11ml 

* llEUrlJetll 
Bir lcaclın, bir sarhoıu göster· 

d.i: 
- Benimle evlenmek. istemiş

ti, reddettim; o zamandanberi 
bıütemadiyen içiyor. 

- Büyük bir felaketten kur
h.alanlar ekseriyetle höyle yapar
lar. 

* ll•n• 8lk 

SON P&S'r~ 

Gmıt 
Müstakbel kayınbaba ile, müs

takbel .kaynana, müstakbel da -
matlarını karşılarına almıtlar 

konuşuyorlardı: 

- Kızımıza verecek paramız 
yok, fakat daima ümitvarız. 

- Neden) 
- Kızımız zengin bir adamla 

evlenir; ondan alır, kızımıza ve
ririz diye ... 

* buıatıar 
Kızımla karımı memleke • 

tinizdeki güzellikleri ıöraünler 

diye buraya kadar getirdim. 

- Ben de eayenizde hiç zalı· 

met etmeden sizin memleketi • 

nizdeki güzellikleri sörc:ıceğim, 

demektir. 

* Dedlllodan 
Şoför ilanı aık etti: 
- Gözleriniz, otomobilimin 

fenerleri sibi parlıyor. Yiicudu -
auz eon model bir Karoeeri ka -
İılar zarif, bele setiniz hir korna 
teei kadar ahenktar .•• Va. .. Va ... 

- Sabi• çıkarken benim ppkamı mı · 1İ7ecektin? 
- Beni sördüiünüze hakika

ten memnun oldunuz mu) 
- Evet amma, utandım da .•• 

- Benden mi? 
- Hayır sokakta ıöreceklerden.. Şapkama balup, ne 

- MafıaJl.edeki dedikoduyu 
anlatmadığım bir eiz kalmııtı • 
nız.. Ah bir ıörebileem diye kaç 
gündür yolunuzu bekliyordum. zevluiz kadın diyeceklerdi. 

llrlltldın ••lrmıtıar 
- Kızlanmın piyano öirenmesi saye· 

ilinde epey kir ettim. 
- Paralı konser mi verdiler) 

- Hayır .. Yanımızdaki evi yarı para-
llna eatın aldıml 

• • • 
ltaı 

Uıağı. kapıları dinlerken yakalamışlar-
\; darıldılar: 

- Sen ne diye kapılan dinliyorsun)-
- Staj yapıyorum. 
- Ne •tajı) 

- Sea mühendisi olacaiım 1 , ....... . 
Bayan. bayan. bana ıey 

hy, yolu yolu tarif eder misiniz? 

- Hanai yolu) 

- Şey, teY. sizin otur4uğu • 
tluz evin yolunu .. 

... 
Olabilir 

- Yahu bizim komfQnun ka
._nı .kaldırmıılar. 

- Olabim, 90n süalerde çok 
~f bir bal almııtı. Ba hraat • 
'-n İltifade etmitler daen e. .. 

&arüolda 

- Bu arılar, gene hep bize ıeliyor • 
lar? 
- Balaya )'8f&dıfunw anlarını ola • 
caklar. 

.; - Siz. bımzı görür ıörmez 
~larmız muhakkak diken di .. 
tn olmuıtur. - Bu dürbtin yıldazlan ,.kına getirmek için midir?-

- Eveti 

Faril 
Sordular: 
- Kazak koca ile kılıbık koca arasın • 

da ne fark vardır. 

- Birisi karısı ne söylerse, evet, der .. 

Öteki de, hayır! 

• * • 
Babtl1ar 

Kadın söyledi: 
- Bana gönderdiğiniz mektubu bir kaç 

defa okudum. "' 

- Ne kadar bahtiyarım. 
- Bir şey değil.. Manasını anlıyabil -

mek için bu zahmete girmiştim. 

Kir Jllında 
Genç erkek, genç kıza ken • 

disile evlenmek istediğini ıöyle • 
mişti. Genç kız tereddüt etti: 

- Hayret edilecek bir şey, 

benimle daha yeni tanıştınız, na
sıl olur da birdenbire evlenmek 
istiyebilirsini:z. 

- Sizinle yeni tanıştım am -
ma, eeki<Jenberi tanırım; baba • 
nızın paralarını depo ettiği ban
kada memurum da .. .. •. ,. 

Sarhoş aokakta yuvarlanmı,tı, 
poliıı yanına geldi: 

- Ayağa kalk 1 
Sarhoı ayağa kalkmadı: 

- Niye ayağa kalkmıyorsun) - F arluncla delilim bay ko· 
~r, o 11racla saçlanmı çıkanp 
~odinin Gzerirıe koymuıtum. 

- Öyle ise Holivuda doğru çevirin de, bir kere de ben - Tekrar yere yuvarlanma -
bakayım •• 

- Niumecldinin aldııjJ kadını ıör • 
•iin mii? Tam yüz kiloluk.. 

- latecfiiW bulda demektir .. Hafif 
lr.dm1arctaa biç biuıetmezdi. 

laagt llat 
~Zengin Amerikalı. 

"Yorkta bir apar • 
~an yaptınnıftı. A -t1hrnan lurk bir kat· 

dı. Amerikalının 
t~lına esti.. Katlardan 
irin· k t, ı. aldırmak iste-
Mımarı çağırdı: 

k. - Katlardan birini 
ki ıracaksınız. 
>.tirnar aord•ı 
..._ Hanai bb) .: ..,..... ...... 

Şıklık hakkında 
Modaya esir olmak bir budalalıktır. Fa

kat onu hiç hesaba katmamak ta deli • 
lik olur. 

* * 1' 
Moda iskelesinde Dk ıöıüme çarpan 

iskelenin çımacısıydı. Biç te moıbya uy
gun &'iyinmemişti. 

* * * 
- Bütün kadınlan kemHne bağlamış-

tır. 

- Çapkın bir erkek mi? 
- Bayır moda! 

* * * 
Erkek elbiseleri için ml)da, elbise eski-

yinceye kadar de(işmez. Fakat kadın el
biseleri için öyle delil! Elbise bir kt're 
sırttan çıktı mı muhakkak modası da 
ı~miş olur. * * 

tnak içini 

- Sinemada ne varch, bir komedi mi? 
- Hayar bir facia, koc:umclan 3 ay 
bir ppka paruı alamayan luadmm laa
yabm filme alnutJar. 

lstl1oram 
Ressam, köylü kızın 

~csmini yapacaktı. 

Köylü kız bir ıart koş. 
tu: 

- Resmimi yapın 
lmma, yanaklarımla 

dudaklarıma kumızı 
boyayı fazla sürün 1 

Ressam sordu: 
-Niye) 

- Şehirli 
------~--~_..,. __ _. __ h~nze~k 

kızlara 

iatiyonnn ......,._, .. 
;la. 

Sayfa 7 

Yenikapıda bir akşam 
Sağdaki gazinolar lüks sayılıyor, soldakiler esnaf işi .•• 
Radyolar birinde "Yanık Ömer,, i, öbürsünde " Kar
yoka,, yı çalıyorlar... Fakat arada mesafe olmadığı 

için ikisi birden dinleniyor 

Atpm oluyor. lturdujum ıazinonun hoparlörü. bütün ıaY• 
Aksaray ve havaliai halkı fevç fevç de- retile (Yanık Ömer) i haykınrken aai ya• 

niz kenarına akıyor. latanbulu bir hafta· nımızdakinden en eaki bir fokıtrot p)iliJı 
dır kasıp kavuran sıcak bu ıeniı Aksaray aol tarafımızda olandan da yayvan bir ıa• 
bulvarında müthiş, kör edici bir tozla be· zel sesi ıeliyor. Üç ayn ıee, ayrı nağme, ayn 
raber, kah eeiyor, kilı akıyor. ahenk birbiri içine karışıyor, anlaııl~ 

Şimendifer köprüeünün altından ıeçip zevkine varılmaz bir aenfoni oluyor. Yana• 
apartımanlar ıihi heybetli odun istiflerini başında müteakip bir asker olduğu fırça 
dolaşınca Y enikapının can k~rtaran denizi ıibi aaçlarile kumanda etmeie alıımış sc • 

tinden belli bir ihtiyar kerimesine çıkıtı· görünüyor. 

Denize doğru ilerlemit odun iıkelesi a
zametini kaybetmiş. Ondan daha yüksek, 
daha uzun, daha geniı gazinolar Marma· 
raya doğru uzanmışlar. 

Denizin üstü, her cins motönüz tekne 
ile dolu. lıte ancak iki kişi için yapılmıt -
ken <'hürmette kusur olmasın» diye 5 ki
ıiyi gezdiren küçücük mavun aandallar, 
yelkeni yatak çarşafından yelken bezi tek
neli botlar, kocaman balık kayıkları, kü
çük çapta kotralar, kadife döşemeli kira san 

dalları, Eteğli işi taka kırına.lan ... 

İçlerinde ayni kıyafet hercü merci. Pem· 
be göğüs mendili, eöbeiini döven tahmil 
ve tahliye ameleleri. tığ gibi epor fanilila
rile kürek çeken mektep kasketli delikan· 
lılar. Orta yerde küreklerden birini (ııi) n) 
ederken diğerine var kuvvetile asılıp, hala 
neden sandalı bir milimetre yürütemediği

ne şaşan asri bayanlar .. 
Güneş hali etrafı yakıp kavurduğu hal

de <<su üzerindeyiz, püfür püfür esiyor» ni
yetine kafa çeken akşamcılar . 

Nereden geldiği belirsiz serseri bir rüz
gar parçasının önüne dü~erek, küçük kot· 
rasını • caka olsun diye • sahile çevirip 
rüzgar kesilince baıtankara eden epiz, em· 
•!leiz kaptanı deryalar. 

Şimendifer köprüeünü burnumun doğ

rusuna geç.ince, gazinolar aağlı, ıollu ikiye 
bölündüler, u.ğdaWer, «lüks eayı'hyor», 

eol<lakiler, «esnaf iıi». 
Baktım, elleri paketliler hep aola sa

pıyorlar. Ben de karıştım aralanna. Deni· 
zin kenarına tahta parçalarile bir karıtlık 
bir uhtım yapmışlar. Üııtüne saç masalar• 
la dörtte bir çeyreği tahta, geri tarafı de • 
mir, fevkalade rahatsız aandalyeler koy • 
muılar. Çakı gibi üç dört garson, ocağın 

yanında çekmecenin önünde oturan kelli 
felli patron. 

Bir kahve istedim. Bet dakika, on daki
ka, on bet dakika ıeçti. Garson hep eli 
boş geliyor. Muhitin acemisiyim. Etrafa 

göz gezdirmeden garaona çıkı~ayı mü -

nasip görmedim. İyi 'flmiııim. Benimle be
raber gelenler değil, bizden uvel yer ka
panlar bile tevekkülle bekliyorlar. Demek 
buranın adeti böyle diyorum kendi ken • 
dime, bekliyelim bakalım. Neden sonra 
garson söktü. Arkasında bir yana~ma 

İkiııinde de ikiıer tepsi. Üstleri dumanı bol, 
fakat köpükıüz kahveler, ıhlamur rengi 
çaylarla dolu. Garson kumanda etmeğe 

meraklı olacak. Her masanın önüne ge • 
lince, yanaşmaya adeta çıkışıyor: 

- Beydendiye o fincanı verme. Şu ke
nardaki onun. 

- Hanımablanın kahvesi orta §ekerli
dir. Kırmızı fincan. 

Meslek meselesi. Nabza göre ıerbet de
ğilse bile şahsa göre kahve, çay veriliyor. 

Sahil boyunca uzanan esnaf iıi gazino
lar muhtelif kimselerin tahtı idaresinde bu
lunuyor. Aralarında tahta parmaklıklar • 
dan hudutlar var. Hepııi tepeleme dolu ol
duğu için burada rekabet fevkalade kes • 
kin değil, o kadar ki kimıe kimseden rad

JC>aUmtD eaiai aaklamı~os. Yani. benim • 

yor. 
- Size bin defa aöyledirn. Şu bizim 

radyoya yakın oturalım. Şarkılar karış .. 
maııın, dedim. 

- Beybaba, yetişemedim. Oralarını 

kapmıılar. 

- Sahi meseledir. Hücum etmesini mev. 
zi intihabım bilmeli. 

Etrafta üç dört radyo ayrı ayrı havalar• 
dan kıyameti kopanrken, solumdaki ma • 
sada zevkine doyulmaz bir dedikodu de

vam ediyor: 
Sol yanağı kocaman et benli, gözleri 

parmak parmak sürmeli, ka!fları ras•ıitlı 
bir bayan yanındakilere uzaktaki bir mıısa
yı ıöstererek: 

- A. hemşire komiserinlUlere bak. Bu 
ak~am da ruj dekoktan bluzlar giymişler. 
Dört aündür gelenlere bak. Atlı asas kıuıya 
~repdamur kap ta bani yara~ış. 

Sonra ıöz ıazinodan mahalleye döndü. 
Köşebaşındaki kırmızı konağa yeni taşı ,. 
nanların şantoz gibi eelinini ortaya aldı • 
~~ ' 

Kalktım, biraz da Yenıkapının (IUks)' 

gazinolarına bakayım dedim. Bunlar ha • 
kikaten «lüküs» birinin içinde kutu kutu 
hususi yerler, diğerinde muhteşem bir e • 

lektrik Teklimı var. 
Ben daha kapıdan ıirmeden bir karı • 

şıklık oldu. Beyaz ceketli üç dört garson, 

bu ııcakta biraz fazla kaçımnı bir müşte • 
riyi pek nezaketle diyemiyeceğim bir fe • 
kiJde kapıdışarı etmekle meşguldüler. 

Şişman patron dehşetli hiddetlenmişti: 

- Aileleri ürkütecek, müşterilerimin 

kaçıracak diye homurdanıyor, bitişik rakiP. 
eazinoya ters tenı bakıyordu. 

Burası ötekiler kaclar kalabalık değil. 

Burada oturanlar belli ki «bir günlük be:J.-. 
lik beyliktir» diye paraya kıymışlar. Ho 
vardalık ediyor, bira içiyorlar: 

Oturduğum masanın yanında iki deli • 
kanlı oturuyor. ?tç}arı enselerinıf! doğru 

kıvrım· kıvrım toplanmış. Tıraşları sinek 
kaydı. Önlerinde iki düble bira. Biralarda 
köpük namına bir ıey kalmamış. Gözleri 
kapıda bekliyorlar. 

Bir aralık biriei daldı. Elini bira diible
sine uzatacak oldu. Öteki hemen ihtar ettı: 

- Ne yapıyorsun monşer. Bekle gel • 
ainler. -

- Nerede kaldılar ya) Boğazım kuru· 
du. 

- Sabırlı ol, fipıdi gelirler, elbet. Şu 
mübareği, benimkinin yeşil gözlerine ba • 
kıp içmezsem tutmuyor. 

İşi galiba anladım. Uzaktan uzağa işa· 
retleştikleri bayanları bekliyorlar bunlar. 
Ve caka olsun diye biraları onlar gel nce 
içecekler. 

Gece oldu. Dönüyorum. 
cıLüks» gazinoda kariyoka çalıyorlar. 

Denizden yayvan bir gazel sesi geliyor. 
Ayın on dördü l(ibi dün gece mecliste 

idi. 
Kande akpmlıyacalı ol mebitaban bu 

ıece. 

Y enikapı vallahi bahtiyar • 

S.Cak :vaz ıeli,e~ . .it. T. 

• 
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Geçit resminde Türk bayrağı 100 bin segir.ci larıaflndan 
şiddetle alkışlanmıştır. Berfin ışıklar içinde •• 

(Sureti mahsusada gönderdigimiz arka aşımız yazıy r~ 

Olimpiyadda flddetle alkıtlanan FranllZ çorculan aeyirdlc:r önünden geçerken 

Bertin, (Sureti mahsusada giden arka· f 
daşımızdan) - 1896 senesinde, Yunanlı 
bir zenginin verdiği bir para ile tekrar t•· 
sis edilen o1impiyat oyun1annın on birinciai 
cumartesi günü 100 bin ki~ilik stadda me
rasimle açıldı. 

1916 senesinde büyttk harp dolayısile 
müsa'baknları yapamıyan Berlin şehri ni· 
h'lyet meramına 1936 da kavu§tu, Alman• 
hır bu i§ için dört aenedenberi hazırlanmıo· 
lardı. 

Berlinin Manzarası 
Berlin bir aydanberi süsleniyordu. Bay· 

rnm ve merasim günlerine ta§ çıkaracak 

llizarat vardı. Binalar, gözleri kama§tıracak 
şekilde donatılmıştı, her taraf aynca ten· 
vir edilmişti. 

Hitler Stadda 
Olimpiyat açılıı merasimi saat dörtte 

baçladı. Yüz bin ki~ilik stad saat üçten ev· 
vel tamamen dolmuştu. Herkes sabırsızlık
la merasimin baş1amasını bekliyordu. 

Saat tam dörtte stadın maraon "kapı· 
sı açıldı. Hitler maiyetinin ortasında atada 
girmeğe başladı, o sırada da uf ak bir kız 
Hitlerin öniıne çıktı, ufnk bir buket vereli. 
Bu hareket etadın yerinden oynarcasına 

inlemesine sebebiyet verdi. 
Hitler yerine geür gelmez milli mar§• 

lan çalınmağa başladı. 
Sahanın dört tarafında &nema makine 

leri çalıııyordu. 
Türk Bnyr$ 
Bizim bayrağımız bütün azametiyte Ma

car ve Çek bayraklarının arasında dalga
lanıyordu. S:ıat tam dördü on bir geçe res· 
mi geçit baeladı. 

Geçit Resmi Baılıyor 
Olimpiyatların bunisi olmak dolayısile 

kafilenin başına Yunanlıar geçirilmişti. 

Bunlcır 29 sporcu ve altı idjireciden mürek
kepti. Yunanlıan 60 sporcu ve yedi idare
ci ile Mısırlılar, 18 sporcu 2 idareci ile Af
ganlılar, 35 sporcu dört idareci ile Bulgar
lar, 90 sporcu 14 idareci ile Çintiler, 6 
:sporcu bir idareci ile Kolombiyalıar, 32 
sporcu 4 idareci ile Danimarka, 140 •por
cu ile Finlandiya geçtiler. 

Fransızlar Geçerken 
Fransızlar hayli kalabalıktılar. 180 spor

cu ile olimpiyntlara iştiruk ediyorlardı, 
Hitlerin önünden geçerken birdenbire elle· 
rini kaldırarak Hitler usulü selam verdiler. 
f~te o zaman saha bir kere daha inledi, or
talık sanki yıkılacaktı. 

Hindist.!'n 31 sporcu ile ıeçti. Bunlar 

Yüz metre koıuda dünya ıarnpiyonu olan Amerikalı &enci .OVens 
tebrik edilirken 

mavi sarıklar aarmı§lardı, Paris olimpiyat-n 
lanna 1924 de dört atletle gelen JaponlarJ ,. 
bu sefer 1 70 ki · ile yarı~mağa gclmi§ler-
di. 

Jkinci derecede fazla AvuaturyaLlar 
alkışlandı, A~usturyalılar 250 müsabıkla 

iftirük etmi lerdi. 
Bizim Sporcular Ge:çerken 
Çekleri bizim sporcularunız ta.kip etti· 

ler. Levhayı bir Alman :ve Türk bn_yra,ğıru 
gürewi Nuri tagıyordu. Kafilede dört ·da· 
reci 2 kadın, 7 zabit ile 60 ııeporcumuz i§ti
rak etmişti. Lacivert ceket giYmiglerdi, ,ok 
alkışlandılar. 

Almanlar 
Stada en son olarak Almanlar girdi. Ve 

onlar da gene milli marglarla kar landı· 

lar. Hepsi bembeyaz giyinmi§len:li. 14 za
bi" 52 kadın ve 304 atletle olimpiyatlara 
i;ıtirak ediyorlardı. 

Bütün merasim kır'k dakika sürdü, ıhc.r
kes yer-ini aldığı zaman Alman spor te§kİ
IAtının umumi kntı'bi olimpiyat oyunla.nnın 
lmk senelik reisi Fransız Baron Kuberten' i 
halka takdim etti. O da: 

{(Her olimpiyatta olduğu gibi 1936 0 • Hitler. 1896 da Atinada yapılan ilk oliın· 
limpiyadında da kazanmak için d~ğil iyi J>İya1 oyunlarına y; anlı atlet 
spor yapmış olmak için toplandıkıı dedi. defne dalı alırken 
Ve bütün dünya gençlerine teıekkür etti. sarışın ve güzel vücutlu bir Mman atleti

Meı'ale ınln clliıde starlm bir kapıııımdan göründü. 

fşte tam o sırada bC§i yirmi geçiyordu. Atlet .lloş • leri ıarailınaa sahaaa varım 
Atinadan Berline .kadar t&Jıııan • atq .de (Devamı 10 -cu ıayfada) 
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arihınin altın yaprakları: 
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Hayreddin Paşa öldü, fakat onun yetiştirmeleri 

Akdenizde Tür 
kadar 

hakimiyetini l 1 inci asra 
devam ettirdiler 

Yazan: Reş t Ekrem Koçu 
-4 (*) IBütün ağırlıklarını ve .toplarını cezayir ö· 

nünde terketti. 
15 38 kışı Kaaımpa~ tersanesinde bü .. 

yük bir faaliyetle ba~adı. Y-eniaen J 50 ge· 
minin donatılması için emir Yerilmişti. Fa • 

Niı muhasarası Hayreddin Paıa 

ile Tür.k JonanrnaEı Talanda: 
kat kürekçi tedcırikinde sıkıntı çekiliyordu. Fransa kralı ile Osmanlı imparatoru 
Deniz mevsimi geldiği zaman, Hayreddin m 542 de akdettikleri bir mukavelename ile 
Paşıı nlelilcele 122 parça gemi ile Adalar· Akdemzdeki kuvvetlerini birleştirerek 
denizine çıktı. Geri kalan gemileri de ter· Şarl-Kı:ne hücuma karar venni~erdi. Türk 
sane kethüdası kürekçilerini ve techizntıru donanmwıı J '50 ıkadirga, .30 haf.if kadirg• 
tamamlıyarnk getirecekti. Hayreddin Pn:ı3 ve 2 erzak gemisi ile Fransa sularına gele• 
Anadoludan ve adıılardan kürekçilerini ve cek, Frnns;:ının Akdeniz Eilosu da 40 ka ~ 
erzakını tamamlıyarılk Ağriboza geldiği za- ~irga ve knrıı askerini muhtevi 20 gemi ile 

man, Andrea Dory.anın kumandası altın • Türk kuvvetlerine iltihak edecekti. Diğer 
bir Frıınsız filosu İspanyanın Atlas sahil • daki büyük bir müttefikler donanmasının 

Preveze kalesine hücuma haznlandığını Jerini abluka edecekti; Fıransa kralı bundan 
haber aldı. Oorya ile çarpışmak için zaten maada Antibde ve yahut Hycres adalıınn• 

dn mühim miktarda erzak ve mühimmat 
fırsat anyordu. Sür'atle Prevezeye doğru 
hareket etti. bulunduracaktı. 

P d 
. __ L ___ L • Bu mukavelename 1543 de fakat çok 

reveu eni.% muruu.e.oe.aı.: ,_ .. "k 'k tb'L 1 d "r .. _._ d ,Kuçu mı yasta ta ı~ o un u. 1 uır. o " 
Amiral Andrce. Doıyanın ba kumandan 'tlanması ıtemmumn ilk günlerinde Fransıı 

bulunduiu müttefikler donanması impara- •u1annda göründü. Fransız kuvvetlerile be• 
tor Şarl-Kcnin, V enedik cumhuriyetinin. ırılbcr .impar.atara ait olan Nia üzerine gitti. 
Papanın, Ceneviz cumhuriyetinin '!Ve diğer Şehir derhal zaptolundu. Fakat iktş mii· 
muhtelif İtalyan prenslerila Malta şöval - :nasebetile kalenin zaptmn el vurmadan çe• 

yelerinin gemilerinden mürekkep muazznm kildiler. Esasen Fransızların cephaneleri de 
bir kuvvet idi.. tükenmişti. Hatta Hayreddin Pn§a kıunıf 

Bütün donanma 302 parçadan mürek· ve Fransızlara: «Gemilerinize uarap doldu• 
kepti. Gemilerin içinde 60,000 usker ve racağınıza cephane alaidinizl» diyen:1' 
2500 top vardı. !Buna mukabil Hayreddin muhasarayı kaldırbıştı. lürk donanması ve 
Paşanın kumandasındaki Türle donanma • ordusu kışı Fransanın Tu1on limanında ge• 
eının hepsi kürekli kaclirga sınıfı gemiler çirdi. Aile ve ev TCisleri ile esnaf ve sanat· 
idi; hepsi 166 par~a idi. 156 tanesi tersa· karlardan gayri bütün şehir halkı Tulo»U 

ne gemisi, 20 tanesı de Turgut reisin ku - tcrketmişlerdi. 30,000 Türk askeri ve gc• 
mandasında koraan gemisi idi. Kürekçi • micisi oehirdeki evlere taksim olundu· 

!erinden maada i-'lerinde ancak 3000 Ye • Türkler uehre yerleştiler. Ve 29 te§riniev " 
niçeri ile Kocaeli, Teke, Sayda ve Alaiye vel l 5 4 3 ten 15 44 martının ortalanna ka· 
sancaklarının deniz eeferile mükellef aipa- dar kaldılar. O zaman Tulonda bulunmu~ 
hilcri ıvardı. Kuvvetlerin nisbeti .ü&te bir olan bir Fransız §U satırlan knydetmi~ti: 
derecesinde idi. Fakat Hayreddin Paşa uTulon bir lstanbul oldu denilebilir. Her ~ 
derhal düjlllnnın üzerine atıldı. Kendisinin kes büyük Türk adalet ve zabıtasının altın• 
ve güzide arkadaılarının maharet ve ceatı· da türkçe alıı veri§ yapıyorn. 

retleri 'Ve nihayet Türk gemicilerinin meta- Hayreddin Paşa daha Nis muhasarasına 
net ve fdak::6.rlığı ile Doı:yanın üç misli faz. giderken İtalya sahillerinde Reçyo kalesi• 

la kuvvetlerine galip gelerek firara mecbur ni zaptetmiş, muhafızı bulunan Gaytano ile 
etti. ÇQk güzel ve dilber olan lazını esir etmişti. 

Turgut reis, Salih Teis, Murat reis ve Gü- Seksen yaşında bir ihtiyar olduğu halde 
zelcc reis gibi kaptanlar bu muharebede lbu ltalyan dilberine aııık o1mu~. ve nikah 
bulunmuşlar, kumandanlık dersi almışlar· ile kendine almıştı. 
dı. 

Preveze deniz harbinde bir tek gemi bile 
kaybctmiyen lfürk donanması efradından 
400 §ehit ve 1800 mecruh vermişti. Mütte
fiklere gelince baftın gemilerden gayri 29 
gemi T.ürkler tara&ndnn zaptedilnıiş, ef • 
rııdından 2775 kiti Tür1'lerin e);ne esir dü~· 
mü_otü. (26 eylul 1536). 

Süleyman bu parlak zaferin ber tarafta 
ıenliklerlc kutlu1anrnaamı emre ti ve Hay
reddin Pnşanın tahsisatına 100,000 akçe 
zammetti. 

Preveze muharebesinden sonra Vene • 
dik cunihuriyet1 müttefik:leiinden ayn1dı 
ve İstanbuln bir elçi göndererek sulh istedi. 

Şml-fzenin Cezayir ıeleri: 
Hay.reddin Pııp Cezaylıin ıidareaini a· 

damlannaan baoım Hasan Beye ıbırakmı~. 
:Sicilyadan Cibralta boğazına kadar Avru· 

HaYTedclin Pa§anın ölümü: 
Nis muhasarası bu büyük Türk gemicisi • 

nin son seferi oldu. İstanbula geldikteP 
sonra m 6 temmuz 1546 da öldü. Muasır " 
Rnrından biri ondan bahsederken: «ince ı:e
lkillı, müstehzi, muzipliği sever, hiddetlen· 
diği zamanlarda lisanı aı:ametli ı.•e perva 
sız bir eda alır. Cesur ve tedbirli olup haı· 
bi hazırlnmada durendi~. hücumda sert 
idi» diyor. Diğer birisi «sağ yüzünde bit 
beni olup kızıl yüzlü, orta boylu» diye ta• 

rif ediyor. Hayreddin Papnın en ~üzd re
simlerinden biri, muasırlarından .AgostioO 
Musi tarafından yapılmııı bir gra• 
vürdür. 1535 te yapılınıı olan btı 
resim !ürk amiralını 69 ya§lll -
da iken göstermektedir. Nihayet T oP" 
kapı sarayı .kütiiphruıeainde T crsanc ket • 
hüdalarmdan Haydar tarafındıın yapılmıf 

:Pa ahillerinin daimi surette yağma ve ta .. bır minyatürü bulunmuştur. 
ciz cBilmesini emrctmi~ti. 

Preveze mağlubiyetinin acısını çıkarmak 
iseyen .imparator Şarl-.Ken ~ 54d .de Ceza
~re hücum tti. takat buradada üyük bir 
felakete uğradı, bizzat imparntoron telef 
olmasına az kaldı. 

1mparator gene Andrea Doryanm ku • 
mandasında Papa ve ıMnlta gemilerilc be
:raber 5 16 parçadan mürcllep \;t:-yük bir 
aonanma vücuda getirdi. Bunun 65 tanesi 
kaBırıa, ~; 1 .taneai kalyon we .naldiye e· 
miai .ıidi. ıDonanmeya ıdük d'A:lbe'ıin ku 
mandasında 26,000 dcişilik bir ordu bin -
airilm~ti. 

Müthi bir .fırtına :,günlerce -devıım -eden 
tufan halinde yağmurlar, soğuk ve a"ık 
bunların üzerine Hasan Beyjn üstüste yaptı
ğı .knhramanca huruç hareketleri Şarl-ken 

ordusunu mahv:ctti. Gemilerin :bir 1tısmı bat
tı, lbir kıısmı karaya düştü. 160 parça gemi 
zayi oldu, 12,00C> ıki,."li telefat v.er:ildi. Yıiı · 
ve bim:k hayvanlannı ·eser.ek efradı bes
lemece _çalıştılaT. Askerin ıge.mi1ere .bindi -
Tilmesi ve ric"at hareketi de pek fe1S.ket1i 
o1du. ıİkinci müthi~ bir lfırtına çıl"1L lmpa· 
rator ·endini mü§lciilat ile gemiye atabildi. 

(41 Üçüncü ,.an 3 Ağustos 
Paaı tesi ü nüshamızdadu. 

Her iki kıymettar zatın mesailc• 
rini şükran ile kaydederiz. 

Büyük Türk gemicisi daha bayatta ike11 

Beşiktaııta deniz kenarında Mimar Sinrsıt8 

yaptırttığı ür'besine defnedilmiştir. Bu tut" 

benin §Öyle bir menkıbesi ı.•ardır. H yred· 
din ~a ıtürbesi için Kanuniden bir yer j9• 

ter. Süleyman~ ı<cKaptan değil misin. de • 
nizin Ôrtıunna yaptırlıı der. O da sahilde 
bir .kısım arazi doldurtarak türbeşini onutl 

üstüne yaptım. 

«Daldı r et denizine kapdan• 
Mısraı ebcet he.sabile ve hicri yıl ;Je 

ölümüne tarih düşürülmüştür. 

Ölümünden sonra onun yeti tirmesi " • 
lan Turgut, Piyale, Kılıç Ati ve kendi oğlıl 
Hasan Paşalarl • Seydi Ali reis ve Murıı~ 
reis gibi Türk denizcileri Akdenizde1'ı 
Türk hakimiyetini on yedinci a r ortala• 
nna kadnr devam ettirmişlerdir. Bütün bıJ 
<i1ıncz isimlerle beraber Türk deniz tari ' 
hinin büyük bir siması olan Scydi Ali rd.' 
Hay-reddinin yetişti::mesi olduğunu şu C ı• 

zel satırlarla söyliyerek övünmektedir: 

Deniz yüzünde yürürü:ı, 
Düşmanı arar buluruz, 
Öcümüz komu aluruz, 
Bize Hayreddinli derler! 

Reıad Ekrem KoçtJ 



-----~ 

6 Ağustoa SON POST.~ 

Kehramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
[_n_,_·k_a_y_e_.....l __ A_ş_~_m_ek_t_u_pl_a_rı __ 

Y•zan ı Kadlrcan Kafll 
Son Poıta'nın tarilıt tefrikası 

- Doğru söyle! ... 
din var ... 

Senin bir der - kendine düşünmekte devam etti: 

Numara: 38 

Diye kendi kendine soruyordu. 
Oldukça yalçın bir kayalığın üstün· 

de yükselen şu ka1e duvarlarından aşa· 
ğı kendisini fırlatmak, 9 uengin denize 
atılmak, bir ku,Y.unun başınaa onun 
karanlığına ve derinliğine uzun uzun 
bakarak gözlerini kararttıktan sonra 
baş aşağı gitmek bile aklına geliyordu. 

Diyecekti. 
Aralarındaki konuşma şu tekilde 

devam edecekti: 
- Cezayirde olduğu gibi değilim ... 
- Niçin? 
- Orası daha güzeldi. Orada daha 

rahattım. Hem beni burada istemedi -
iim birisine, bir budalaya veriyorlar ... 

-Yaaa... Demek orayı özledin 
ha 1.. Fakat Cezayirde her zaman kor
ku var. Orada oturmak her yiğitin işi 
değildir. 

- Sen de, oradasın ya ... Niçin kor .. 
l:ayım? 

- O halde seni oraya götüreyim, is
ter misin? 

O zaman Ayşe llyasın ellerine sarı· 
larak, tunçtan yapılmış gibi sert olan o 
elleri kendisinin daha küçük fakat ge
ne naaırlı ellerinin arasına alarak öpe· 
tek.ti. 

Ayte bir kenarda bu hülyalarla ha.
hafa dalmıştı. 

Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyor
du: 

- Reis geliyor ... Reise yol verin ... 
Savulun! .. 

Diye bağıran bir levendin sesile ken· 
dine geldi. 

Doğruldu ve batını kaldırdı. 
Herkesin baktığı tarafa bakti. 
Tam yirmi dokuz yaşında dinç, ırı, 

esmer bir delikanlı ... Bıyıklarını Palu· 
bıyık Ömer gibi uzatmıştı. O kadar u
tun değildi ama, bir kaç yıl sonra daha 
uzıyacağına ve Palabıyık Ömerin bı
Yıklarından hiç bir farkı kalmıyacağı
na şüphesi yoktu. 

Kırmızı pabuçları, çıplak ve 
kıllı bacakları, kısa ,alvarı, ge· 
nit ve kırmızı kuşağı, işlemeli 
nıavi yeleği ve ba~mdaki be • 
Yaz kavukla herkesin birdenbire gö • 
tüne çarpıyordu. Sert adımları, çevik 
Yürüyüşü, keskin bakışları ona ba • 
1tan1arı hayran ediyordu. Onu tanı • 
Yanların hepsi övünüyordu. Babası 
ltalafatcı Hasan da yanında idi ve oi
lunun gemisini görmeğe geliyordu. 

llyas Reis elini göğsüne koyarak ve 
batını yavatça eğerek halkı selamlı .. 
l'ordu. 

lki levent onun arkasında yürüyor· 
Llrdı. Hepsinin de kırmızı ve geniş ku
t&ldarının arasından bıçakların, palala
rın, piştovların saplarile uçları görü .. 
llüyordu. 

Herkes llyat Reise yol vermek için 
lçılıyor, lakin Ayşe bu kalabalığın ara
•ın~ karışmak için acele ediyordu. 

Adeta kendinden geçmi,ti. 
llyas Reisin biraz sonra geçeceği 

>'erde, önüne gelenlerin arasından sıy· 
tılarak ileri geçti. 

lıyas Reis henüz ondan on, on beş 
'clım ilerideydi. 
Ayşenin kalbi yerinden fırlayıp gi • 

decek gibi çarpıyordu. 
Şimdi demindenberi gözlerinin altı

na kadar kapalı tuttuğu yüzünü de aç· 
mı,, gerek yüzünde ve gerek bakıtla
j'ndan en derin ve engin gülümseyİfle 
8Yaa Reisin gözlerinin içini arıyor -

du. 

işte yaklaştı. 
Ancak üç adım kaldı ve o anda 11-

ha Reisin gözleri bir saniye için Ay • 
ftnin gözlerile karşılaştı. Bu yuvarlak 
~ )'anık yüzlü Türk kızma da diğerle
~ne olduğu aibi bir ıelam vererek ae.. 
~ıp aitti. 

~ Ayte onun o bir aaniyelik balu,ında 
tndiai için doian bambaşka bir pa • 

tıltı ıörmek iatemitti. Fakat aöreme • 
ltli~ti. 

- Beni tanımadı ..• 
Diye mırıldandı. 
içi sızladı ve kalbinin çılgın çarpı • 

:•~lan üstüne yağ dökülen dalgalı bir 
Ctıjz gibi duruldu. 
- Beni niçin tanımadı? Demek ki 

llnuuuı. .. 
Söyle dütündükten eonra kendi • 

- Belki hakkı var •.. Aradan tamam 
on bir yıl geçti. Ben o zaman ufacık bir 
çocuktum. O zamandanberi neler ol
du. Neler değişti. Hele onun başından 
kim bilir neler geçti? 

Fakat niçin böyle oluyordu? 
Onu unutmamalıydı. Yanına gd · 

meli ve umduğu gibi onunla konuş • 
malıydı. Hatta onu hemen gemisine 
alarak birlikte Cezayire götürmeliy .• 
di. O, ne güzel ve ne gösterişli bir a • 
dam olmuftul... Ayşenin hayalinde 
hep böyle bir yiğit yaşamış: babasını 
da belki böyle bir yiğit olduğu için bu 
kadar çok ve çılgınca aevmİf, bir tür
lü unutamamı!Jlı. 

Yavaş yavaş evine dönerken önü -
nü görerek değil, rastgele yürüyordu. 
Artık o güzel hülyalarının da karardı
ğını, o güzel ümitlerinin de boşluğunu 
görmüş ve anlamıftı. Lakin bunu her 
şeye rağmen kabul etmek, boyun eğ· 
mek, kendisini taliin eline buakmak da 
elinden gelmiyordu. 

- Ne yapmalı da oraya gidebilme
liyim? Ne yapmalı da buradan kaçmalı· 
yım? 

e0T0N BAYAN 
BER BERLERINE MÜJDE 

Elektriksiz MAKİNESİZ iLAÇSIZ 
yalnız tek bir kağıdla senelik daimt 
ondOle. Bu yeni icadımızı 16 Ağus
tos936 tarihlndan ittbaren tatblka 
başlı yacağız. 

Bu yeni icadımız yani (TEK BiR 
KAôlTLA PERMANA:t-ı') bu defa Av
rupa seyahatinde VİYANA, BUDA
PEŞTE, BBLGRAD ve BOKREŞ şehir
lerinde pek bOyük rağbetlere mazhar 
olmuştur. 

!eni icadımız için 15/Haziran/936 
tarihinde 1SV1ÇREDEN 4860/2 numa
ralı beynelmilel ihtira beratı dahi 
alınmıştır. 

Bu defa A vrupanın en son sistem 
Permanant makineleri, bal} yıkamak 
için Leyenler, Şesuarlar ve mlzampll 
aletleri getiıilmiştir. 

Satışlanmız peşin ve T AKS1TLE 
dahi vermr. 

PIRBAZIL 
Beyoğlu , Parınakkapı tsttktal Cad

desi No 133 Hasan Bey aparbman 
Birinci kat Telef on: 49348 

Mukaddema Galatada Havyar ha
nında 81 sayılı odada sakin ve ayni 
yerde bekçilik etmekte iken hftlen ne

rede oturduğu bilinmeyen Mehmede. 

İstanbul 2 inci icra memurluğUD· 
dan : lhzinenin Beyoğlu Sulh Hukuk 
mahkemesinden aldığı 29/12/934 ta
rihli ve 934 tarihli ve 932/399 sayılı 
!ldm mucibince alacağı bulunan42 lira 
45 kuruşun 768 kuruş mahkeme mas
rah ve 8/3/932 den itibaren % de 

beş faizle beraber tahsiline dair olan 
flAm dairemizin 93611087 numaraslle 
infaza tevdi olmuş olması Qzerlne 
namınıza tanzim kılınan icra emri 
lkametgAhınızın meçbuliyeti haseb1le 
tebliğ edilmediğinden tebligatın bir 
ay hakkı itiraz taytnt surettle ııanen 
icrasına karar verHmlştlr. Tarihi 
tıAndan itibaren nihayet işbu bir ay 
içinde 936 1037 numaraslle dairemize 
mnrac ... atln borcu ödemeniz veyahut 
temvlz ladel mnhakeme yolu Ue alt 
oldt~ğu mııhkemeden icranın geri bı
rakılmasına dftlr karar getirmeniz la-
zımdır, Aksi takdirde cebrt icra ya
pılacağı ve ylne bu mOddet içinde 
mal beyanında bulnnmnnız bulun
ınazstmız hapisle tazyık olunacağınız 
ve hakikate muhalif beyanda bulun
du~nuz takdirde hapis cezaslle ce
zalandınlecağınız olbaptakf icra em
rinın tebliği makamına kaim olmak 
ozere keyfiyet tebliğ olunur, (248!9) 

Fakat onun kanında, babasının ka· 
nından geçme bir kudret knynıyordu. 

Yılgınlık göstermeye bir türlü raz;, 
olamıyordu. 

Gene ve hepsinden daha derin bir a
cı ile: 

- Ah erkek olaydım( ... Babamın 
istediği gibi ben de erkek olaydım! ... 

Diye mırıldandı. 
Erkek olmak 1 ••• 
Evine yaklaşırken birdenbire kafa • 

sında çok parlak bir fikir do~du. 
Kafasının Y..C_kalbinin içi birdenbire 

aydınlandı. 

- Bunu yapmalıyım! ... O kadar 
z~r mu? Mademki beni tanımadı, o da 
bilmiyecek !.. . Gemiye girip de yola 
çıktıktan ve hele Cezayire vardıktan 
eonra tanınmış olsam bile zarar yok. 

(Arkası var) 

Mukaddema tisködarda Selimi Aliefendl 

mahallesinde eski Manıa Te yeni Trablus so

katmda %0 numarada mukim iken balen 'ne

rede oturdufu blllnmlyen l\ladam lpı·uk. 

İstanbul İkinci icra Menıurluiunclan : 

Hazinenin üsküdar Birinci Sulh llukuk 

mahkemesinden aıdıtı 18/ .2/ 935 tarihli ve 

935/ 99 sayalı Uim :mucibince alacalı bulunan 

5-10 kuruşun 734 kUl'WI masarifi muhakeme 

ile tahsiline dair ilamın berayı infaz dairemi
ze tevdi edilmiı olması üzerine nammıza &an· 

zlm kıhnan icra emri lkamdgihmızın meç

hulfyeti hasebiyle tebll!' edilmediğinden teb

liğatm bir ay hakkı ltiraı tayini suretiyle 

teblllatın Dinen lcnasma karar verilmlfUr. 
Tarihi ilandan itibaren nihayet ffba bir ay 

içinde 936/430 numaraslyle dairemize müra

caatla borcu ödemenb veyahut temyiz ladel 

muhakeme yollyle alt olduğu mahkemede ic

ranın rerl bırakılmasına 4alr bir karar ıe· 

tlrmenlz lhımdır. Aksi takcllrde cebri icra 

yapılacata ve gene bu müddet içinde mal be· 

yanında bulunmana bulunmazsanız hapisle 

tazyik olunacafınm ,.. bakJkate mnhallf be· 

yanda bulunduiunm takdirde hapis cezaslle 
eezalandmlacatuus olbaptakl lera emrinin 

teblifl makamına kaim olmak üzere Dinen 

keyfiyet tebllt olanar. ... C!4111) 

lstanbul Yedinci icra Memurlufundan: 
Galatada Bereket Zade Hacı Ali sokak 

No. 1 de Niko Parqkon'ya: 
30/9/935 tarih ~• 26 aayah lstanbal 

Aaliye 4 üncü Hukuk mahkemesi ilimı ve 
'21/4/936 tarih 1397 .... 995 karar Da· 

maralı temyiz mahkemesi i1imı mucibince 
Unkapanı Kere&te fabrikasında haczedilen 

mobilya vesaire üzerindeki haczin fekki 
ile 1948 kUJ'Uf mahkane maarah ve 25 li
ra ücreti vekaletin ve icra masraflarmm 
tahsil edilerek kendisine verilmesi hakkın· 
da alacaklı Türkiye ı, Bankasmm dairemi
ze mUracaata üzerine 936/2653 numaralı 
dosyadan tarahnaza 18nderilen icra emri 
.ikametgahımzın meçbuliyetine binaen mi· 
hatir tarafından bili teblit iade ediJmiftir. 
. İtbu ilin tarihinden itibaren ha ay için. 
de borcunuzu bütÜn maaraflarile ödemeniz 
veya iadei muhakeme yolu ile ait olduiu 
mahkemedea bir karar ıetirmeclikçe ceb
ri İcra yapılacaia ve ıene bu müddet için
de mal beyanında bulunmanız ve bulun· 
mauanız hapis De tuyik oluna· 
,calnuz ve hakiluata muhalif heyancla baıha
nunamz hapis ile eualandanJacatmız, icra 
emri makamma kailn olmak iHre illa 
olunur. (24828) 

----~--~-----------------------------------------------
Gayrımtlbadlller Cemiyetinden: 
Nisabı ekseriyet olmadığından toplanamayan kongremiz Ağustosun ytr

nıinci Perşembe gnnn sttat 15 ae İstanbul Halkevinde toplanacağında mukay
yed azanın teşrifleri mercudur. 

Ruzname: 1 - Senelik çalışma raporu. 2 - İdare Heyeti seçimi. 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemiz iktisat ve içtimaiyat Enıtitüsüne 50 lira ücretle bir daktilo 

alınacaktır. Yabancı dil bilmek p.rttır. lıteklilerin Pazartesi ve Per9embe 
günleri Fakülte Dekınlıima müracaat etmeleri. ct153» 

Yazan :Mireille Brocey 

Ne zamandır dos • 
tum Aloys Pampille'i 
görmemiıtim: o ak • 
ıam da, bağrım dol • 
gun, cebimde topu to· 

pu seksen frankla o 
küçük kahveye girdi • 
iim zaman ona rasge 

]eceğimi hiç ummuyor
dum. Baktım, süt ren
gi bir aperitifin önüne 
oturmuş, keyHli keyifli 
piposunu tüttürüyor, 
sanki bir üah (isterse· 
niz siz bir tayyare gi
bi deyin) gibi bulut • 
lara bürünüp fanilerin 
gözüne görünmez ol
mak iatiyordu. He • 

Çeviren: Nurullah Ataç 

-
men onda bir memnuniyet, hatta ( - Anlatayım da dinle. Gustave La 
bir nevi kendini beğenme hali gö • noix'yi tanırsın, değil mi? Onun Peri 
züme çarptı: zaten her zaman metelik· gord' da Ermeline adında ihtiyar bir hala 
ıiz, üstü baıı perioan dolaıan Aloya Pam- var, ondan miras yiyecekmiı. Ermelin 
pille'i inaan yepyeni bir ppka ile görür de hala dul bir kadıncağız. biç çocuğu da ol 
nasıl ıaıırmaz) Evet, o Moptparnasse'ta mamıı. Paracıklan da, köıkü de hep Guı 
on yıldır dillere deatan olan f8pkaaını at- tave' a kalacak ama o gözlüklü ve to 
mıt. yerine bir yenisini, hem de ıon moda puzlu kocakarı fevkalade hasaasmıı, ru 
bir ıapka almıştı. hunun oktanmasından hoglanırmıJ... Göi 

Beni gördü ve himayekAr bir tavır takı- ıünde üç tane madalyon aıılı imiı, her hl 
narak yanına çağırdı. Nezaketle: rinde de timdiye kadar vardığı ve kend 

_ Ne içersin? dedi. Bu akşam benden.. ıinden evvel ölmek nezaketini göıterm • * olan üç kocasının birer renkli 
Bu davetin pek iıime geldiğini inkar et- Bunlar iyi ama Gustave işi idare etme 

ıem günaha girmiı olurum. Demek ki ce· kocakarının tekrar kocaya varmasında 
bimdeki küçük sermayemi (en kıymetli korkuyor. Ya hu seferki kocası ölmez, it•• 
sermayeler küçük olanlardır), seksen beı rıyı önüne kataraa? ... Bütün paralar ons 
frank yirmi beı santimi 0 gece de bozmı· kalabilir... Bunun için Gustave Ermelln 
yacaktım ... Pampille'in elini ne kadar ha- halanın gönül vermesine mini olmak isti~ 
rarrtle aıkttm, tasavvur ede'bilirainiz. yor, ona ancak mektup gönderecek bir a~ 

- Ne oldu? dedim; mirasa mı kon - ıık aradı, bu ite beni münasip gördü. 
dun? - Çok tükür ki, dedim, iı sadece mel& 

O, bir oeyler gizler gibi gülümsiyerek: tupla oluyor. Yoksa sende ruh okşıyacall 
- Hayır, dedi, henüz mirasa konma· ıurat pek yoktur·•• 

dım. Aloys Pampille bu ıözüme hiç kızmachı 

Sonra çalımlı bir eda takınarak: parmağı ile piposunun külünü silk.ip devanı 
- Bir iş buldum da, diye ilave etti. etti: • 
Ganonun getirdiği içki az kaldı bo .. - Her hafta Gustave bana elli han~ 

ğazımda kalacaktı. veriyor, ben de Ermeline halaya ahlı ofld 

- 11 mn dedim. Nasıl oldu) Para ge- dört sahife mektup yazıyorum. Benim yazw 
tiren bir iı mi? 

Pampille bu buhran zamamnda munta
zam, para getiren bir iı bulmayı, beın de 
kendisi gibi elinden hiç bir İ§ gelmiyecek 
bir adamın iş bulmasını gayet tabii görü -

yormuJ gibi: 

-Elbette para 

dıklarım da, ondan aldıklarım da ate§ gibi 
ııC>zlerle dolu. Ben Ermeline' ciğime kendi• 
sini otuz beı aenedenberi ıevdiğimi. fa • 
kat kendimi göstermek, adım; • bildirme' 
istemediğimi, başka birine varacak olurs~ 
yeisimden öleceğimi ıöylüyorum. imza "' 

getiren bir i~. dedj, 

Sonra benim Yarmki nüshamızda 

mı da cMeçhuf 
pir» diye atıyoruJUıı 
Basit bir şey ami 
herkesin aklına acı., 
mez ki .. 

hayretime kar11 
mağrur bir hal ta • 
kınarak: 

- Biraz müsaa • 
deni rica edeceğim, 
dedi; yazım var da. 

Çocuk 
Yazan: Faik Bercmen 

Aloya Pamplllt 
hudalasının takın • 
dığı o muzaff eran4 
eda çok f enama ıl4 

Baktım, Pampille kahvenin mürekkebi· ı diyordu: . . 
ne. kötU kiğıtlarına da tenezzül etmiyor • - İyi ama, dedım, senın her hafta Jaz
du: cebinden altın kaplama bir dolma ka- dığın dört sahifelik mektubun parasını, elli 
lem, sahtiyan taklidi ve ıon derece tık frangı Gustave nereden buluyor~ 
cüzdanından da açık eflatun bir kaiıd çı- Pampillc bu ıcfcr konferans verir ıibl 
kardı ve hemen bunu küçük küçük harf • bir eda ile: .. • 
lerle doldurmağa baıladı. Ben meraktan - Azizim, dedi, ınsan ciddi ve emni • 

çıldırıyordum: yetli bir iş için bugün de kolavca sermay~ 

- Sen ne yapıyoraun, Allah aıkına~ bulabilir. Bittabi mirasa kc an ıonrllj 
dedim. ıimdi aldığı borçları faizi ile uu aber vere'! 

Aloya Pampille, elinin bir iıareti ile ba· cek... Ama insan masrafı 1ı:öze almazsa] 
bir şey kazanamaz. kil na auamamı emretti ve: 

- Rica ederim ıaıırtma, dedi. Ben §İm
di elli frank kazanıvercceiim 1 

Her halde ıon derece nadir bir hadi • 
ıenin ıahidi oluyordum. Susup bekledim 
ama içim iç.imi yiyordu. Benim bildiijm 
Aloya Pampille de benceleyin birtakım an
laıılmaz pirler yazar, bunlan bir ilci yüz ta· 

ne basan mecmualara verir, araaıra da hiç 
bir tabiin kabul etmediği romanlar kaleme 
alırdı. Ne o mecmualara verdiği tiirler, ne 

de çekmecelerde farelere ziyafet olan ro
manlar kolay kolay elli frank kaıandır:ı • 
cak ıeyler deiildi... Benim kadar da isti
dadı olmıyan bu Pampille'in başına nasıl 

bir devlet kuşu konmuftu acaba} Merak • 

tan önümdeki aperitifte tad bulamu ol -
muttum. 

Y aadJiı satırların albna kocaman bir 
imza atıp urfı da tükrüldedikten sonra 
l6tfen işin atlım anlatmaia razı oldu: 

- Aık mektupları yazıyorum. Hafta
da bir tane, elli frank. 

Ben hasetten boğulur gibi oluyordum. 
Bunu belli etmemek :için gülümsemeğe çn
lışarak: 

- Ama doğrusu tehlikesiz de değil. Y• 
Ermeline hala iıin aslını öirenirse ~ 

- Nereden öirenecck a c.anım ~ Hr.nj 
kadınlar, hele o yaştakiler, işlerine ıelmi'I 

yen hab~:lere öyle çabuk çabuk inanmaz • 
lar ... 

Cevap vermedim, çünkü boğuluyordum( 
Fakat o iki sefilin öyle ihıiyar bir kadıncl\• 
im kendilerine oyuncak etmclrıinc daha 
ziyade göz yumamazdım. Hemen ertesi ııüq 
Ermeline hala.va ben de bir mektup yazıP, 
haltikati anlattım: 

Madame, 
Meçhul bir ıair (hem de ne kadar meç. 

hull) her hafta aizin yeğeniniz olacdk deli• 
kanlıdan elli frank alıp size alçıskça, hu 
namuslu adamı isyan ettirecek. bir oyun 
oynuyor ... 

Ermeline hala bana cevap vermedi. 
Aloya Pampille'i yine göıdüın Bu se • 

fer yalnız şapkası değil, otomobili de ıon 
moda idi. Evet, kafir kendine bir otomobil 
de almış! 

- Halası ölünce Gu!lave bana kartı 

doğrusu çok kibı.r1ık gösterdi, dedi. 3ahi, 
senin haberin yolc. Ermt"line h11la . İ.annnın 

- Maşallah! dedim. Allah 
Mektuplar kime? 

• 1 
versın .... rahmetine kavu~hı. Hastcılık fıt 1 ı.ıı doa rse • 

Akşamdanberi kafayı hayH 
olan Pampille'ın dili açılmııtı: 

ı c; i ınıt-df'n. bııd .. ı.11.r-. ölnıiı"- . I' , • ır. pcıı
tütııiılenıİf tıad.arı bir ın .. ı. tu·> 11b.ış. oııu "" • · ııe en P. • 

1 reıiine inmıt. gidı~ermİf ... 
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İttihatçılar Devrinde Gdvur 
M•hm•din 
Yeni 
Maceralıırı 

CiBALI ZINDANLARI MUHALEFET 
Son, Posta'mn zabıta romam : 34 --- Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 

Gavur Mehmet, derin derin ıçım 
;ekti. Ve sonra parmağile birer bire? 
ıöstererek sözüne devam etti: 

- Sen, Kaptan Mihaloviç.. sen, 
Petri .. sen, Papaviç ... Ben sizi, biraz 
iaha merd .. biraz daha erkek ve kaba· 
aayı ruhlu insanlar zannederdim .•• 
Beni, bir pusuya düşürüp öldürebilir· 
diniz. Nitekim, işte şimdi; ben sizi av
amıya çalışırken ; siz beni ele geçirdi
ııiz; ve öldüreceksiniz .. bu, ala .. buna, 
biç sözüm yok. .. Haydi, benden inti
kam almak için, evimi de yaktınız .. 
buna da bir şey diyemem. Bu da, hak· 
kınızdır... Fakat; bana olan hüsume
tinizin acısını bir zavallı kadından çı· 
tarmak doğru mudur .. soruyorum, si
~e L 

Kaptan Mihaloviç, dişlerini gıcırdat· 
. Hafif hafif başını salladı: 
- Zavallı mıL Zavallı kadın mı>.. 

mek istemem .•• Fakat, zorla söyletebi· 
lirsen, o ba~ka > .. Son Posta'nm siyasi tefrikası : - 20 - Yazan: Ziya Slllı:iır 

Diye mırıldandı. 
Petri, birdenbire ayağa kalktı. 
- Bağlar.ın, şu keratanın eUerını .. 

ta~ odaya götürün. 

Ali Nadir, sarhoşluk esnasında yaphğı bir boşboğazlıkla, lstanbuldaki ittihat 
ve Terakki teşkilahnın ilk safhasının kapanmasına sebep oldu 

Diy~ bağırdı. 
3 - Bu sırada, birinci fırkanın alay· dan hafiye fışkıran bir memlekette 

ları da işe karışacak.. mesele, umumi bunlar tatbik edilemez. * bir isyan halini alacaktı. Hayatında olur olmaz ıeylere kız· 
Zaptiye müşiri Mehmet paşa, 'öfke- 4 - Bunun üzerine, derhal Yıldız mak adeti olmıyan Manyasi zade Re· 

sinden çıldırıyordu. Karşısında, bir sı- sarayı askerle kuşatılacak .. Abdülha - fik bey; avukat Baha beyin bu kestir· 
raya dizilerek divan duran, serteftiş mıt saltanattan feragate icbar edilerek me cevabından fena halde öfkelenmit· 
Hüsnü beyle, Hasan ve Deli Kerim e· yerine veliaht Reşat efendi tahta çıka· ti. 
fendilere mütemadiyen soruyordu: rılacaktı • - Efendim 1. Bu, ne kadar korkak· 

- Firuzağa yangınından çıkarılan Bu planın tatbikine, hemen hemen Jık.. biraz fedayi nefsedemez misi • 
başsız cesedin kime ait olduğu öğrenil- remak kalmıştı ... Fakat hu komiteye niz} .. Avrupadakiler; işte, öylesine .. 

dimi>.. dahil olanlardan, (Nümunei Terakki emniyet ve istirahat içinde laklak edip 
- Tahkikat devam ediyor, efendi- mektebi) müdürü Ali Nadir beyin sar· duruyorlar. Eğer siz de burada hayatı· 

miz. hoşluk esnasında yaptığı bir boş bo - uızı istihkar edemez: ve, fedakarlık 
- Peki, bu cinayetin faili?.. ğazlık yüzünden her şey meydana çık· gösteremezseniz; yirmi otuz ıene daha 
- Onu da arıyoruz, efendimiz. mış; lstanbuldaki İttihat ve Terakki meşrutiyete kavuşamayız. 
- Ya, yangının sebebi zuhuru?.. teşkilatının bütün erkan ve azaları, Refik bey merhum, fena halde si· 

değildi. Nitekim, Talat bey de Baha 
beye hak vermiş; nizamnamenin bazi 
maddelerinin, İstanbul muhitine uyıun 
gelecek surette tadil edilmesini taniye 
eylemişti. 

Nihayet, arada itilaf huaule admit
ti. Ve Baha beye: 

- Tek, sen burada cemiyetin bir 
şubesini teşkil et de; nasıl münasip 
görürsen, öylece hareket et. 

Denilmişti ... Ve, o gece Manyasl 
zade Refik beyin evinde tekrar birleşi• 
lerek son ve kat'i karar verilmit: o ge· 
ceden itibaren (Terakki ve ittihat Ce· 
miyeti) nin (lstanbul Şüboei) tqek· 
kül eylemişti. O, kadın değil; bir hain yılandı ... Seni, 

sevdi. Ve bu sevgi uğruna, çetemizi ele 
verdi. Hepimizi, berbad ve perişan et
ti.. . Onu, nasıl affedebilirdik. Tabiidir 
ki, hakkımız olarak onu ölüme mah • 
kum ettik. 

- O da henüz kat'i olarak anlaşıla- çil yavrusu gibi her tarafa dağılmıştı... nirlenmişti. Fakat, Baha bey ele haksız 
m~~e~nilimi~ Fakat ka~~du~u Bururcl~deİttih~veT~a~in~ilk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
muhakkak. safhası kapanmıştı. Berlı.nde gu .. reşcilerimiz neden yenildi? 

(Arkuı nw) 

- Onu, baban da bilir ... Böyle bir Aradan, seneler geçmişti... 32l se· 
f 'k' b t ki ·· ·· ·· ·· b 1 · · [ Baştaı·nfı 8 1·ncı· sayfada. ] • ikinci dev .. rede Hüseyin .a. ita. d.üıtU. ı ır eyan e me e gozıımu mu o· nesi, ge mıştı. u 

yıyacaksın ... Aç gözünü iyi bak. Ben; O tarihte Galatada (Mertebani 50• tur yaparak, maraton kapısı üzenndekı a· Fransız bu muddet zarfında Huacyım ç~~ 
bugüne bugün, sayei şahanede, kosko- kağı) nda avukatlıkla meşgul olan (A- teşi tutuşturdu. Bu ate§ olimpiyatlaun ka· zor!ad.~ysa da fazla bir şey .ya~amadJ. Hu· Gavur Mehmet, gözlerini kapadı ... 

Sevgilisinin feci bir şekilde ölümüne 
temas eden bu sözler, kızgın bir kor 
gibi onun kalbini yaktı. Fakat ayni za
manda, yanan kalbinde büyük bir se· 
vinç uyandı. Bu sevinçle, içi titredi. 

b · · · L d panacagv l güne kadaT yanacaktır. seyın ustte hemen hemen hiç bıT ICJ' yapa• ca ir zaptıye müşırıyim. ep, eme - vukat, Manyasi zade Refik bey), yazı. 
İhtiyar Yunanlı Atlet • madı. 

den leblebiyi anlıyan bir herifim. Bir hanesini Osmanlı Bankasının karşısın· 
1896 

da Atinada ilk olimpiyatlarda Ayağa kalktıkları zaman Franaz ade· 

- Ooh 1.. Şu mel'unlara, yaptıkları 
cinayeti itiraf ettirdim. Hiç olmazsa, 
hakikatı öğrendim. 

harik vukuunda onun derunundan baş- daki (Tahta Burunyan Hanı) na nak- maraton müsabakasını kazanan ihtiyar Yu· ta saldırırcasına müsabakaya baıldı. Çok 
sız bir ceset çıkarsa, elbet ve el~et, !etmişti. Biraz sonra da bu yazıhaneyi, nanlı atlet efzun kıyafetinde Yunanistandan bariz bir surette hakim güreş yapan Fraruız 
kasde delalet eder ... Amma ve lakin .. en aziz arkadaşlarından (avukat Mus· getirdiği zeytin dalını yavaş yavaı yürüye· sayı hesabile ealip geldi. 
bu kasdin faili kimdir? .. Cevap vero • ta fa Baha bey) e terkederek - evvela, Tek Hitlere verdi, ve 0 da müthiı alkışlandı. * 
ceksen, buna cevap ver. {Kavala) ya, ve sonra da _ Selanik'e Olimpiyat yemini için bütün bayrak· Güreş müsabakalarının ilk kısmı. faz· 

Kelimeleri zihninden geçti. Fakat, 
hislerini onlara belli etmedi. Derin bir 
tevekküUe başını önüne eğerek: 

.......... gıtmişti. lu yanyana dizildi. 1932 Amerika oli?1- la heyecan ve fazla tecTübesizlikten olacak_ 
- Pekala.. hani, kayıkta bir herif O yaz, öylece geçmiş; kış mevsimi piyatlarında yarım ağır gülle kaldırma 1 ın· aleyhimize kaydedildi. 
k ı t El. d k' b"ld b' k B' ·· B h b cı' sı' ve Almanyanın en eski sporcusu lsma• Atletizm Müsabakalan Ya a anmış ı. ın e ı zem ı e ır e· hu''lu"l etm'ıştı·. .. ır gun, a a ey yazı· 

sik kadın b~şı vardı. O mesele ne ol • hanesinde otururken, Manyasi zade 
- Ben, artık mağlup oldum. Si?:e 

karşı bir şey yapacak vaziyette deği • 
fim ..• Çünkü, sizin elinizden sağ kur
JtJlamıyacağımı pekala biliyorum. Ben 
C:le her şeyi Allaha bırakıyorum. 

du? ·· Refik bey birdenbire içeri girmişti. Ve 
Yer hazırlanan kürsüye çıktı. Olimpiyat müsabakalannın birinci gii• 

«Müırabakalar nizamatına muti kalaca• nü atletizm müsabakalarının seçmelerile 
Ef d . · f" 'li k 1 d gv ımıza ve memleketlerimizin ıerefi. için açıldı. - en ımızl.. aı ya a anmııt, avukat Baha beyin hayreti arasın a, d dk 100 ··11 .. '- -'- ti 

T çarpışacağımıza yemin ederiz• e ı ten metre, gu e atma ve yu~ıe& a a• hapsolunmuştu. yanında bulunan arkadaşını takdim ey· nih rildi. ma seçmeleri için olimpiyat' stadına 90 bin sonra merasime · ayet ve 
- Evet. lemişti: O... Besim ıeyirci toplanmıı, seçmeleri ıoyredea halk 
- Bahçckapı karakolunda, tahkikat - Selanik posta ve telgraf başkati· Berlin, (Sureti mahsusada ıiden arka· öğleden sonra başlayacak münbakalan 

Dedi. 
Bu sefer de, Petri çorbacının sesi 

gürledi: . 

devam ediyordu. bi, Talat bey. daşımmlan) _tık güreı müeabakaları, o• tekru yetişebilmek için koca ıtadı yarını 
- Sonra?.. Oturulmuş.. bir müddet, dereden limpiyat oyunları için yapılan. cDoyçland saatte boşalttı. 

- Eeeh,Gavur Mehmet!.. Şimdi 
C!e benim sorduklarıma cevap ver ... 
JJaron V ladmirin oğlu meselesini kim· 
llen öğrendin> 

- Fail, her nasılsa bir gece firar et- tepeden hoş beş edilmişti. Fakat bu Hale» salonunda yapıldı. On buçuğa beı kala bütün hakemler 
ti. :zıyaretten maksat, sa.dece ahbaplık et- Müsabaka salonunda ilci mindel' kon· beyaz pantalon ve açık bej ceket aiYnıit 

B k d •v• ' f b d ' ld' N' k' be duau 1·çı·n mu .. o"bakala ... !t-ı· ta_c..._ birden oldukları halde sahaya çıktılar. - a , şunun ye ıgı naneye r •• a· mekten i aret eğı ı. ıte ım, ş on • .... • a a.ıuı Miüabakalar 
il, karakoldan nasıl firar eder>.. dakika sonra, Talat beyle beraber ya· yapılıyordu. 

M Müsabakalara 10,30 da baılanacaktı. -.......... zıhanenin küçük odasına geçen an-
Bu sual, Gavur Mehmedi o kadar 

ıevindirdi ki; az kalsın, sevinçten sıç
rayıp onun boynuna sarılarak: 

Zaptiye müşiri. yanındaki al ipek yasi zade Refik bey; Baha beyi de i- Daha erkenden salon dolmaia haılamııtı. 
Müsabıklar da minder civarında dolaşarak. kordona şiddetle asıldı. Kapının dış çeri çagv ırarak bir sandalye gösterdik • d 

- Yaşa be, Petri çorbacı ... Demek 
ki, bu meselenin ucu da size dayandı, 
9yle mi? .. · 

heyecanlannı gidermeğe çalıııyorlu ı. tarafında bir çıngırak şıngırdadı. Kapı ten sonra: ı T k 
Berlin olimpiyadını seyre ıe en ür • 

bir anda açıldı. Bir çift mahmuz şıkır· _ Bir şey okuyacağı'm. Dinle. ler, Türk spor kurumu umumi reisi, spol' 
dısı, kalın bir kılıcın şakırtısına karıştı. Demişti. kafilesi Teisi hepsi yerlerini vaktinden evvel 
Odanın ortasına kadar ilerleyen hır ya- Refik bey, okumuş .. Baha bey din- alanlar rneyanındaydı. 

Diye bağırıverecekti. ver: lem işti ... Okunan şey, Selanikte he • Müsabaka için tartı 1 O da baıladı. Tar· 
- Emir buyurunuz, paşa hazretle- nüz teşekkül etmiş olan (Osmanlı Te- tıdan sonra kur'alar çekildi. Türk ıüreıçi· Gavur Mehmet, bu sualin ehemmi· 

yetini derhal takdir etti. ri 1.. rakki ve İttihat Cemiyeti) nin prog • leri ilk ağızda en ~etin nk.iplerlo kuııla· 
Diye mırıldandı. ramı idi. Epeyce uzun olan bu prog • - Bütün hayatım, bu suale bağlı ... 

Yaziyetimi ,çok hesaplı idare etmeli - Zaptiye müşiri, artık zaptolunamı· ram, başlıca üç kısımdan mürekkepti: 
yan bir öfke ile bağırdı· 1 - Aza kaydi. 

- Git!.. AlaY. beyine söyle: .. Şim· 2 _ ihanete karşı muhakeme. 
di, Bahçekapı karakoluna gitsin. Ta • 3 _ (Heyeti adul) ve (kuvvei ic • 

geçti ... Derhal esrarengiz bir hal aldı. burağası Karakaşın kılıcını alsın. On raiye). 
.Başını önüne eğerek: k k Jd h · O d b k 

B beş gün ara o a apsetsın. , eve Bu okuma, ve dinleme itti ten 
- Bunu, nasıl söyleyebilirim. e· kuşu kıyafetli herif (1) de karakoldan sonra, Manyasi zade Refik beyle avu· 

nim sanatıma ait bir sırdır. mahbus kaçırmanın ne olduğunu öğ • kat Baha bey arasında, şöyle bir ko • 
' Diye mırıldandı. (Arkaaa var) · 

rensın. nuşma geçmiştı: 
Petri çorbacı öfke ile bağırdı. _ Cemiyet, teşekkül etmiş ve faa· 

B h t "t'' kt ( t) Sonralan İstanbul nptiye alayına b 
- u sırrı a re e go urme e ne y) aa- liyete de geçmiştir. Ne dersin, u ni • 

' B' d 1 d.. alay beyi olan (Karakq Mehmet Be • mana varr.. ız, ost arımızı ve uş • zamnameye? .. 
manlarımızı öğrenmek isteriz... Bu - yet uzunboylu, ince yapılı bir zat idi. Al" .. k l 

nu, söyliyeceksin Gavur Mehmet! .. =:.-Kiz-iiay-Baiosu l = De:~;~i. :~;~~kabul ediyor -
Eğer söylersen, hiç olmazsa rahat rahat 25 Agustos Pazar gecesi , 

F k d k sunr .. ölür gidersin. a at inat e ersen, ço B O y O K A D A 
- Hiç tereddüt etmeden. iztırap çekersin. Yat kulu"bu"nde Ş h ld b d b . l . . 
- u a e.. ura a u ış erı sen ı· 

Bu sözlerden, Gavur Mehmedin ü - k 1 KA Ö dare edeceksı'n. Milli. Müdafaa Ve i i azım z • 
midi büsbütün arttı. Başını, ağır a - alp'ın himayee•nde her yaz mevsimi • - Hay, hay ... Ancak şu var ki; siz 
ğır iki tarafa salladı: nin en zengin en nezih balosu olan Selanikte, emin bir muhittesiniz. Za-

- Yemin ettim, Petri çorbacı.. o y 
Kızılay balosu bu yıl da Büyükada at bıtayı, hükumeti, adliyeyi ele alabiltr-

'Strrı söyliyemem.. . Hem, artık nasıl Kulübüooc verilecektir. siniz. Ve bu nizamnameyi de istediği. 
olsa; ben, ölüme mahkumum. Bir baş- Baloda •ehrimizin en kıymetli san'at b b'k d · · f k b' 

'"' niz gi i tat ı e ersınız... a at, ız kasını da ölüme mahkum edemem. karlarından mürekkep bir caz takımı burada bir sürü hafiye ile muhatız. O· 
- Bı' r kelı'me so"yle .. sana, hunu ha- b 1 a· g·b·ı aynca yüksek kadın 

u unac gı ' nun için nizamnameyi, aynen tatbik e· her verenin sadece ismini söyle. san'atkarımız Pakize, izzet Nezih ile 
- Hayır. Bayan Zirkin tarafından keman ve pi· demeyiz. 

yım. 

Kelimeleri, yıldırım gibi zihninden 

Petri çorbacının yüzü, korkunç ve yano Joonseri verilecektir. - Mesela .. . 
B d b k b. '- .. n'zler, - MeselaA ... Bu nizamname muci-tehditkar bir hal aldı. Dişleri gıcırdadı. un an nş a ır çoıt surp 

_ Gavur Mehmet 1.. Ben seni, bül- şık ve zengin kotyonlar dağıtılacaktır. hince; cemiyete kaydedilecek bir fer • 
İstan'bula vapur temin edilmiştir. din gözleri bağlanarak sokaklarda do· 

bül gibi söyletirim. R Bir çitt 3 lira lastırılmasından.. şuraya buraya so -
Diye, bir canavar giLı homurdandı. BiLETLE 1 Bir kişi 2 liradır. k ·

1 
k 1 d bo"'ylece de 

1 
u up çı arı masın an.. , 

Gavur Mehmet de, ellerini ovuştu- Bı' letlerı'n s"'tı" yeri: Büyükada Yat · ·ı ) 1 
.. y tahlif edildiği yerın tamamı e meç lU 

rarak, önüne baktı: kuliibü. kalmasından bahsediliyor. Sokakların· 
- Yemin ettim. Hiç bir şey söyle-

vacaktı. 
Sıra Bizde 
Minderde bir sürü güreıler yapıldı, ni· 

hayet sıra bize geldi. 
56 kiloda Ahmet, Alman HerbeTtle 

mindere çıktı. Alman mindeTdo çok daha 
kuvvetli görünüyordu. İlk saniyeler karıı· 
lıklı denemelerle geçti. Alman pek az son· 
ra Ahmedi yere indirdi. Alman ı:oTlamağa 
başladı. Alman çok çevik gÜTepyoT ve al· 
tı dakikalık bir zaman içinde Ahmet tuıla 
mağlup oldu. 

y aıar Nasıl Gürqti? 
66 kiloda Yaşar, Macarlann en iyi gÜ· 

reşçisi Tot'la olan müsabaka11 minderi par• 
çalayacak bir güreş oldu. Tot Avrupa 
ıampiyonuduT, daha ilk dakikada Macu 
hakim bir vaziyet aldı. Hiç görmediğimiz 
bir ıekilde Ya§arın kafasını ve ayağını bir· 
den yakaladı. Bu vaziyet kurtuluT bil' ıekil 
değildi. Yaşar tamamiyle müdafaa halinde 
çalışıyor. İki defa köprüye düıen Y aıar ni
hayet son bir efora rağmen 13,22 eibi bir 
zamanda mağlubiyetten kurtulamadı. 

AkfUD Yapılan Güreıler 
Güreşlerin diğer kısmı akta.m üzeri ya· 

pıldı. 

66 kiloya giren Sadık, nkibi Amerika· 
lının daha ilk dakikalarda altına düşüver· 
di. Bu mücadele ilk devre berabere geç· 
ti. 

İkinci devre Sadık altta kaldı. Sonra 
üste çıktı. Altta, üstte geçen bütün çalıı· 

malar Amerikalının hakimiyeti ile geçti· 
ğinden Sadık sayı hesabile mağlQp oldu. 

72 kiloda Ankaralı Hüseyin Fransız 

Jurlin ile mindere çıktı. Hüseyin her za. 
manki cesur güreşiyle maça baıladı. Buna 
raiımen devre berabere a:e<:ti. 

Maraton kapısından ve aaban.uı 1Ç1ne 
çıkan tünelden atletle?' de büyük bir alkıı· 
la sahaya girdileT. 

Tribünleri dolduran ıeyircilel' kendi k0o 
ıucularını çılgınca alkıılamağa baılacLlar. 

Hareket amirinin ilk ihtar düdüğü öttü. 100 
metTe birinci seçmesi altışar atleuen 12 ... 
rl olarak ayrılmış, heT seride muhtelif bil· 
yük ıampiyonlar taksim edilmiı olduğu 

halde 10,40 da ilk müsabaka baılacL. 
Yunan şampiyonlarından Skallll7U il .. 

ıeride sonuncu oldu. Birinci &elen lneçl 
Strandberg 1 O. 7He birinci oldu. 

Yugoslavların Balkan ıampiyonu Boer 
ikinci seride sonuncu oldu. Holandalı Ber• 
ger 10.8 ile birinci geldi. 

Yedinci seride Amerikanın Loe Ange• 
los olimpiyadı ikincisi meıhuT Melttalf i• 
deta yürür gibi bir ko§u ile 10.8 yaptı. 

Dünya RekoTu 
100 metrelik yarışın son serisinde dün• 

yanın en çabuk koşan adamı Amerikalı zen• 
ci Ovens en yakın rakibini dokuz metro 
geride bırakarak 10.3 gibi bil' der-ece ile 
dünya rekoruna müsavi bfr koıu yaptı ve 
çılgınca alkış topladı. 

Gülle Abna 
Gülle atma müsabakası ümidin blllfın• 

da Amerikalıların mağlubiyeti, Almanların 
ise zaferiyle geçti. 

Birinciliği Alman Valke 16.20, finlan• 
diyah Barlema 16. 12, Alman Stok 1 S.66 
atarak derece aldı. 

Yüluek Atlama 
Sahanın en heyecanlı müsabakaların· 

dan biri de yüksek atlamada oldu. 
Sekiz atlet 1. 90 dan fazla atladı. Bil• 

hassa Amerikalı zenci bu mesafeyi yün el· 
bisesiyle atladı. Çıta 2 metreye geldiği ~· 
man üç Amerikalı bir Finlandiyalı sahada 
kaldı. 

Bu dört atlet bu mesafeyi Conson müı· 
tesna zorlukla aştı. 

Çıta 2.3 metreye çıktığı zaman bunu 
yalnız Conson aştı ve yeni bir olimpiyal 
rekoru tesis etti. 

İkincilik ve üçüncülük için yapılan mü• 
sabakayı da Amerikalılar kaznnaralt oliıU' 

piyat direğine üç bayrak birden çektiler• 
Ömer Besilll 
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o 

AR~ BIRE, 
1000 

TARLADIR 

İstanbul Dördüncü icra Memurlu
ğundan: 

k ~linin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamına ehlivu-
~ tarafından 3908 lira kıymet takdir edilen Şehvefa Şemsettin Mollagüra-

111, Hacı kadın mahaDeainiu Vefa caddesinde eski 19, 19 mükerrer 21 yeni 
31, 33 numarah bir tarafı elyevm Ali lıiaaesi, bir tarafı Kemal hanesile bah
çesi Ye kısmen imam Hilmi hemfİresi bahçesi, bir tarafı Hafize Fitnat ha
ilesi ve tarafı rabii teyh Vefa caadesi ile mahdut, qağıda evsafı yazılı bah
çeli ev açık artbnnağa vazzolunmuttur. 

31 numaralı hane methali, 33 numara bahçe methalidir. Hane :Zemini 
~errner döteli lBflık iki oda ve zemini renkli çini d<ifeli iki taşlık, iki oda, a
tuıka tatlı bir heli, merdiven alb ve sabit dolab kiler. Birinci kat: Ahşap 

~erdivenle ç.tlnlır, camekan bölmeli bir sofa üzerinde bir oda ve iç içe diğer 
oda, gusulhane, bir iriler, alaturka mermer musluk ve hela taşlı heli, 

~çe tarafındaki kısımda zemini kırmızı çinili ve etı·afı dıvar korkuluklu 
~raa ve aarnıç ikinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda ve bahçe tarafında zemi· Z ç~ko dÖfdi bir küçük taru vardır. 33 numaralı methaldcn girildikte : 
~·e~ kırmızı ve renkli çini bir kori~r olup nihayetinde üzeri taru olan 
ıtıncı kata çıkılan alaturka ocaklı kigır mutfak vardır. 

tu Bahçede: Ortada etrafı çimento ortasmda mermer fıskiyeli bir havuz ve 
lulllbeJı bulunan bir kuyu ve çam erik vİfne n saire gibi 15 kadar ağacı 

~~dır. Bahçenin etrafı moloz tatlı dıvarla muhattır. Binanın bir odasının 
'lırıda bodrum kömürlüğü vardır. Bina haricen ah.taP bplamaLuile çerçe
~ ~e .tavan ve kapıları yağlı boyalıdır. Cephe boyunca müaellesi bir çdunayı 

. ~ıdir. Zeminden bir metre irtifaı cephede kagir diğer katlar ahpptır. Elek
~ ~e terkos tesisatı vardn·. Umum mesahası 48 3m2 olup 137m 2 bina ge 
. ııqlanı bahçedir. 

Arttırma pqindir. Arttırmaya iJtirak edecek müşterilerin kıymeti 
ınu~ammenin % 75 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
!Clllinat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat
~~vi_riye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 2l/9/9:i6 
ti l"lhıne müsadif PaHrtesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edilccek-

r.Birinci arttırması 8/10/936 tarihine müsadif Perşembe günü dairemizde 
~atı 4 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedeli kıymeti mu
'14lftlnıcncnin % 75ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son 
~r.anın teabhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha 

1'ıtıdıt edilerek 23 I 10 I 936 tarihine müsadif Cuma günü saat 
, 4 ten 16 ya kadar dairde yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 

11 
tUıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanunu

i tın 126 ıncı maddesine tevfikan bakklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
totekli alaca~larla diğer alakadaranln ve irtifak hakkı sahiplarinin 
t u . h~klarını ve hus'1sile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan 
~~hinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daire·' 

01
1ıe bildirmeleri lazımdır. Ak&i takdirde hakları tapu sicillerile sabit 

\1 
1111~anlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 

v'rgı, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve 

) ~kıf icaresi ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müza· 
t)~ eden tenzil olunur. Daha fazla maliiınat almak isteyenlerin 
eli ~/2011 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahalleu haciz ve ta1c-
~-1uymet :raporunu görüp anlayacaklan ilan oluııvr (4444) 

--- - - ... 

-~~-
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.Esmer, sarışm, kumral, her tene 
tevafuk eden güzellik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi 
besler ve bozmaz? Çil, leke, sivHce 
ve buruşuklukları kamilen giderir. 

4 fekllde takdim edlllr ı 
1 - Krem BaJsamin yağb gece 

için pembe renkli . 
2 - Kıem Balsamin yağsız gtın

dUz için beyaz renkli. 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gOndllz için 
Kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıklun yegılne sıhht kremlerdir. 

1NG1LIZ KANZUK ECZAl\"ESl 
Beyoğlu - İstanbul 

..................... 
OSMANLI BANKASI 

T0RK ANON:M ŞfRKE11 

TEStS TARtrrt: 1863 

Sermayesi: 10.000,000lugiliz lira t-1 

Tilrkiyenlo bqlıoa eohirlerile 
Paria, Marallya, Niı,Londra n 
Mançester'de. Mım, Kıbru, Irak, 
İran, Filistin •eı Yunaoistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriy~ vt Yunanistan'da FHyalleri 

vardır. 

Her turlU bankı muamelelarj 
yapar 

SavFa 11 

Hava Yolları Devlet 
• • 
işletme Idar_esinden: 

1. - Ankarada: 
Ankara· Bankalar caddeıinde P. T. T. Genel Direktörlüğü binası alt ka

tında tayyare yolcu biletleri aabf kifemiz açıhmt Ye bilet atmaya batla • 
mıttır. 

A. - Yolcu biletlerimizi utan Ankara V .. onli ldareai biletlerimizi 
7 /8/1936 akpmma kadar Mbıcak ve 8/8/1936 elan itibaren satmayacak • 
tır. 

B. - Yolculanmm • tayyare meydanına getirecek otobüsümüz 8/8/ • 
1936 dan itibaren; bilet kifemizin bulunduiu P. T. T. Genel Direktörlüli 
bjnuı önünden blbrak Ulus me1danı • Ankara palu 1olu ile her gün saat 
9,30 da hareket edecektir. 

ı - btanbulda: 
lstanbuida - (Karaköy) deki P. T. T. tubeai binumda tayyare yolcu l _ 

Jetleri aabf kişemiz açılınlf ve bilet satmaya batbmııttır. 
A. - Yolcu biletlerimizi satan lstanbul Vagonli idaresi bileller:mizi 

7 /8/1936 aktnmına kadar satacak ve 8/8/1936 dan itibaren satmıyacak • 
br. 

B. - Yolcularımızı Y eıilköydeki tayyare meydanına g~tirecek otobü • 
sümüz 8/8/1936 dan itibaren (Karaköy) deki P. T. T. tubesi önünden her 
gün tam saat 14 de ka1kacak ve hiç bir yere uğramadan Y eşilköye hareket 
edecektir. 

C. - 7 /8/1936 (dahil) kadar otobüsümüz fimdiki gibi Taksim meyda
nından kalkaca]mr. 

3. - Yolcplarımızı nakledeq otpbüs]erimizde (Hava Yolları) yazısı 
vardır. 

Sayın halka ilan olunur. (188) --
İstanbul Liman Sahili Sıhhiye 

Merkezi Satınalma Komisyonun an 
1. - Merkezimize ait Çanakkale istimbotu açık eksiltme ile tamir 

ettirilecektir. Keşif bedeli 2382 liradır. 
2· - Bu işe ait şartname şunlardır. 
A. - Fenni Şartname 
B. - idari Şartneme. 

3. - istekliler bu şartname ve evrakını parasız olarak İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 

4. - Eksiltme 24 Ağustos 1936 Pazartesi günü saat l 4 da Ga-
latada Kara Mustafapaşa sokağında mezkür Sahnalma Komisyonunda 
yapılacaktır • 

5. - Eksiltme açık olacakbr. 
6. - Eksiltmeye gireceklerin 178 lira 65 kuruş muvakkat teminat 

parası ile en az 3000 liralık bu gibi tamiratı yaptığına dair bir ehliyet 
vesikası göstermesi şarttır. (187) 

...--- ---.-----------·------~---- -· -.-._.. .... "~ 

Nafia Vekaletinden : 
Afyon • Antalya hattının Burdur - Antalya arasında Barutlubeı .. 

Korucuk : Bayatbedemlesi - Bürhanboğazı - Yenicekahve istikeme· 
takip edilmek üzere takriben 32 kilometrelik Barutlubel • Y eniceknhv ..... 
araıı etüdünün yapılması 24/8/1936 Pazartesi günü saat on be~te 
Nafia V ekileti Demiryollar ln§&at dairesindeki münakasa komisyo • 

nunda pazarlığa konulmuştur. 
t - Bu işin muhammen bedeli 10,000 ve muvakkat teminatı 750 

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

mesinden mürekkep bir takım pazarlık münakasa evrakı 50 kurut 
mukabilinde Demiryollar İn§aat dairesinden verilmektedir. 

3 - Bu pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına mecbur 
oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5 /1936 tarih ve 3297 No. lu Resmi 

Ceridede ilin edilen talimatnameye göre (biliimum nafia itlerini) veya 
(Demiryollar İn§aat İ§lerini) ve yahut bu sibi (etüt ve harita i§lerini) 

yapabileceklerine dair Nafia V eki.letinden verilmit müteahhitlik ve
sikaıım ibraz edenler girebilecekler. 

4 - Bu İ!e talip ol•nlarm 24/8/ t 936 tarihinde saat on b~te Demir
yoltar inpat dairesindeki münakasa komisyoııunda hazır bulunmalan 
ilan olunur. (259) (152) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
70 kilo terit halinde çelik uç 60 X 0,20 M/M 
so » •> ,, ,, » 1 ıs x 0,20 ,. 
60 » » » n >• 95 X 0,20 n 
75 )) J) )) ,, » 55 x 0,20 )) 

Yukarıda miktarları ve eb'.adı yazılı çelik uç levhalar nümuneai 
mucibince 24/8/9'36 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de pa· 
zarlıkla satın abnacaktır. İsteklilerin nümunesini görmek üzere her 
gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 rüvenme 
paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şube-
sindeki Alım Komisyonuna müracaatları. «125» 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Sıhhi Müesseselerin kapalı zarfla eksiltnıeğe konulan yoğurdu arasında 
Tıp talebe yurdunun 5 kuruş muhammen bedeJli 6000 adet kase ) oJurduna 
istekli çıkmamasına binaen yeniden paz<ulıkla eksiltmeğe koınıİml1flu1·. 

1 - istekliler tartnameyi komisyonda görebilirler. 
2 - istekliler cari seneyı:! ait ticaret odası vesikasiyle 2490 s.ayılı kanunda 

yazılı be)ğeler ve 22 )ira 50 kuru~luk muvakkat eaı·anti makbuz veya Ban· 
ka mektuplarile birlikte 12.8.936 günü sıo.at 16 d& komiıyoııa gelınele. 
n. (4281) 
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Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

A -A azoz •• 

Meyvalardan ve meyvalann özünden yapılmışhr. Bir çorba kaşı

ğından bir bardak suya, gayat lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan 

gazozlu şampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra 

alınırsa midevidir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine 

HASAN gazoz özile yapılmış buzlu limonatalar içiniz. 

Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan bu güzel ter

tibin yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Harareti teskin eder. ,Şişe 

ao, büyük 50 kuruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, İSTANBUL, BEYOGLU 

TAKLiDLERiNDEN SAKININIZ! AGIZLIKLAR OZERiNDE 

imzasına dikkat 
edlulz. 

Satıt Yeri: 
Sultan hamam 

Kebabcı karşısında 

PiPO AZA 1 
Anadoludan arzu edenlere posta ile tediyeli olarak gönderilir. 

Ankara: Tütüncü Ali Tümen, T aıhan - İzmir : Me hmed Alim Başdu
rak 61 - Bursa: Nureddin Neş'et Uzunçarşı - Samsun: Saatçi Avni 
Peker - Adana: Hacı Halil Y ağcamii civan - Malatya : İbrahim Işık. 
Leon çikolata acentası. 

İstanbul Universitesi Arttırma, Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 

Muvakkat 
Eczanın ismi Miktan Muhammen fiyab teminab 

Glycerine 900 kilo Kr. 110 kilosu 194,50 
Acide Phenique 300 ,, ,, 220 ,, 
Formol 750 ,, ,, 125 ,, 

Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsüne alınacak olan üç kalem ecza 
J 0/8/936 Pazartesi günü saat ( 15) de Üniversite Rektörlük binasında 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Talipler 2490 sayılı ihaJat kanununa uygun vesaikle zarflarını ihale 
pnü saat (14) de Rektörlüğe vermiş olmaları lazımdır. 

Şartnamesi Pazartesi ve Perıembe günleri Rektörlükte görülebilir. 
(27) 

Kapalı Eksiltme İlanı. 
lstanbul Vilayeti Nafia Miidürlüğünden: 

20/8/936 tarih perşembe günü 15 saatta İstanbulda Nafia 
Müdürlüğü binasında 10058,03 lira keşif bedelli Gümrük Muhafaza 
örgüdü için Hasköyde yaptınlacak anbar ve büro kısmı inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Nafia işleri umumi, hususi ve fenni şartna
meleri proje keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak İstanbul 
Nafia Müdürlüğünden 50 kuruş mukabilinde verilecektir. 

Muvakkat teminat "755 liradır,,. 
isteklilerin teklif mektublarını ve en az 5000 liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair Nafia Müciürlüğünden almış olduğu müteah
hitlik ve Ticaret Odası vesikalarım havi teklif mektublarmı 20/8/936 
perşembe günü saat "14,, de kadar lataabul Nafia Müdürlüiüne ver-
meleri IAzımdır. "90,. 

SON POST>~ 

i' 

Yalnız 

ENO, "Fruiı Salt". "Sel de 
Fruit" YI " Meyva Tuzu" 
kel imeleri fabrik a markas ı 

olarak ıescil edil miştır. 

Aöustoa 6 

E O'S, 
hakikaten 

ENO'S. 60 seneden fazla 
bir zamandanberi, sıhha
tin muhafızı olarak ta
nınmıştır. 

müessirdir. ENO'S da; hiçbir zararh 
madde ve müshil maden 
tuzu olmadığı g ibi ne şe
ker, ne de şeker 1 i bir 
madde vardır. Şeker has
talığı olanlar bile ENO'S u 
alı rlar . Tereddüd edile
cek ve al ışmak korkusu 
yoktur. 

ı 

1 

ii 

Bugünden bir şişe ENO'S 
alınız; o vakit kanaat 
kesbedeceksi niz. 

_______ _., __ &..--------
Mes'ud bir tesadüf 
neticesi olarak bir 

Kimyagerin 
Cildi beyazlatmak 
için şayanı hayret 

bir keşfi 
Parisli bir k imyager, laboratuva

rında tecrübe ve melekelerle meşgul 
iken tesadüfi olarak ko!u Üzerine dü· 
şen biraz cıBeyaz oksijenn in beyaz· 
l atıcı bir hassası olduğunu görerek 
hayrette kalm ı ~tır." Cildin kırmızılık
l arı ve lekeleri hemen zail olmuş, be
yaz, saf ve açık b ir cild meydana 
çıkmıştır. Bir c;ok kadınların yüzlerin
de tecrübe edilmiş ve cildlerini 3-5 

levin daha beyazlatmış ve yumuşat
mış ve vücudun nazik ve son derece 
itina edilmiş azalarına tamamen ben. 
zemiştir. 

Hususi imtiyaz olarak bu «Beyaz 
oksijen» {yağsız ) beyaz yeni T oka
lon kreminde mevcuttur. Cilde nüfuz 

ve bütü n ıiyah benleri hal ve İzale 
ed er. Açık mesameleri kapatır ve 
tene yeni ve kamaştırıcı bir manzara 
verir. Beyaz rengindeki yeni T olcalon 
kremine bu şayanı hayret «Beyaz ok
sijen» in ilave edilmiş olmasına rağ
m en fiyatı artırılmamıştır. H emen bu
günden lcullanmaia ba~layınız ve ıeri 

ve müsmir t ecrübelerini görünüz. 

~ Güzel, şık ve sağlam 

MOBİLYALAR 
yalnız, Beyoğlunda Kabristan 

sokağında 

BAYAS ve PSALTi 
ticarethanesinde satılır. Telefon: 

... ~ 41424 ~ 

- - --·-------- --

, •TIFOBIL ' 

l 
Dr. Ihsan Sami 1 

Tifo ve par~l.ifo nastuıııdarına tu
lulmnınnk ı çın ağızdan alınan lif~ 
lıaplarıd ır. Hiç runatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutmm 55 Kr. 

·- ·----· .-.--...... , ................. ........_ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

f A. Ekrem UŞAKLIOIL 
&AHIPLERhl S. Ragıp EMEÇ 

t H. Ltlttn DÖRDÜNCÜ 

Türk Maarif Cemiyeti 

Resmi ilin 
İşleri Bürosu 

Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci kattaki 
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren işe baş' am ·ştır. Allka· 
darların resmi ilanları bu adrese göndermeleri. Tel: 21101. 

Resmi hanlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur. (60) 

. ~A -• ·i ; j ~ -. ti<C • 
,4 • 

2 ve 20 komprTmeliltambalajlarda bulunur.~ 
Y. . ) ! :· ~ · 

Ambalaj ve komprimelerin Üzerinde hafıp 
,.... t:t 

li~in tfmsali olan EB markasını arayınız 

..---.-- .. --·- .----·------------
Deniz Levazım Satınalma Komis

yonundan: 
6 Ağustos 1936 tarihine rastlıyan Pertembe günü saat 14 de kapalı zarf 

usuli ile alınacağı ilin edilen 12.000 kilo Brons telin, tartnamesinde yap .. 
lan tadilat dolayisile, münakasası tehir edilmittir. Keyfiyet alikadarlann ma-
lumu olmak üzere ilin olunur. (167) 

Türk Hava kurumu 
• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
4. ncU Ketlde 11 AAuatos 938 dadır. 

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

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 


