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Dost ; go~lavyanın Başvekili ge di 
Aziz misafiri candan Eskişehir de müthiş bir facia 
tezahüratla karşıladık •• •• • 

Belgrad "Bu seyahat Balkan Antantım Bursa otobusu T oros ekspresı 
daha kuvvetlendirecektir,, diyor ile çarpıştı, 17 ölü, 16 yaralı var 

Doktor Mi/an Stogadinoviç 
hükllmelimiz namına Edirnede Faciaya şoförün trenle yarışa 

merasimle istikbal edildi kalkışması sebep oldu, yaralıların 
hayatları tehlikede 

Eskişehir, 26 (Hususi muhabirimizden) - Bugün 
Çukurhisarla Eskişehir arasında tüyler ürpertici bir fa
cia vuku buldu. Ağzına kadar yolcularla dolu bir oto
büs Toros ekspresine çarparak paramparça oldu. Kaza 
hakkında bu dakikaya kadar topladığım malfunatı bil
diriyorum: 

civarında olmuştur. Şehre ilk haber snat altıya doğru 
gelmiş ve dehşet uyandırmıştır. Müddeiumumi, hüku
met doktoru derhal kaza yerine gitmişlerdir. 

Çarpışma nasıl oldu ? 
Henüz kat'i surette tahakkuk etmiyen haberlere gö

r e facia şoförün dikkatsizlıği yüzünden vuku bulmuş
tur. Bursadan 35 kadar yolcu ile hareket eden otobüs 
Eskişehire yaklaşırken Toros ekspresine ı astlamıştır. 

Facia sahnesinden gelen ilk haber 
Kaza gün kararmağa başlarken dört buçukla beş ara

sında Eskişehirden 12 kilometre mesafede Çukurhisar (Devamı 3 iincii sayfada) 

Almanya da 
imparatorluk 
ihya mı ediliyor? 
Paris radyosunun dün gece 
sabaha karşı verdiği haber 

(Yaz.ısı 3 üncü sayfada) 
4.ıiz misafirimiz dost ve müttefik Yug oslavyanm kıymetli Bqvekili Doktor 

' Milan Sto yadinoviç "T u·· k o d su a 
Dost ve müttefik Yugoslavyanın ve müttefik Türkiyeyi ziyaret edecek r r U D 

tnuhter~m ~şv~ili bu sabah şe~rimi- olan ':~goslavya ~·_ve Dıt ~a;~ karşı derin bir saygı 
ıe gelmış, Sırkecı garında mera.sım ve Dr. Mılan Stoyadı~?vıç, br~rın .. • 
tcla~ürle kar~lanmıştır. Başve~llet .. ve. harıcı_Y? vekaletı mu· beslıyoruz 
Sırkeci garı Türk _ Yugoslav bay- dürlerile Turkiye elçısı All Haydar ol· " 

r~~la~ile süslenmişti. Muhterem misa- du~ halde, bu sa.hah Semp1o.n . eks- YUNAN BASVEKILININ DÜN 
fırıın ı:z t renden inerken bando tarafın· preıılc Ankaraya hareket etmiŞtır. , 
dan Yugoslav marşı çalınmış, asker ve istasyonda hükumet erkanı, Bal- SELANIKTE SOYLEDIGI NUTUK 
Polis tarafından selamlanmıştır • kan ve Küçük Antant elçileri, &yan ve • • .,.. -----

Belgraddan Aynlırken meb'usan azalarından bir çokları ha· M. Metaksaa "Yunan ordusilc 

~~d 26 {Radyo) :::R~!\.:: ...... !~:::~.~.~~c:.:-=!:! ... - kıymet ve asaletini takdir et-

To•p•-Ç•••U••••• atış mektebinde ~!~:i~•ni!::kiki o.:~~: 
bulundukça bu mıntakada sulh 

dünkü tatbikat bozulmıyacakıır. dedi 

Tatbikatta hazır bulunan ataşe miliferler subaylarımızla be ·aber Yunan Başvekilinin bir seyahat J 

. Toı>çu Atış Mektebinde dün atış tat- taşemiliterleri, ve ordu erkanı hazır esna ında alınmış resmi 
llıkatı yapılmıştır. Tatbikat sabah saat bulunmuşlardır. Atışlar muvaffakıyet- Atina 26 (Hususi) - Selanikte 
~edide başlamış, saat 12 yi on geçeye li neticeleı vermiş, Türk topçusunun bulunan Başvekil Metaksas muhtelıf 
~~ar devam etmiştir. Tatbikatta dün kudreti ve kıymeti bir kere daha teba- teşekküllerin mumssiller.ini ve bu me· 

a.'9aın Ankaraya hareket eden Rus Ge- .. . t' (Devamı 3 üncü sayfada) 
llerau ile mai indeki zevat. ecnebi a- ruz etmış ır. 

• 
Sovyet filosu ispanyaya 

yar ma gidecek mi? 
İngiltere, Fransa ve Çekoslovakya 
bu -ihtimalin tahakkuku takdirinde 
Rusyayı Almanya karşısında yalnız 

bırakacaklarını bildirmişler 
Sovyet Rusyanın Karadeniz filosunu Çanakkale 
Boğazından geçirmek için bizden müsaade istediği 

ıayialan çıktı, fakat tekzip edildi 

Madrld hUk{lmetıne S.600 ton yiyecek götürmüş olan Zlryanl ısmtndekl Sovyet 
gemls1n1n Barselon limanında büyük tezahurntln knrştlanm ındnn blr intıba 

(Yazısı 8 inci sayfada) 

Perşembe günil yapılacak giireşler 

Pehlivanlar son 
idmanlarını yaptılar 

(Yazısı 5 inci sayfada) 
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Hergün ' Resimli Makale 

,
Sözün Kısası a Canlı cansız parazitler ... D 

Dört senelik Alman planı 
Askeri bir şahsiyetin 
ldaresine niçin verildi? 

w---Yazan: Muhittin Birg·m-

Her Hitlerin, bu ayın 18 ınde ı "'. -e 

dilmiş olan bir beyannamE.~ , u
renberg Parti kongresinde Führ"': ta
rafından ilan olunan dört senelik ıktı
sat planının tatbikatına nezaret vaz'tc
sini General Göring'e tevdi eylen ş ir. 
Bu hfıdıseye gerek Alınan ve 5ek.ı\: ec
nebi matbutında büyük bir ehemm yı:>t 
verildi. Alman matbuatı, Dr. Şaht gıbi 
Almanyanın büyük bir ma:i ve ıkn adi 
şahsiyeti dururken bu işin bir Genen -
le te\ di edilmesinin sebebini şö~ e i.aıh 
ediyorlar: Nasyonalizm, ş mdive ko.dar 1 
her istC'd.ği şeyi yapmış olmakla mJf
tehirdir. Kendisine program olarak çiz
diği bir işi zamanında muvaffakıyetle 
bitirmek için ne gibi tedbirler alınmak 
Iazımsa bunları evvelden tasarlayıp işi 
ona göre tutmak Nasyonal Sosyaliznı'n 
esas şiarıdır. Bunun için, bu defa k1-
zırlanan dört senelik programın mut-
1aka vaktinde meydana getirilmesi işi
ne nezaret vazifesini de Führer, kendi
sinden sonra en kuvvetli ve en salahi
yetli bir adama, General Göring'e tev
di ediyor. 

Bu kadar eherruniyetle tatbik saha
sına çıkarılacak olan nedir? Alman 
matbuatı bu nokta üzerinde de ehem
miyetle durÜyorlar: Dört senelik plan, 
Almanyayı her nevi iktısadi ihtiyaçla
rı için harice mühtaç olmaktan kurta
racak ve hariçten ithalat ihti) acı azal
dıkça harice yapacağı ihracatı sayesin
de tedarik edeceği fa:tla dövizle mem
lekete bolluk tt!min eyliyecek bir 
teşebbüstür, diyorlar. Muhtelif Al
man gazetelerinde bu meseleye dair 
gördüğüm neşriyat bu suretle hülasa 
edilebilir. 

* Demek oluyor ki dört senelik planın 
bir tek esası vardır: Almanyanın iktı
sadi ihtiyaçlarını bizzat Almanyada te
darik etmek. Bu ihtiyaçlar bir taraftan 
istihlak maddeleri olan toprak 
mahsulleri öte taraftan da sanayie loi
zım olan iptidai maddelerdir. Bunlar
dan birincilerini yapmak için ziraa
ti, ikincileri için de sanayii genişletmek 
icap ediyor. 

Ziraati genişletmek için şimdiye ka
dar yeni rejim Almanyada pek mühım 
şeyler yapmıştır. İşsizlere, şehirden kö
ye çekilmek isteyenlere toprak, para, 
kredi ve hatta büsbütün yeni yapılm.ş 
bir köy bile veriliyor ve chaydi, toprağı 
tut altın olsun!• denilerek toprağa sev
ltcdiliyorlar. Bu sayede Almanyada bu 
eene geniş bir rekolte elde edildi ve it
halat bu nisbette azaltıldı. 

İptidai maddelere gelince, derneıc o
luyor ki şimdi Alman kimya sanayii 
büyük bir seferberliğe geçiyor. Bu kim 
ya sanayiinin meşhur olan kuvveti, hiç 
olmazsa Almanya için birinci dereced~ 
mtihim olan birtakım iptidai maddele
rin sun'i olarak Alrnanyadan istihsali
ne kadir olduğunu daha biz cihan har
bi esnasında görmüştük. Havadan azot, 
patatesten kauçuk, kağıttan ~!bise ya
pan AI.manya, nihayet, harpten sonra 
kömürden benzin de çıkarmaya başla
dı ve o zamandan beri bu sahada çok 
ileri gitti. Şimdi Almanya yeni bir ham 
le yapacak ve yeni yeni sun'i iptidai 
madde i<;tihsaline başlayacaktır. 

* Hakikaten mühim olan bu progra-
mın tatbikatına bu kadar mühim bir 
şahsiyetin memur edilişi de bütün dün
yayi aiakadar etmiştir. Acaba, Alman
ya, yeni bir muharebe ihtımali karş~
sında cihan harbindeki mahsur Alm:a!'l
yayı mağliip eden yoksulluklara bir 
daha mahal bırakmamak ıçin askeri bir 
kumanda altında şimdiden bir iktısadi 
seferberlik mi yapıyor? Suali hemı.3n 
herkesın zihnini işgale başlamıştır. 
Dünyanın bugünkü vaziyetine göre 

bu sualin hatıra gelmesini tabii bu!
mak iktiza ediyor. Almanyanın daha 
bir buçuk sene evvelden beri konserve 
piyasalarını altüst etmiş ve mü
him mikyasda konserve stokla -
n vücude getirmiş olduğunu bi
lenler bu yeni yan askeri iktısat ham
lesine başka mana veremiyorlar. De
mek oluyor ki Almanya ayni zamanda 
sulh için de, harp için de klymetli bir 
silah olan böyle büyük bir tesebbüse 
girişmiştir. Bugün içın muhakkak olan 
cihet budur. Muhittin Bir&"en 

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

Bazı meyva ağaçları -
nın gövdelerine dolanl -
rak inkişaflarına mani o
lan otlar vardır. 

Gemilerin alt kısımla -
rına yapışarak sür'atle -
rinin eksilmesine sebep 
olan kabuklu hayvanlar 
vardır ... 

Radyoda ses dalgasına 
karışarak dinlediğimiz 

parçanın net olarak işita
mesine mani olan vızıl
tılar vardır. 

Bulunduğu resmi ve
ya hususi müessesede 
çalışmıyarak havadan pa
ra alanlar vardır. Bunla
rın hepsine birden para -
zit derler, zararlı şeyler -
dir. 

(sOz 
Artık okuyup yazmıya 
ihtiyaç kalmıgacak 

~ 

Amerika gazeteleri okuyup yaz-
mayı lüzumsuz bir bilgi haline sokan 
fenni bir icaddan bahsetmektedirler. 
Bu icat şudur: 

İki fizikçi kardeş, kitapları seslen
dirmeğe muvaffak ohnu.şlarcı,r. Şim
di sayfalar çevrildikçe hususi tertibat 
ile her sayfada ibareler hızlı sesle söy
leniyormuş, kitapları okumaya ihtiyaç 
kalmıyormuf. 

Bu haberi veren Amerikan gazete· 
si fU mütaleayı ilave etmektedir: 

«Artık çocuklarımJzı okumaya teş· 
vik edemiyeceğiz ! >> 

Yamyamlara reislik eden 
beyaz Avrupalı 

Bir sinema kumpanyası Afrikada 
film çekmek üzere bir hey' et yola çı
karır. Bu hey'et yamyam kabilelerin 
bulundukları yerlerde ıezerlerken be
yaz derili bir kabile reisine rastlarlar. 
Birdenbire hayret ederler. Kabile reisi 
bunlara Fransızca olarak: 

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

HERGüN BiR FIKRA 
Palto 

Şehri sütsüz 
Bırakan lıöpek ... 

-Avukat, meşhur Karagöztü Bay 
Rami, avukatlığa yeni başladığı sı -
ralarda, bir gün, bir palto çalmak
la maznun bir kiilhanbeyine mnh -
keme tarahndan vekili müsahhar 

tayin edilmişti. ~52'°<>~ 
Kendini göstermek istiyen genç 0 <:> .,-

avukat bu bedava miickkili o ka -
dar güzel miidafaa etti ki mahke - Geçenlerde Pransada bir köpek aa· 
me beraet kararı verdi. hibi mahkemede az daha mahkum o-

Bay Rami, herife dönüp te hu 
miijdeyi veı-ince, o, usulcacık avu· luyormuş. Bunun eebebl de fUymu9: 
katın .kulağına sokuJdu ve: Cenubu f&rkt kasabalarının birin-

- Eksik olma, beybilader! dedi. de her sabah evlerin bpılarına konan 
Şimdi artık avalın paltosunu rahat süt şişeleri kırılıyor ve wtler dökülti-
giyebilirim, değil mi? yormuş. Vak·a böyle hergün ve her 

•·-------------------·« kapının önünde tekerrür edince poli-
Beş ay içinde se ,ikayet etmif!er. 

16 defa evlenen adam Fail meydana çıkamaytnca nihayet 
sivil bir zabıta memuru ifi tahkike ba,_ 
lamıf ve şu hakikat ile karfı~mıf: 

- Bir köpek. her aabeh evlerin ka
pılarını c:lolafıyor, fi,eleri ağzile kaJd.ı
rıyor ve yere vuruyor, dökülen sütle-
ri .içiyormuş. 

Köpeğin sahibi bütün sütlerin pa
rasını ödemek •~tile yakasını bu 
dertten kurtarmlf fakat köpeği derhal 
himayei hayvanat cemiyetine götürüp 
ter ketmiş. 

Kendi kendinden dava 
eden adam - Niye hayret ediyorsunuz? der. 

Ben de sizin gibi bir Avrupalıyım. Viyanalı mCfhur bestekar Franı le 
Meğer coğrafya meraklısı olan bu Har kendi aleyhinde garip bir dava aç-

zat bir seyahat esnasında yamyamların mıştır. Haclise fÖyle cereyan etmiftir: 
içlerine düşmüş, onlarla anlaşmış vt Frans le Har, Tuna nehri üzerinde 
kabilenin reisi olmuş. yeni besteler y~ için bir ev hıt• 

Sinema hey'eti bu yamyamlar a- muş, fakat tam ite başlayacağı sırada 
rasında yaıuııyan beyaz insanı tekrar Am ~1- dl' · ı_ad la ald aksi gibi civar evlerden gramofonlar r- erı.Aa a ıyesı ~ ın n an· w 
k d. l ı_ t" "t'" k · t · ve radyolar ça}mağa ba•lmı•. Bunlar en ı mem e11.e ıne go urme ıs emış· maktan kurtarmak için bir evlenme T T 

!erse de muvaffak olamamışlar: rekortmenini hapiı cezasına mahkum kendi eserlerini çalıyorlarmış. Frana 
- Yamyamlar, hiç de fena insan- etmİftir. le H~! mahk:~ye müracaat ed:rek 

lar degw ildir onların reisi olarak bura- ahk"' l d . . F k kendı bestelerının ıusturulmasını ıete-• M um o an a arnın ısmı ranc . . 
da ~alm~yı memlek~ti~e dönmeye Wills'dir. Franck Wills gazetelerdeki mSıştır. - . ./. • b. b. . k 
tercıh edıyoruml demıftır. küçük ilanlar vasıtasile beş ayda 16 eyruse,erı ır ırıne atan 
Müşteri avlı yan /otogra/ çı kere evlenmeğe muvaffak olmuştur. papaganlar 

Bir Alman fotografçı, dükkanının Tevkif edildiği tarihte k.endisile Brezilyanın Sao Paolo fehri zabı-
önüne şu tarzda bir ilan koymuftur: evlenmek üzere talip olan 9'2 kızın tası pencereleri sokağa açılan odalar-

«Dükkanımızda fotoil'afınızı çıka- mektupları da ele sıeçmiştir. da papağan bulundurulmasını menet-
rınız, bunun için sizden para almıya- F k W"ll <Ben ne ya rniştir. Bu garip memnuiyetin sebebi ranc ı s: < payım, 

cağımız gibi fotografı da iki gün sonra kü ük ilanlar benim başıma bu fela.. de şudur: Bu taklitçi kuşlar otomobil 
bütün masrafı bize ait olmak şartile ke~ efüdi» demektedir. klakson ve düdüklerini taklit ediyor-
adresinize sıöndereceğiz.» g larm1ş. Seyrüsefer memurları hakiki 

Bu ilanı gören bir çok kişi fotog- Karşı karşıya harp eden otomobil klaksonlarından farkedile-
rafçıya resimlerini çıkartmışlar ve ha- karı koca miyen bu muzip hayvanların seslerini 
kikaten iki gün sonra adreşlerinc fev- işiterek gelip geçenleri durdurmakta, 
kalade güzel çıkmıf birer fotografları Son lapanya isyanında Madritli bir bir çok defalar da kazalara sebebiyet 
gelmiştir. Bu fotograflardan bir kaç kan koca da harbe girmişlerdir. vermekte imişler. insanlar dakikalarca 
kopye daha istemek için fotografçıya Bu karı koca iki senelik evHClirlcr, geçit yerlerinde bekliyor, ve bilahare 
gittikleri zaman fotografçı sonradan ve birbirlerini çok sevelrer. Fakat si- papağanın işgüzarlığı anlaşılıyormuş. 
istedikleri kopyeler için aldığı para ile yaset karı kocayı birbirinden ayırmış- Bu vaziyet karşıaında nihayet sokak 
masraflarını kapatmış fa.kat bu suretle tır .. Erkek asiler tarafına geçmiş ve üstlerindeki odalarda papağan bulun .. 
de birdenbire fevkalade kalabalık bir kadın hükumet tarafında kalmıftır. durulması menedilince memurlar ve 
müşteri kafilesi yakalamağa muvaf- Her ikisi de bulundukları taraf namı- gelip geçenler papağanların alayından 
fak olmuş. na bilfiil çarpışmakta imişler. kurtulmuşlardır. 

Tilkinin kuyruğu 

E fendi, av hikayeleri anla 

hoşlanırdı. Bir kere eline 
almamıştı ama evine misafirler to 
dığı zaman onlara vurduğu taVŞ 
dan tilkilerden bahsederdi. Uşa 
ralarında şöyle bir anlaşma vardı. 
efendi ev hikayeleri anlatırken ha 
nın şeklini yanlış tarif eder, yahut 
la büyük söylerse uşak öksürür, eı 
de ona göre sözünü değiştiriveriı 

Bir gün gene misafirlerine bir a 
kayesi anlatıyordu : 

- A vdaydım, dedi. bir tilki gör 
Kuyruğu tam yirmi metre uzunlu 
daydı. 

Uşak öksürdü, efendi sözü deği~ 
di: 

- Haydi, diyelim, yirmi metre 
masın da ferah ferah on metre var 
Uşak gene öksürdü, efendi gene 

zü değiştirdi: 
- On metre de olmasa muhakk 

metre idi. 
Uşak öksürdü, efendi sözü değişt 

Nihayet: 
- Bir metreden bir santim bile 

ğı değildi. 

Dedli.ği zaman uşak gene öksürün 
ıağa döndü: 

- Allah rızası için söyle, dedi, 
tilkinin hiç kuyruğu yok muydu ? 

- İstanbulun her tarafında sine 
görülmemiş bir şekilde çoğalm 
Her semtte milyarlarca sinek var 

Diyenler için bir öksiirücü lazım 
duğu muhakkak. Bu öksfırücü öks 
iü zaman: 

- İstanbulun her tarafında sine 
görülmemiş bir şekilde çojalmıştır. 

Diyenler, sözlerini değ~t1rip : 
- İstanbulun ekseri ~tlerinde~ 

nekler görülmemiş bir şekilde ÇO 
mıştır. 

Dedikleri zaman da öksürücü g 
öksürürse, bu sefer de sözlerini bir 
re daha değiştirip : 

- 1stanbulun Şişli ve Mecidiyek 
semtlerinde sinekler şimdiye kadar 
rülmemiş bir şekilde çoğalmıştır. 

Deseler. Öksürücü acaba bir kere 
ha öksürecek mi? Öksünnediğine 
mesele yoktur. Fakat öksürdüğüne 
re öksürükçüye dönüp : 

- Allah rızası için söyle, şu 1sts 
bul da bir tek sinek te yok mu? 

Dernek icap etmez mi? 

Bııiiiôr · iniısünuz? 
1 - Türkiye ile Rusya arasında 

münasebat ne zaman, ne şekilde b8f 
lanuşlır? 

2 - Junon nedir? 
.3 - Avrupanın meşhur nehir1etl 

den biri olan Rhen nehrinin uzunl 
kaç kilometredir? 

(Cevapları YartJI) 

* Dünkii Suallerin Cevaplan: 0 
1 - İspanyanın son Arap hükii01 

rı Osman oğullarından ikinci ~~ b 
tan imdat istemis ve Kemal reıs 
çok gemilerle ya;dırna gönderiln1

• 

2 - Elisabeth de Boheme, 4 ı.ırt 
r Şarlın anası Jean de Luxembotl 

karısı, Almanya imparatoru ve J30 
hemya kralıdır. ı,d 

3 - Yer yüzünü teşkıl eden bl 
kıt'adan en küçüğü, fakat en kala 

~rup.adı::_ .. ·--~ 
Klemansonun takkesı ~ 
Fransızların meşhur Kieın~11 ~ 

başı üşüdüğü için başına siyah bır b' 
ke geçirirdi. Elyevm müzede olaJl ııdl 
tarihi takke Klemanson un haya~:,V 
da meşhurdu. <eHür Adam)) jsrııı •f" 
k" . . k d w n rııBl 

1 gazetesını çı ahr ı~ı 
1
zama n bıılıı-: 

tinde çalışan mu arrır er onu Jdtt 
madığı zamanlarda sıra ile bu ta 
başlar.ına giyerlerdi. . ttdf 

Klemanso bir gün takkenin ıÇ rJ" 
H. se! 

siyah uzun bir saç buldu. ıç ıııll 

--~--------------------------------------·----·~------------------------------------------·-. karm~dı. ikinci günü ise geneda;afl~ 
I• STER· ı• N A N ı S T E R İ ~~ AN M A ! sarı bır saç buldu. Bu sefer gıt' mıyarak arkadaşlarını odasına ç 

Bir arkadaşımızın anlattığına bakılırsa"4l{ars) ın (Tuz- mcktedir. Doğrusunu söylemek lfızımgelirse arkadaşımı- dı: . 'Jik yşfl' 
luca kazasında hekim, hakim, ebe ve ziraat memuru yok- zın verdiği bu haberin doğru olabileceğine biz inanmadık, - Biliyorum, dedi, bana ıyı ek~ 
tur, ve hekimsizlik ile hakimsizlik halkı çok muztarip et- fakat ey okuyucu sen : . ı mak istiyorsunuz,.~~. ~~ s.aç olf1'1~ 

1 s TER ı NAN ıs TER l NA N _vı A I siniz, fakat bu iyılıgınız.ı hıç bir 
I doğru dürüst yapın. Takkede rıJ 

'-----------------------------------·----------------------·----~ san, bir gün de siyah saç butuyo 

ri a 
sap 
gid 
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27 Birincit~rin 

ehirde m ·~hiş bir f acia 
ot b ·· s ·· T oros ekspres· 

t 17 Ö Ü, 16 yaralı var 
s 

ç 

Safa geldin 
Az·z 
Dostumuz! 

Bu satırlar intişar ettiği sırada, dost 
ve müttefık Yugoslavyanm muhterem 
başvekili doktor Milan Stoyadinoviç 
cumhuriyet hükumetinın aziz misafiri 
olarak İstanbula ayak basmış olacak -

tır. 
Türkiye devlet adamlarının Belgra-

• Barselonda komünist bir 
devlet kurulursa ... 

• Belçikada ideal kavgası 
udrıde taarıuz eden İspanyol 

(Baş tnraft 1 inci sayfnda) 
Bu sırada şoför çılgın bir he\ ese kapılmış ve ekspresle 
yarış etmek sevdasına düşmi.ıştür. Şoför yolcuların ı.~
rarlarına rağmen son vite ı açarak başdöndürücü bir sur 
atle treni takip etmeğe başlamıştır. Otobüs bir müddet 
müthış sarsıntılarla kadın ve çocukların çığlıkları ara
sındd ilerlemıştir. O civarda şose tren hat.mm üstün
den geçtiği içın katarı kısa bir mesafe ile geride bıra
kan otobüs ondan evvel bu geçitten sıyrılmak üzere ile
ri atılmıştır. İşte bu sırada şoförün yaptığı yanlış he
sap facianın vuku bulmasına sebep olmuş, son sür'atle 
giden trenle ayni sür'atle ilerliyen otobüs çarpışmışlar-

sahnelere tesadüf edilmiştir. Tren yolcularına birşey 
olmamış, facianın bütün dehşeti otobüs yolcuları üze-

rine çökmüştür. • 

17 ölü, 16 ağır ~· arah 
Yapılan araştırmalarda ankaz altından ve hat bo

yundan 1 7 ölü çıkarılmıştır. Şimdiye kadar ağır ve ha
fif olmak üzere 16 yaralı tesbit edilmiştir. Yaralılar 
derhal Eskişehire nakledirmiştir. Bunlardan 8 i Mem
leket hastahanesinde, diğerleri de Devlet Demiryolları 
hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ağır yaralılardan 
biri Memleket hastahanesine nakledilirken yolda öl
müştür. Memleket hastahanesine nakledilenler arasın
da 13 yaşında bir çocukla babası bulunmaktadır. Bun
ların yaraları o kadar ağır değildir. Yaralıların kur
tarılacağı ümit edilmektedir. Yrahlar hastanelere ge
ce saat ona doğru nakledilmiştir. 

da bir kaç defa vaki olan ziyaretlerini 
iade etmek, hem de Avrupanın bu 
buhranlı anında müttefik devlet zi -
mnmdarlarile müdavelei efkarda bu -
lunmak üzere, memleketimize ilk defa 
gelen değerli politisyen, burada sami
mi bir dostluk havası bulacak, içten 
kopan sevgi duygularile karşılana -

caktır. 

kuv\ etlerinin hücumları şu sı

rada bir haylı şıddetlenmıştır. Bu mu
harebcnm netıcc i hakkmda ~ımdıdc n 
kat'ı bıı~ey soylemek mumkun olm -
makla beraber, harekatın ınkışaf ş k , 
Madrıdın hır muddet sonra diışece • ı 
ve Madrıt hukümetmin de Barsclvr ı 
çekileccgını gôslermektedır. Her ne k -
dar Barselon, muhtar, halta hır d ·rc
ceye kadar müslakıl Katalonya huku
metinin merkezı ıse de burada vaz \ ,._ 
te bakım bulunanlar Komunistl~ı le 
Anarşistlerdır. Esasen Madril hükume
tinin başında İspanyanın Lenin'i deni
len Largo Kaballero bulunduğu içın, 
Madrit hükumetinin Barselona naklet
mesi, orada Komunist bir hükumetin 
fiilen kurul~nsı demek olacaktır. Bnr
selon, büyük bir limandır. İcabmd 
Sovyet Rusya gemilerinin bu limana 
girip çıkmaları kolay olacaktır. Halbu· 

Dünyanın geçirmekte bulunduğu bu 
vahim saatlerde bu havanın ve bu 
duyguların pek büyük kıymeti vardır. 
1935 haziranındanberi Yugoslavynnın 
mukadderatını elinde bulunduran Ek
selans Stoyadinoviç, içeride ciddi, a -
zimkar, dürüst bir idare ile tesise mu
vaffak olduğu vahdet ve emniyetle, ve 
dışarıda takip. eylediği akilane politi -
ka sayesinde temin ettiği dostluk ve 
ittifak bağlarile memleketinin sulh 
idealine gerçekten hizmet etmiş bir 
şahsiyettir. Bu itibarla, kendisinin sa -
dık bulunduğu o ideale, Türk dostla -
rının da ayni derecede ve ayni kuvvet
le sadık kaldıklarını yakın'dan gör -
mek, onun için bir haz olacaktır. 
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[~ademe çok şiddetli oldu 
-Mü ademe çok ani olmuş, f elfıketin önüne geçmek 

kabil olamamıştır. Müsademe anında yürekleri sızlatan 
sahneler olmuş, kadın ve çocukların kulakları tırma
layan feryatları ortalığı çmlatmıştır. Otobüs anide ta
nınmıyacak bir ankaz yığını halini almış, etrafı boğuk 
boğuk iniltiler kaplamıştır. Faciayı müteakıp tren der
hal tevakkuf etmiş, katar memur ve yolcuları yaralı
ların imdadma koşmuşlnrdır. Kaza derhal Eskişehire 
bildirildiğinden hemen bir imdat treni yola çıkarılmış
tır. Bu tren1e Müddeiumumi, hükumet tabibi de kaı.a 
Yerine gitmişlerdir. 

Tüyler ürpertici sahneler 

Tren yolculan sağlam 
Kaza yüzünden Toros Ekspresi beş saat teahhürle 

yoluna devam edebilmiştir. Trende arıı.a yoktur. Yol
culara birşey olmamıştır. Otobüs yolcularının hüviyet
leri bu dakikaya kadar tesbit edilememiştir. Ekserisi
nin tüccar olduğu tahmin edilmektedir. Maamafih ara
larında memur da bulunduğu söylenmektedir. Hasta
haneye nakledilen bir yolcunun üzerinde 31 1 lira bu
lunmuştur. Müddeiu~umi facia etrafında tahkikata 
devam etmektedir. Ölenlerin hüviyetlerinin tesbitine 

çalışılmaktadır. 
Facia bura muhitinde elim bir tesir bırakmıştır. 

ki isp;mya işlerıne müdahale mesele
sinde bir hayli hassasiyet gösteren bazı 
devletler, ve bu arada Almanya ile İt:ıl. 
ya, Barselonda böyle bir devletin tees
süsüne müsaade edemiyeceklerini bil· 
dirmektedirler. İtalyan Hariciye Nazı 
rı Kont Cıano'nun Berlin seyahati sı
ralarında bu habe.rin oradan lereşşuh 
etmesi gösterir ki lspanya vaziyeti cid
den nazik bir safhaya girmektedir. Bu 
neznk<'Hi durumun merkezi sikletı ise 
Fransadır. Çünkü hadiselerin inkLı;afı • 1 

Pnrisin alacağı karar ve ihtiyar ede
ceği hattı hareketle yakın bir surettea 

Snde, bir muahedenin icabı olarak de 
ğil, fakat fıtri bir muhabbetle Türkleri 
nasıl sevdiği kendisini yakından tanı -
yanlarca malum olan doktor Stoyndi
noviçin, aramızda geçireceği maalesef 
mahdut günler, büyüklerimizle yap:ı -
cağı mülakatlar, efkarı umumiyemizle 

_...;;. ______ .,;.. ____________ _ 
Facia yerinde yapılan araştırmalarda tüyler ürpertici 

Yugoslavyanın 
Madrid 
Etrafında 
Muharebeler 

alakadardır. 

* os 
aşvekili ge di • edeceği temas, bütün bunlar ona gos -

terecektir ki Ankaradan Belgrada u -
laşan yol, Türkün Necip ve temiz kal
binden geçmekte ve kendisinin bize 
karşı beslediği duygularda aynen kar

Yalnız A \•rupada değil, umumiyetle 
bütün dünyada cereyanına şahit oldu-

\ 

ğumuz ideoloJik 

(Baştaraf1 t inci snyfada) 1 Yugoslavya gazetelerinin neşriyatı •ır bul un muşlar, Başvekili uğur lamı;ı- l Belgrat, 2 6 _( A.a,.) - Vreme gazete· Sa lamanq ue, 26 ( A.A.) - Nas· lardır. si bu sabahkı nusbasında Başbakan yonalistlerin şiddetli bir muharebeden 

Saat 12 05 de Nişe vasıl olan eks· Stoyadinoviçin Ankarayı ziyaretıne sonra Madridin şimali şarkisinde kiiin 
l>rcs 1 •

10 
' h d d tahsis ettiği uzun bir makalesinde ez- Albo k b .1 p · d v • • .v da Bulgar u u una var- .. . k" ro. nsa ası ı e ıcaron agını ış-llııçt cumle dıyor ı: 1 · ld ki hahe ·ı k 

l:' 1,~· cBütün Yugoslav milleti, Başbakanı- dg~ eCtmı~ho . u ~rlı d r verdı .~e k~e: 
•u "-<lırne, 26 (Telefonla sureti mab· nın Türkiyeyi ziyaretini büyük bir se· ır. um urıyetçı er en on ort ışı 
l\ı &ada giden arkadaşımızdan ) - vinçle karşılamaktadır. O TürkiyeY.i telef olm~~tur. 
lla U~ter.°'." misafirim iz "".: ug.osla vya ki bükün_>eti uzun se?elerden be.~ı hu: Madrıdın cenubunda Naval del 

şılık görmektedir. 
Fakat biz, muhterem misnfirımizı al

kışlarken, onun varlığında yalnız bir 
dostu değil, ayni zamanda çok değerli 
bir devlet adamını da seHi.mlamnktay1z. 

Bir çoklarımız, onun, devlet ve mil
leti uğrunda başarmış olduğu güzel iş-
leri biliyoruz. 

1' ekılı ve refikalarını hamı! olan kfımetimızle bararetlı dostluk munase Marquues mıntakasında mühim bir 
tren 10 dakika teahhürle geldi. Vaktin betleri idame etmektedir. .. . muharebe olmuştur. Cumhuriyetçiler 
rk geç olmasına rağmen istasyon ka· Bütün diğer memleketle~in bunye;;•· bu muharebe meydanında 265 maktul •balıktı. Muhterem misafirimize çok ni sosy<tl meseleler kurt gıbı kemırır: bırakmışlardır. Biliyoruz ki o, en güç bir zamanda ;•ın İmi istikbal merasimi yapıldı. 1 s· ken, Tür kiye, Myük k~J'.'ınm~.~=:ı:~~ T oledo cephesinde G eneral f rnn· iş başına geçtiği halde, bir buçuk yılın ,~'Yohda Edirne valisi Osman Şahinbaş yaşama.ktadır. Isım. mıllı kalkk.. •"k· ko'nun kuvvetleri O.anjuez'e hakim içinde ihtirasları söndürmüş, ihtilıif • <ıari · • R sembolu olan Kama! Atatur un )U 

1 
··h" k""I lan ortadan kaldırmış, bedbinliği nık· 

fik. AY~ Kalemi Mahsus M?dür~ d e sek önderliği altında Türkiye, milli ha· o ani mu .'7 d" sev u ceyş noktalannı hinliğe çevirmiş. halk,n hükômete, hü· ~- nur, Sefaret Başkatıplerın en t tam teeyyüt devresindedir. işga etmış er ır. kumetı"n de halka karşı itimadını iade 
'll'etnsett" A d k l ya ının -------dı ın rif tarafların an arşı an- Yugoslavya, kendi harp sonrası ta- " Tu .. rk Ordusuna etmiş, parliımentonun nüfuzunu hfı • 

· rihinin en vahim saatinde, ?olarsilya fe· kim kılmağa çalışmış, keliım ve tenkit 

t., y U~oslavranın Ankara Elçisi M. Jaketi arifesinde, müttefik Türkiyenin, Karşı derin bir hürriyetim kayıttan kurtarmış ve hele 

çlkade kavga Belçika'ya 
kavgası da sirayet clmış-

tir. Sosyalist\C'r 
bır tarafta, Kntolik ve Muhafazakarlar 
öbür tarafta olmak üzere memleket ıki 
kısma ayrılmış gibidır. Bu arad.ı Fl:ı
manlarla Valonlar da vnr ki, bunlan 
ayırdcden dava da bır başka mahiyet
tedır. Birı Cermen, dığeri Liıtın harsla 
yuğurulmuş olan bu ıki cemaatin ayrı
lığı ise. şımdi) e kadar sadece ırki se• 
beplerden ilen geliyordu. Fakat ıçli
mai ve iktı adi kanaatlerin mühim b"r 
rol aldığı son de\ rede, bu ırki ayrılık 
kısmen kendıni kaybetmiş, onun yeri
ni, ideolojık telakkiler almıştır. Yoni 
Flaman - Valon davası ikinci safho.yn 

d rovıç ile Istanbul Baş Konsolosu gösterdiği sadakatin biıtırasını biiliı mu Saygı besliyoruz ,, memleket dahilinde, eskisine nisbctle ı • llaıveltillerini Edirnede karşılamış· hafaza etmektedir. Türk devlet reisi, daha sıkı bir vahdet tesisine muvaffak 
•rdır. Yugoslav hükUmetine basit bir nez•· (Baştarafı ı inci sayfada) .!muştur. 

1 

"fren kısa bir tevakkuftan sonra Is· ket formülü. çerçevesi_ni. aşa~ _sözlerle yanda hahambaşının riyaset ettiği mu- Bu vatanperverane mesai, vatanper· 
anbuld 

1 1 1 

b" l'k Ik l hitap etmıştı. Turk hukumeh ıse, tam . h · t" • d kabul etmı"!ıtı"r erlik hususunda adeta kıskanç ve mü-
• an ge en ere ır ı te a ış ar . 1 k b" b h 1 k sev• eye ını e v • '•••nda yolu na devam etmiştir. bir sadııka tın par a ır ur anı o ara Ba k · ı .. "leden sonra 150 b. teassıp davranan Türk milletinin tak. milli yas ilôn eylemişti. şve 1 

' og ' • ın dir ve tebcil edeceği şeylerdir. 

geçmiştır. Bu kavgaların tabii reaksi
yonu olarnk Leon Degrel adında bir 
Faşıstin meyd:ına getirdiği Reks ısimli 
kurum, eski, yeni ve bilhassa Mnrksısl 
müesseselere karşı açtığı mücndelede 
şiddetinin [azlalığile nazarı dikkati cel
bedıyor. Belçika hükumetinin şiarı ise 
itidal ve vaziyeti muhafazadır. Karşı 
karşıya bulunan müesseseler Komii
nizm ile Faşizm olduğuna göre, bu mü
cadelenin amansız bir kavga olacağın
da şüphe yoktur. - Se1im Ragıp 

t;._,. Evvela vali Osman Şahinbaş ile V me gazetesi bundan sonra siyasi kişinin iştirak ettiği büyük bir miting-4:JUtrne k • re l Bunlardan başka, büyük misafirimi-

ni . umandan vekili hususı vagona ,,azı"yetı·n tahliline geçerek diyor ki : de nutuk söylemiş ve .. so···z e.r.i ara .. sında • .. o::. rıp a · • 

1 

d l • zin valnız bir siyası degil, muktedir bir 

li . zız misafirimizi selam a ı ar. Avrupada vaziyetin vehamet kesbet- Balkan harbının yıldonumu munase- J arıci" h .. d .. ·· R fk maliyeci olduğu da meçhulümüz de • 

ı\rn· Je ususi kalem mu uru e ı mesi, küçük devletler arasında iş birli- betı'le demiştir ki: 
d ır ve protokoldan Şemseddin Arif b" · ı ğildir. e hük· d" ğini doğuran sebeplerden ırı .0 muş _ _- - Bu harpte, dünyanın en l<ıymel· Ekonomik buhranın Yugoslavynda 

v· umet namına doktor Stoya ıno- tur Bu··yu""k devletler bevnelmılel mu- 1. d 1 d bı"rı" olan Tu··rk d ıçe ho ld B kil · ' 
1 

or u arın an or olanca şiddetıle hüküm sürdüğü bir 7.8· 

hen· ş ge in dedikten sonra, aşve nasebetlerde karışık vaziyetlerden mü .1 muhakkak 1c.· y usu ı kabul etmek nezaketinde buluna- . . F k t k'. ük" d ı e çarpışmamız, ı unan manda, Stoyadinoviç hükCımetı geceli 
:tak . . . .. .. .. teessir olmıyabılırler. a a uç ev d. b' f İiiiın dedı kı: •Belgratta sizınle goruşt~- leUer, bütün soğukkanlılıklarını mu ha- o'.dus.u için ebe .'. ". ~r~ olacaktır. gündüzlü çalışarak yurdun bu bakım· 
lli . zaman yakında güzel memlek~tı- f t ek ve sulbü müdafaa için kuv· Şımdı dost ve m_uı;ıehkım~z olan, kıy- dan dn kalkınmasını temin eylemiş, is· Zı zıya t d t · t" ı te aza em · · · · 1 t nı takd •v• • tikraza baş vurmaksızın oldukça ge ~ad re etmeyi va e mış ım. Ş ve\li surette birleşmek mecburıyetın· metını ve asa e ı " ettıgımız • • tak •nıı tuttum. Genç Türkiyenin top· dedirler. yüksek Tfük ordu~una karşı derin bir niş bir bayındırlık programı başarmış, dak1.•rında bulunduğumdan dolayı şu Türkiyeye gelince, dostumuzun ya • saygı beslemekteyız. her tarafta şoseler, demiryollar, liman
Si ıkada ne kadar bahtiyar olduğumu bancı memleketlerde büyük bir nü!u- i Dünya ve Balkanlarda sulhun le· lar, su bentlerı yaptırmış, bu suretle 

',., \aMıin edebilirsiniz. • zu ve tesiri vardır.• mini hususunda birer büyük i"imil olan hem ameleyi işsizlikten kurtarm•ş, 
J\k Ynı trenle Belgrat elçimiz Haydar Vreme makalesini şöyle bitirmekte· Türk ve Yunan orduları, Adalar deni· hem de memleketi imar etmiştir. ~~Y da geliyor. . . 1 1 d b 1 Biz, onun bu meşkiir eserlerini bu 
n Urk matbuatının selamını kendısı- di~~şbakan Stoyadinoviç'in Ankarada zinin iki sa 

1

i in el u unduğu rnüd- seferki Yugoslavya seyahatimizde ya-

oet en o ... nce go··tu"'rdu··g~u··mden dolayı M. l v k detçe bu sulh sarsı mıyacak ve Yunan ~ Türk devlet adamlari e yapacagı o- d bak kından gcirdük. Ve bu faaliyetle onun 
nı~~~~ınoviç bana ayrıca teşekkür et· nuşmaların, Balkanlardaki tam iş birli- ordusunun saygısı a i knlacaktır .. u semerelerini kendi bükömetimizinlo -~ utfunda bulundu. g·i ıçin çok i::ıydalı olacağını zannedi- d 1 leı e pek benzcttiğımiz ıçindir ki, kalb-"'ı"nar.ın. sabah, muhterem misafirlerimi- Almanya a ınparatorluk l · · d f 
... ı t voruz. d erımız e ayrıca bir memnuniyet \"e i -

Ya ırahatini temin için, Bay ve Bn· • Ba<bakan Stoyadinoviç. Reisicumhur ihya mı e ili yor? tihar hissi uyandı. 

An karada 
Cumhuriyet 
Bayramı 

-
A k 

'>6 (A A ) - A~ıircn it-n ara, - . . n 
tihaz edilen karara göre, Cumhuriyet 
bayramı münasebetile Reisicumhur ta
rafından Büyük Millet Meclisinde icra 
edilecek kabul törenine dereceleri • 
şağıda yazılı memurlar iştirak edebile-

ceklerdir: 
1 - Beşinci dereceye ika.dar - da-

hil - maaşlı devlet memurları. 
2 - A. Serisine muadil maaşta o-

lu; bilfiil müdiri umumi - teadül 
derecesi l - veya bilfiil müstakil mü
dür - teadül derecesi 5 - vazifesini 
veya mafevk vazifeyi ifa eden ücret-su~ Stoyadinoviçin rakip oldukları hu- Atatürk tar fından kabul edilm,k fırsa Zıra dotslarımızı bize her suretle ~a-sı \ agon K"" ·· k k d k t dan lh · Paris, 26 (Radyo) - Berlının ivi ha- J a" uçu ce mcce e a ar tını elde edec..'ktır. Bu temas, su sı- d J kın görmek, bizim ı·çın hazzı mucı"ptı·r. "rıla k 

6 

b d ber alan mahafilin en sızan haberlere 
aı k c.ı ve saat '45 e kadar ura a , etı" eserıni ve Balkan Antantı ara- \ 

ı Ol'lul k ı·t ,a:s göre, Avrupada hüküm süren si.va i 'e bütün bu candan duygularlndır 
ta- aca tır. Sırkeciye muvasa .ı · ·ndakı" samimi iş birliğini bir kat daha -' 

·•• dok zd d buhran ve bazı dahili müşküllerı· go··z ki, büvük müttefıkimizin muhterem 

u a ır. kU\ vetlcndirmeg~ e yardım edecektir.• J D t 
E. Talu - • önünde tutan M. Hitler, bunlara galebe başvckilini bugün burada karşılıyor ve 3 - oğrudan doğruya ~mu.m * Ribbentrop Lonclrada çalmak maksadile Alman halk kütlesi- kendisine: büt~eden maaş almıyan ve şımdıye 

#t ·-:-..ıı..uı.ı.ın~sru:LU.__:Lo~n:d:ra:.:2:6 ~<~H~u~su~snntı:oı~A~lwmmnwnnLyn.J.n~ı~nr~Lo~l~111=.·Ln~ı·~n~k~ra~l~lı~ğ~a~k~a~r~şı~b~es~~l~ed~ı~ğ~i~s~ad~a~k~·a~t:v~e~L~· ~~~·a~f~a~g~e~ld~~in~,~a~z~iz~.v ~e~k:ı)~·m~e~tl~i~d:os~t~!~k~a~d~a~r;t:e~ş~ri;fa~t~a~da;h~i~l~.i~~d~~~e~d~iie~n~:s:a:ir~~-~ ha "•!ılıktan bilistifade Alman impera· dıyoruz. müesseseler ve em nlı ıçın de bunlar· 

li memurlar. 

- Talu dan en yüksek der.eceden üç zat. 



4 Sayfa 

. 'ı.,. " • 
• • ,f. 

. . . ' 
ı.~ 

-... ; ·. ' .. '.:: . ·, !"2~ 

SON POSTA 

Anonim 

B.. . ..;.. -ınncıtq~ ,, 

Türk 
Sigorta Şirketi 

Sigorta tekniğinin modern esasları üzerine kurulmuş en kuvvetli finansal gruplara istinat eden mlllt .,r 
sigorta şirketidir. lstanbul, Yeni Postahane kartısında Büyük Kınacıyan Han. Telefon: 24294 

Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniı· - -lf _________________ mı ________ ıım _____________ ., , Yarınki matinelerden itibaren 

I_ ~~-·~-A-~ __ B_L_ı~·~ı SÜMER Si EM~ 
Dün 1500 

göçmen geldi 
Liman idaresinin 
Yeni inşaatı 

•• Cumhuriyet Bayramı Şerefine 

Ge~:::r:;n ~~:::~dar T A R A S B U L B ' 
Liman Umum Müdürü Raufi Man

Vatan daşlarımız Boğazdan yaslıgil Ankaradan şehrimize gelmiş-
geçerken tezahürat yaptılar tir. 

sadece müracaatlar tesbit 
edilecek 

Muht~em ve muazzam filmini takdim ediyor. 

Baş rolde: H ARRY BAUJI 
Liman idaresi bir müddettenberi Tasfiye halinde bulunan Föniks 

yaptığı tasarruflarla bazı inşaat ve ta- dö Vjyen ve Türkiye Milli sigorta şir
mirata karar vermi~ bulunmaktadır. ketlerinden alacakları olanları tesb1t 
Yeni yapılacak inşaat yolcu salonu, etmek üzere Milli Reasürans'da açı
atölyeler, yeni asri ahırlardır. lan büro faaliyete geçmiştir. Şimdiye 

Yeniden motörlü ve motörsüz va- kadar seksen sigortalı müracaat etmiş
sıtalar satın alınacaktır. Ayrıca bir de t ' ır. 

ameleye dispanser yapılacaktır. Üç ikinciteşrine kadar büro yalnız 
Umum Müdür gelecek ayın dör- müracaatları kayıtla meşgul olacak, 

dünde kadro işleri için tekrar Anka- o tarihten sonra da devir muamelele-
raya gidecektir. rine bakılacaktır. 

Her zamandan daha kuvvetli ve daha dahiyane oynayor. 5' 
arkadaşları : En mükemmel çift artist 

DANIELLI! DARRIEUX ve JEAN PiERRE AUM0 .. 1 

Kazaklar hayatına aid cazip ve ihtlrnslı bir mncertt olup seyircileri, 
gökynznnan altında cereyan eden bir harp sergnzevti arasında enfes ~.il 
macerasına doğru sUrOkliyecektir. Suvarelcriniz için yerlerinizi eff"' 

aldırınız. Telefon : 42851 

il .__,Bugün ve İKİ YAVRUCUK Filmlerinin 
bu akşam . seansları. 

Göçmen nakliyatına tahsis edilen 
Hisar vapuru yeniden Köstenceden 
1500 göçmen getirmiştir. Bu göçmen
leri vapur doğruca Ege mıntakasında 
kendilerine tahsis edilen yerlere götür
rnü~tür. Havaların güzel gitmesi yü
zünden göçmen nakliyatı sekteye uğ
ramamaktadır. Göçmenler, vapurla 
boğazdan geçerlerken hep bir ağızdan 
yaşa diye bağırmışlar ve bu tezahüra
ta Sarayburnuna kadar devam etmiş-
derclir. r:; Berat gecesi Bir yar çöktü 

Ş k · "d 1 l 1 "" şrinievvelin 31 inci cumartesi Kireçhurnu ile T arabya arasında 
e erm yem en ucuz a 1 acagı Şabanın on dördüne müsadif yeni yapılan asfalt yolda bulunan bir 

doğru değil olmakla akşamı (pazar gecesi) ley- yar gece.. ansızın çökmüş ve yolu kap-

PATAŞON hastaneden ~ 
lki senedir rahatsız bulunan PB 
hastaneden çıkması nzerlno iki 
komik tarafından çe\71len ilk .Alfll 

Son günlerde bazı gazetelerde Al
manyada tetkikat yapan şeker müte
hassıslarının hükumete verdikleri ra
porlarda fiyatların ucuzlaması işine 
temas ettiklerine dair haberler intişar 
etmişti. Bu hususta malumatına. mü
racaat edilen teker şirketi, mütehas
sısların bu raporlarda şeker fiyatlarına 
ait hiç bir kaydı bulunmadığını, fiyat
ların ucuz1aması hakkında da bir ta
savvur bulunmadığım bildirmiştir • 

Alman pamukçular döndüler 
Memleketimiz pamukçuluğu hak

kında tetkikat yapan Alman pamuk 
hey"eti Almanyaya dönmüştür. Bu 
mütehassıslar pamuklarımız islah e
dildiği takdirde dünyada rakipsiz ka~ 
lınacağını söylemişlerdir. 

Hey'et Çukurovada da tetkikat 
yapmak üzere bir müddet sonra tek
rar memleketimize gelecektir. 

lei berat olduğu ilan olunur. ı lamı~tır O 51 d · d k' b -
Is
. ta b 

1 
M""ft·· .. T • ra a cıvar a ımse u 

n u u usu I d w • • k 1 y 1 
Ul
.. unma ıgı ıçın aza o mamıştır. o 

gener d h . . . w :..,_ ________ ..;;.. ____ _,; er al temızlenmıştır. Yalnız, dag el~· 

Müessif bir ~inde yeniden çatlaklar husule gelmiş-

sözlU film -
PAT ve PATAfJOı 
KIZ HIRSIZLAfl 

Yarınki Çarşamba matinelerden iti!.ı. 
AL KAZAR sinemasJP""· Kamyon kazası tır. B~nların da çök.e~e~ bir kazaya 

sebebıyet vermemesı ıçın buranın ka-
Metris yolunda bir kaz.a olmuş, i- ) k k ld 1 b 1 O 1 • d ı ~ 

çinde otuz yolcu bulunan bir otobüs Zl ara a ırı masına aş anmıştır. sküdar Hukuk Hakim iğın en: r-------------
devrilmiş, 6 kişi ağır aurette yaralan- Elektrik şirketindeki tetkikat yü~~ı: ~:!0·~~ka~~~ Nöbetci 
mış, bir kişi de ölmü,tür. Yaralılar o- Elektrik şirketinde yapılan güm- Çamlıca sabık ve aakit hanedandan Eczaneler °"" 
tomobillerle İstanbula getirilerek muh- rük kaçakçılığına ait tahkikat son saf- merhum Yusuf lzzettinin bah,.e irin- Bu geceki nöbetçi eczaneler '° 
t ı 'f h t l t lm l d : :-- İstanbul cilıetindekilcr: e 1 as ane ere ya ırı ış ar ır. hasına gelmiştir. Bir kaç güne kadar deki köşkünde sakin merhumun ikinci 

d 
.
1 

bitirileceği umulmaktadır. Bu işin mes kansı Emine Nazile Eda aleyhlerine açı- ~.=:;:~). <z::kı::;~nd~eıxı(I, 
Dün Avrupa an gelen vekı ler ulleri de tesbit edilmiş gibidir. Yakın- lan İptal davumdan dolayı müddea • Beyazıtta: (Haydar). Einft16JJ 

Ankaraya gittiler da isimleri gümrük baş müdürlüğüne leyhler Süzan ve Emine Nazik Edaya <Mehmet Kmm>. Fenerde: cAfl!~ 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel verilecek, oradan da ihtisas mahkeme- usulen ve ilinen tebliğat icra edilerek ragümrükte: (Arif). Küç~ 

Sekreteri Şükrü Kaya, fühhat Vekili sine sevkolunacaklardır. yevmi muayyen de Süzan tarafından (Hikmet Cemil). Samatynda: < 

Refik, Ziraat Vekili Muhlis, Riyaseti Maarif l'tlüdürü Bugün Geliyor vekili avukat Sedat geldiği halde Emi- Şehremininde: CNflzım). Şehzade 
Cumhur Daire Müdürü Hüseyin Rıza Ankaraya gitmiş olan Maarif Müdürü ne Nazile Eda gelmediği gibi vekil da- da: <Halll). 

h. ·· d .-..&:::;.:....den tahkik Beyoğlu clhetindekiler: ~ 
dün sabah Avrupadan Şehrimize gel- Tevfik bu~ün şehrimize döneccktır. ı gon erm...u1.5u• abn gı- Galatııda : (Huseyin Hüsnü). JJ 
mişler ve akşam Ankaraya hareket et- ---Şehl~-Tiya't';~ yahmda ic:nsma karar verile- (Nisim Aseo). Kasımpaşada: c?Jil 
mişlerdir. ht~ı;cuı Bmdnım Tepebaşı dram kısmı rek tahkikat 16 /l 1 /936 Pa.. Merkez nahiyede: (Dellii. suda>· .-..J 

~~hirTiya'trosu 27/10/936 da zartesi saat 10 na talik edıi- de: CNarglleciyen). Taksimde: <l? 
İtalyaya Gidecek Ticaret Iley'etl iktısat İmtihanları il k t 20 30 

l'lllll\'l\'ı 
8 

9şalmR saKnADIN. INda mit ve müdealeyha Emine Nazik Eda- cı > İtalya ııe bir t.tcaret anlıışmıısı yapacak Hukuk Fakültesine batlı İktısat ve İçtima- yan · t 

olan hey'etlmls Ankaradan şehrlmlze gel- lyat Enstıt.üsünün 935 - 938 ders yılı 1mt1· ı ıııı ııı ıı HAY ATI ~m bik~etgilıı ~ul n::;ğundan , ~~~=:~:a:~·~~er~::.d~~;:::::. 
mlştir. Hey'et bueün İtaıyayn gidecektir. hanlan 17 Teşrlnlsan.lye bırnkılmıştır. Fr0anps6ızettikıyntr .~m u hanap • gıyap an eme di- sun. Kadıköy Paznryohındıı : c!l 

r iıı ı van esine tAlik kı1ınnut olduğun • ıı.J' 

d Z G k 1 h f 1 
ın gUndllz saat 14 de Modada: CFnlk İskender) . üstfı../.d 

H ık V ·n e . .. a p •. tı• a ı· dan müddealeyha yevmi mezkUrda a e l ıya 0 llll'l'ılll çoFcAukTMtiAynCtr
1

Kosu miycde: CSellmlyel. 
gene gelmediği aurette tahkikabn gı- ~ 

ihtifalde 
Ziya Gökalpin 12 inci ölüm yıldönü

mü münasebetile dün Eminönü Halke
vinde bir ihtifal yapılmıştır. İhtıfaldc 
Üniversite doçentlerinden Ziyaetlin, 
Ziya Gökalpin eserlerini ve hayatını 
anlatmıştır. Doçent Hayri Esat ta mer
humun Milli Türk terbiyesindeki rolü
nü anlatarak ezcümle demiştir ki : 

- Tanzimata kadar müsbet bir bilgi
den mahrum, devlet ve dış otorıtesi al
tında zebun, iyi müslüman yetiş iımek 
isko!astık bir gaye olmu . t u. Tanzinırı t 
tan sonra bu terbiye idealine ancak 
mü bet bi lginin ilavesi ile iktifa edi'di. 
ümmet. terbiyesi, Millet te. b i) c he 

bulunanlar 
inkılap etmemişti. Ziya Gökalpin bu
lunduğu cemiyet böyle bir cemiyet idi. 

c- Ziya Gökalp milli terbiye ve mil
li harsa istinat eden bir terbiye sistemi 
ni ortaya atmıştır. O, bu dünyaya ra
hat ve fısude veda etti. O, gözlerınin 

son ferini büyük milletin hayat vere
ceği güneşinden, Atatürkten almış bu
lunuyordu.» 

Hayri Esat bundan sonra Ziya Gök
alpin Yeni Hayat adlı kitabından bazı 
şiirlar okumuştur. Şiirlerden sonra cla 
ihtifale son verilmiştir. Ziya Gökalpın 
12 inci ölüm yılı münasebetile cZiya 
Gökalpin hayatı ve içtimaiyatı• namı 
gltmıfa bir eser neşredilmiştir. 

akşam sant 20.30 da DUOAKLARIN yabında icrasile lizım gelen karar it- tihaz edileceği ilan olunur. (2 

KAL • 
1 ENTE 

DOLORES 
DEL RiO 

Kaliente de: Sıcak aşk snrkılnnnı dinleyin1Z· 
Kaliente de: İspanyol gnzellerıle dans ediniz. 
Kalienlenin : Esmer gnzelleri zevk snçı) orlaf· 
Knliente de: (La Muşnşa) yı öğreniniz. ınJS· 

T Ü R K Sineması 
Perşembe matinelerden itibaren 

Pr. 

Kalient~ de: Kırmızılı kadının sözlerini dinleY 
Knliente de: 12 gazel yıldızı siz de görn~oz. 11,, Kaliente'nin : Şarkıları, dansları, gOzeJliğıne 

olacaksınız. 
Kulienle' Aşk ve zeyk filmidir. 

. .,, 
Kısa bir müddet devam edecek olan kı~ temsilleri 

Maksim Tiyatrosund~,; 
görülmemi~ bir alkı§ ve takdir toplıyarak YENi ŞA 1 

HAYRET NUMARALARA devam ediyor. t 
Bu revkalade programı yalnız: 100, 60, 40 kuruşluk bir bile 

Alarak görebilirsiniz. 
lçerde eyr1ca konsumasyon yoktur. 011ııj

Fevkn1Me iki saat geçirmek istiyorsanız heıııen MAKSIM'e kO;rıı 
Her al<ı:am saat 21 de suvarc Cumnrtesi, Paınr ve Cuınlıuri) et Bıı 

günleri sııal 17 <le nıııtine ...................................... ~ 

çu 
mi 
rı 

su 
şa 

' 



SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
• • 

rın temennısı Somalıl 
yüz yıl evvel açılan Bakırçayı kanalından 
tarlaların istifade etcirilmesi isteniliyor iki 

Pekmezi bol güzel 
bir köy 

Perşembe günü yapılacak güreşler 

Pehlivanlar son 
· dmanları ı yaptılar 

Serb~~t güreşte . Mülayimin Tekirdağlı Hüseyini, 
alaturkada T ekırdağlının Mülayimi yenecekleri 
. tahmin ediliyor 

Dun Hnlkevinin tertip ettiği büyük\ !inde tecelli ederse M"lA · t hl k 

Soma (Husu 
si) - Bakırçayının t 

temizletıleceği hak· "' 

Karaman Pınarbaşı köyün
de Anadolunun en güzel 

pekmezi yetişiyor Serı.~~t ·1 .. 
1 

. , u ayım e t )e 
. ~ ve ~ng ı gureş ere gırecek pch- girecek demektir. 
lıvanlann Kumkapı klübünde ) aptık- J Çi.mkiı o takdirde kuvveti· · ları son idma 1 tti , ı cneıJıSl . n .~rı seyre m.' ,büsbutün artacak olan Tekirdnglı Hü-

kmdakı haber çiftçi • Karaman, (Hususi) - Kazamıza 
yi çok sevindirmış · yakın köylerden en kalabalığı ve en 
tir. Bakırçayı boğa· güzeli Pınarbaşı köyu" dür. 102 evi, 350 

zında bundan 200 yıl evvel bir kanal köylüsü vardır. Çok verimli olan köy 
eçılmış, birer bireı bağları halkın en değerli geçinme vası-
inşn edilen dört de- tasıdır. Bağlannın mebzul mahsulile 
ğirmen de bu ka • köyde pekmezcilik ileri gitmiş. hariç 
naldan istifade edi - köy ve kasabalara da her yıl bol sev-

lerek işletilmeğe kiya.t başlamıştır. 
b a ş l a t ı J m ı § • Köyün şarkından geçen Dereköy, 
!ardır. Knnaldan is· bütün araziyi sular. Ve bu yüzden 
tifade eden arazi sa-~ köy yakınlarında da bir kaç tane de· 
bipler! de muayyen ğirmcn Dereköy sulan ııaycsinde işle-
günlerde kanalı te- Somadaki an bbrlJaılamıdan blıi mektcdir. Dereköyünün iki yanı sık 

~ırkaç saat ~ren bu ~.ı 1dmanlara, .:>eyin pehlivan, çok tehlikeli ve çok guç 
mu~b~k lara. gırecek butun pehlıvan- yen ılır bir rakıp kesilecektir. 
lar ıştırak cttıler. Fak t ben hırsına k la ·ı · B · k - . . . . • o < y ma up o-

ır aç gun sonra bırıbırlerıne gıre- lnn Tekirdağlı Huseyinin ölçustiz _ 
cek, hatta ihti~l biribirlerini. sa~atla- cumlar yapmaktan kurtuİamaması ı:~
~acak olan pehlıvanların aynı mınder timalini daha kuv\ctli buluyorum. 
uzerınde çalış~alar~, bi~b?'lerıle düel: Ve serbest güreşte kazanma şansını, 
lo edecek rakıplerın sılfıhlarını aynı daha ziyade Mülayimin lehmde görü-
taşta bilemelerine benziyordu. Bu ıd- yorum. 
manları s.~yr:tm~ pe~livanlarımızın, Maamafih, sakatlık gibi akla gelme
yardı~ gordu~le~ı takdırde bizi, 30 yıl dik ıhtımaller de, beni bu tahminimde 
evvelkı mevkıımıze ulaştırabilecekleri yanıltabilir. 
kanaatini uyan.dırdı. Alaturka güreşe gelince M"l" · Kılıl 1 . , u ayım 

. t arından, hallerinden ve sözle- pehlivan uzun zamandır yağlı güreş 
r~nden hayatlarını çok ağır şartlar i- yapmamıştır. Buna mukabil son ay
çınde kazandıkları, ve yarı tok yaşa- larda, mütemadiyen çok sıkı yağlı gü
dıkları anla~ıla.n pehlivanl~rımızın pa reşler yapmış bulunan Tekirdağlı Hü
zulnrına _tabıatm doldurdugu l-udretin seyin daha iyi bir haldedir. Bu itibar
som;~zluguna şaşmamak elimden gel- ladır ki, onun yağlı güreşte, serbest gü-
medı. rı>c:t k" •ıA b" t' · k 

nıizlemek şartile bu sudan istifade ede- Eskiden bu kanaldan istifade eden ceviz ve kavak ağaçlarile kaplanmıştır. 
tek tarlalarını sulamak imkanım el,. arazi bugün boş durmaktadır. Bu yüz- Pınarbaşı köyü Aşağı mahall~. Yu
de etmişlerdir. Fakat aradan zaman den bir kısım çiftçiler mahkemelere karı mahalle isimlerile ikiye ayrılmış· 
geçince kanal adeta değirmencilerin la- bile baş ~uşlardıı"· Hiç olmazsa br. Köyün bir mektebi ve bir tek mu• 
sarrufuna gMml<:: gibi olmuş, pamuk - temmuz ve agustos aylannda su al - allimi vard a-t•• k'" h Ik k b' "'r·~ ak imk" bul nsa bu kanalın geçti- ır. u un oy a 

1 ısa ır 
çu da değirnıencinin baziçesi haline gel- ~ ah anı k ~dalan ile dolacakt-r. zam.anda okuma ve yazma öğrenmiş· 
miştir. Geçen sene Uönüm başına ya - ~a~en a5=~• un fabrikası da vardır. l':dır. Mektebe civar köylerden de her 
nm lira alınmak suretile pamukçulara Bu değirmenlerin susuz kalınası ve yıl- gun m~ntazam surette talebeler gel-

su verihniş, bu yıl bu ücret 75 kuru - da iki ay kapanması ihtimali varidi ha- mek!:dı~. , .... şa çıkarı!ınışlır. Pamukçu bu parayı tır olabilse bile un fabrikalan saye - Koyun Karamanla ve dıger nahiye 

. • .. • • --ı e ı mag u ıye ının acısını çı ara -
Içlerı~~c oylelerı var kı, koca Yusuf- bileceğini sanıyorum. Maamafih, güreş 

lann, .Filız Nurullahların dünya min- ten benden daha iyi anlayanların da 
d:rıerın~~ ~oş .~al~n yerlerini doldura- iştiıak ettikleri bu tahminlere rağmen, 
bılme~erı 'Çıı:ı uç. dort ay lfıyikıyle bes- Tekirdağlı ile Mülayim arasındaki gü
l~nebılmelerı ve çalıştmlrr uları kafi- reşler çok iddialı ve dolayısle çok he-

verdiği halde gene tarlasını salıya - sinde kasabanın ihtiyacı karşılanabile- ve köylerle muva .. Iasını temin eden 
mamıştır. Çüıık-ii değirmenlerde müş - cektir. Somalılar Bakırçayının temiz- yol çok düzgündür. Bu yüzden köylü 
teri çok olduğu ve suya değirmenci ta- lenmesi mevzuu bahsolduğu şu sıra - mahsulünü eziyetsiz ve s1kmhs1z rnun
sarruf ettiği için çiftçiye su verileme- !arda bu cihetin de nazarı dikkate 8 - tazaman Karamana sevkedebilmekte-
ıniştir. Iınmnsını t.emenni etmektedirler. dir. 

S 
• • f • • • ı•' G d b • Telefon hattı ile köy merkeze bağ-
ZVQS cznage znzn eyve e zr lanmış, Pınarbaşı bütün güzelliği, te-

~ •1• k f V k k ,~·ı • mizliği ve suyunun çok iyi oluşu sa-
r Ql l me 1J U AQÇQ Çl QJ l eSl yesinde bugijn Karamanın bir sayfiye-

Sivaa (Husu· V k l d si haline gelmiştir. Karaman halkı yaz 
8~ - Savçun 1. a a an l gelince ailelerile bu köye yazlığa gel-

!~;:::~f.~~ köyünde bir tar· Geyve (Hususi) -At ve eşekler- mektedirler. 
jla meselesk yü· le külliyetli miktarda sigara kağıdı ka· G----------~üncien iki k•r· çınnakt• olan bir kaçakçı kafilesi i•n- alip Demirizin 
deşi öldüren Hü- darmalar tarafından yakalanmıftır. c 
ocyin Sivasa ııe- Bunlar 14 kiıidirler. Bo1uda yapılan enaze merasimi 

J tiribnif, sorgu bir aramada da iki havan ile yüz kilo 
hakimi tarafın· kaçak tütün yakalanmıştır. 

Sivas (Husu· 
ei) - Sivas, Er.. , 
zurum, Malatya 

Muş göçmenleri Tokada iltisak1 hatlan in· 
ilan tevkif edil
miştir. Hüseyin in 
1 ~rdeşi Mehmet 

Katil Hüseyin .ıkkınClaki taki-
bat fimdilik gayri mevkuf olarak de-

nak,edi\iyorlar .şaatı baş müdürü 
Galip Demiriz bir 

['ok.al (Hususi) - Bulgaristandan kalb sektesi neti .. 
gelen ve muvakkat olarak Muşa yer-

1\'aın etmektedir. 1 t
. ·ı 700 kadar goç~ menin Çorum- cesinde ölmüştü. 

eş ırı en G li D · · 
da isk8n edilmeleri tekarrür etmişti.:. . . a P emır.~ 

dir. yecanlı olacaktır. 
Çalışmalarındaki ciddiyetten, yarın- Benim bütün temennim, bu müsaba-

dan sonra başlayacak güreşlere verdik- kalarda iki pehlivandan birinin sakat
leri ehemmiyetin büyüklüğü anlaşılı- lnnmamasıdır. O güreşleri idare ede
yor. cek hakemin, bu ihtimali mi.ımkün mer 

Ba.şa güreş:Cek pehlivanlar içinde de tebe önleyebilecek şekilde davranması 
haylı zorlu gureşçiler var. Fakat onla- lfızımdır ! 
rı.n, ne Mülayime, ne Tekiı:uağl~ Hüs~ Meydan okuyan Macar Ça} aya cevap 
yıne, h~tta ne ~e Kara ~ye. cıddi bı- veren Türk pehlivanları ikileşmiştir. 
rer tehlıke olabileceklerıru hıç sanını- Afyonkarahisaıında çalışan Nakkaş· 
yorum. lı Hüsnü pehlivan, günlerden beri sıkı 
Fa~~t Kara AliniD de, yirmi beş, o- idmana başladığuu bildirmektedir. 

tuz gun evvel alçıdan çıkan sakat ko- Kendisi vak.tile Kızılcıklı Mahmutlu 
!iyi~ ço~. ?üyük işler görebileceğine Dinarlının babası Yusuf Hüseyini, da'. 
kanı dcgılım. ha sonraları Mülayim pehlivanı, K(lra 
B~ itiba;ladır ki ben tahminimi, baş Aliyi birçok defalar yenmiş bir pchli· 

pehlıvanlıgı kazanmalan en kuvvetle vandır. Bugün altmışını geçmiş olma· 
~~~teme;. olan ~i ~hlivan üzerin~e sına ve y.ıllardan beri Afyon tozları 1• 

~~t~egırn:. Mülayım ve Tekirdaglı çinde çalışmasına rağmen dınç ve sağ· 
Huseym pchlıvanlar, Hem serbest, hem lamdır. 
de. y~ğlı ~~ yapacakl8:1'. . . .. . ~dis~e Amerikan usulü gü~eşme-

Iki pehlıvan da, kendilerının de soy sını becerıp beceremiyeceğıni sordum: 
!edikleri gibi bu güreşler için mükem- - Bu, <;ledi, eninde sonunda güıeı 
mel surette hazırlanmış bulunuyorlar. değil mi? !ster Amerikan, ister Çin, is· 
İkisi arasındaki siklet farkı, Tekirdağ- ter Japon usulü olsun. Ben o Macarm 
lmın lehinedir. Maaınafih Tekirdağlı hakkından geleceğime eminim! 
Mülayimden ancak üç dört kilo ağır - Çayaya cevap veren pehlivanlardan 
dır. Bu basit farkın müsabakada mü- birisi de Samandıralı Etem pehlivan • 
him bir rol oynaması muhtemel değil- dır. Ustura ile kazınmış kafasının orta 

Maçkada mektep ihtiyacı 
Maçka (Hususi) - Maçkada tam 

«!evreli bir ilkmektep vardır. Bu mek
tebe 300 talebe devam etmektedir. 
Diğer 13 köyde de birer muallimle ida
re edilen ı 3 köy mektebi mevcut olup 
bunlarda da 750 talebe okumaktadır. 

G~nler Tokat yolile Çoruma go- -ıçın burada bu- Merhum Galip 
türülmektedirler. yük bir cenaze a- Demiriz 

layı yapılmış, cenaz.cye hemen hemen 

Polathya iskln edilen göçmenler bütün Siva.ahlar İftirak etmiştir. 

Kuvvet itibarile de, yaşça da daha genç yerinde sallanan bir tutam siyah saçi
olan Tekirdağlı Mülayimrlen üstündür. le, eğri burnu. boyunduruktan kırıl
Fakat buna mukabil, Mülayim pehliva- :mı.ş kulaklaflt ve kapkara palabıyıkları 
nın bilhassa seı:ibest güreşteki tekniği, ile Etem pehlivan tıpkı Amerikadaki 
ve tecrübesi, Tekirdağlının bu güreş- şu müthiş Ali Babaya benzemektedir. 

Polatlı (Hususi) - Romanyad~n Merhum Sivasta kendini büyük, 
getirtilen göçmenlerden bir kısmı Po- küçük herkese sevdirmiş, bir zattı. Ö
latlıya yerleştirilmektedirler. Buraya Iümü burada teessür uyandırmıştır. 

Bu mektepler memleketin ihtiyacına 
cevap verememektedir. Maçka ve civa
l'ının tahsil ihtlyacını gidennek için 
O.aha 20 mektebe ihtiyaç vardır. 

250 aile iskan edilmektedir. Polathlı
lar büyük bir misafirperverlikle yeni 
gelen yurddaşlaNnı kar.ş.ı1amışlar, 
kendilerine tahsis edilen köylere ka-

Anteple bulvar dar c~ya\annı ve kendilerini arahalar-

Gaziantep (Hususi) - Şehrin 1~90 la göt.~nnüşler~ir. . . 
metre uzunluk ve 20 metre genişligın- Goçmen1erın bıran evvel faalıyete 
deki methali henüz bulvar haline so- geçmeleri ve istihsale başlamaları için 
kulamamıştır. icap eden tedbirler alınmaktadır. 

Erbaada ocak kongreleri 
Erbaa (HUSUSİ) - Bir müddetten

beri devam etmekte olan C. lL P. ~~k 
kongreleri nihayet bu~uştur._ B~t~n 
ocakların dilekleri tesbıt edılınıştır. 
Yakında yapılacak olan umumi kongre-

Erbaada Çocuk Esirgeme 
Kurumunun yardım\arı 

Erb:ıa (Hususi) - Çocuk Esirgeme 
Kurumu iki bin lira gibi küçük bir ge
liri olmasına rnğme~. muhitimizde çok 
faydalı hiZJneticr gormektcdir. Mek
tepl rde okuyan 25 anasız babasız co
cuğu tepeden tırnağa giydirmiş, bir ~de 
pansiyon tesis etmiştir. Bu pansiyonda 
talebelerin bütün ihtiyaçları karşılan
maktadır. Bina, yemek, okuma, istira
hat ve yatına salonlannı ihtiva etrnek-

ted'r. 
y~·tll'Itlak mektebinin de Çocuk 

Esirgeme Kurumuna devri tekarrür 

etmiştir. 

Kültür bahçesinden parti kurağına 
~dar olan kısmı asfalt döşene!t yolun 
ıki tarafı gayri müntazam şekildedir. 
~uradaki evler biçimsizdir. Bu yolun 
bulvar haline gelebilmesi için; asfaltın 
Başkarakola kadar döşenmesi, harabe
lerin yıkılarak yerlerinde planlı evler 
'kurulması, ortadaki fırka binasının kal ye arzedilecektir. 
dırılması icap etmektedir. 

Pazar Ol• Hasan a. Diyor Ki ı 

teki tecrübesinden ve bilgisinden hayli O da : fazladır. - Ben, diyor, ibugün tam 62 yaşın-
Tekirdağlı bu usulde birkaç ay ıd- dayını. 30 senelik güreşçiyim. Eskiden 

man yapmıştır. Fakat ciddi biç bir mü- başa güreşirdim. O zamanlar Anadolu-
sabakaya girmemiştir. Halbuki Müla- da ) enmedik pehlivan bırakmadım. 
yim pehlivan, serbest güreşe senelerce Şamda, Kıbrısta birçok serbest güreş· 
çalışmış, Avrupanın, Amerikanın muh ler de yaptım, ve muvaffak oldum. Bu 
telif şehirlerinde yaptığı güreşlerle tec gün yaşlandığım ve hafiflediğim içın 
rübelerini arttırmış, olgunlaşmıştır. başaltına güreşiyorum. Fakat genç peh-

Tekırdağlı Hüseyinin, Müla} ime fa- livanlar içinde yenmediğim } ok gibi. 
ik olan kuvveti, Mül5.yimin oyunlarını Çaya gibi mütekait pehlivanlarla ba-
bozabilecck derecede değildir. Bu he- şa gürcşmiye hiç düşünmeden: 
sapça, serbest güreşte, Mülfiyim pehli- - Başüstüne ! diyorum. Vakıa yaş· 
vanm kazanması ihtimali mantığa da- landık ama, öyle Çayaya papuç bıra
ha uygun görülebilir. Maamafih, güre§ kacak kadar değil! Ona bir görünelım 
lerde, manevi avantajların dahlim de de, aklını başına top~a91Jl ! 
hesap etmek lazımdır. Eğer Halkevi güreşlerini tertip eden-

Efkfırı umumiyeye mütemadiye:ı fi- ler, Nakkaşlının ve Etem pehlıvanın 
rari bir pehlivan şeklinde ilan olun - bu sözlerini yabana atmazlarsa, bize, 
mak, T.ekirdağlı Hüseyin pehlivanın iz ihtiyar minder kurtları arasında çok id 
zeti nefsini hayli incitmiştir. Bu iti- dialı, ve belki de gençlerin tutuşmala
barladır ki, Tekirdağlı Hüseyin pehli- rından daha heyecanlı bir giireş seyret-
van, halk indinde düşmüş olan itibarı- tirmiş olurlar! 
m yeniden sağlamlaştırmak azminde- Geçen sefer, Mülayim hakkındaki 
dir. mütale larım üzerine, haksız kararla -

E ~er bu azim onda bir hırs şcklındc rını derhal değıştiı melerindcn de an a
tecelli ederse, aleyhinedir. Çünkü o tak ılmakl dır ki makul tckh.~lcri n~zan 
dirdc Mülayime çok sert, çok hızlı fa- itıb ta alın kta tereddi.il ostcrmem k 
kat a~ hesaplı saldırışlar yapacaktır. tc-d rler. Hele bu tcklıiı de bir tc mmül 
v Mulayim pehlivan, minder uzerın- C\ 1 ler ! ~ad s dullah 

de t bihtc hata olm zsa kızıl çuh ylı:ı • 
hucum 53\ an İspnn} 1ı bir bo w r ş
ç· ne dön ccktir. Tekirdağlı, Hiı yinı 

h d

- Hasan Bcv _ Huly" h ap ız hücumlarını sava sava ) ora -

I
. . .. Bu güzel şe re un - ,J .. - stanbul şehri için 

1 1 
şehri diyenler dok..u söv- cak, \ c sonunda bastıracaktır. 

"'"" çok 1 .. 1 . . yanın cenneti dıyen er o - ö• ,J L., k b k • ;W şey er soy enmıştır Jeınişler, çünkü ekserıyet r a at unun a si olur da, Tckirdng-

... Bir hul)-rn şehrı di • 
yenler de olmuştur. 

...uıı:......JL--__;li:.::a:;;s~a!!n...;!B~e~ •• ~------~d'.:ugu~· ~g::ib=i.=-------------------~b:u:n~u:nla~:ya:ş:ıy~o=r~. ---~l:ın:ı:n~a:ımı:i~, ~h:ır:sı, ölçülü bir ~nerji şek-



6 ~ Seyfa. ... 

i an Sto adinovitch 
Kimdir, 
Nasıl yetişti, neler yaptı? 

Dost Yugoslav devletinin kıymetli 
hükumet reisi Dr. Milan Stoyadinoviç 
bugün memleketimizi şereflendirmiş
tir. Nisbeten kısa bir zamandan beri si
yaset işlerile meşgul olan dost milletin 
kıymetli Başvekili, mali ve iktısadi sa
halardaki derin vukufu ile kendisini 
beynelmilel sahada çoktan tanıtmış bir 
simadır. Türk - Yugoslav dostluğunu 
şahsında canlandırmakta olruı Dr. Mi- J 
lan Stoyadinoviç 2 3 Temmuz 1888 de 
Tchatchak'ta doğmuş olduğuna göre bu 
gün 46 yaşında bulunmaktadır. Henüz 
genç denecek bir çağda Balkanların ve 
Merkezi Avrupanın siyaset kulüplerin
den biri olan kıymetli devlet adamı 
Belgratta orta tahsilini yaptıktan son
ra gene Yugoslav Üniversitesinde hu
kuk tahsilini bitirmiş ve 191 O da hu
kuk doktoru olmuştur. Çalışkanlığı, 
cevval zekasile o zamanki hükılmetin 
nazan dikkatini celbeden Stoyadinoviç 
İktısat üzerindeki bilgilerini derinleş
tirmek maksaclile üş sene müddetle Al
manya,İngiltere ve Fransada bulunmuş 
Fransa Maliye Nezaretinde fiilen çalış-
mak suretile nazari bilgilerini tatbikat M. Milan Stoyadinoviç Dış işleri 

• ile takviye etmiştir. 191 4 de memlcke- Bakanımızla beraber 
tine avdet eden Stoyadinoviç Maliyeci
likte karar kılarak Finans Nezareti u
mumi mühasebesine memur olmuştur. 
Gösterdiği liyakat ve kabiliyet ile der
hal yükselerek müdürü umumi mevki
ine kadar gelmiş, 1919 da devlet me
murluğunu terkederek bankacılığa baş 
lamış ve bir sene sonra da Belgrat Üni
versitesine profesör tayin edilmiştir. 
Bu suretle Stoyadinoviçin önünde yeni 
bir istikbal açılmıştı. Ayni sene Bele
diye meclisi azalığına seçilmiş, 16 Ey
lı11 1922 de o zaman Başvekil bulunan 
Nicolas Pachitch kendisini Maliye Na
zırhğına getirmiştir. O zamanlar 3 S ya
şında bulunan Stoyadinoviç mevkiini 
1928 senesine kadar muhafaza etmiş
tir. Yalnız 1924 de Douidovitch'in hü
kfı.mete geldiği sırada kısa bir müddet 
için mevkiinden uzak kalmıştır. Neza
rette bulunduğu müddet zarfında döviz 
meselelerini ıslah etmek, dinarı altın 
esası üzerinde takarrür ettirmek gibi 
mühim hizmetlerde bulunmuş ve ken
disine «dinarını kurtarıcısı> lfı!kabı ve
rilmiştir. 

Stoyadinoviç Maliye nezareti koltu
i,runda oturduğu zamanlar, varidat art
mış, ihTacat primleri üzerinde ıslahat 

filde büyük bir vukuf ile temayüz ettik 
ten sonra, mühim iktısadi müessesele
rin başına geçmiştir. Belgrat ticaret 
borsası reis vekili, deniz ticaret şirke
ti meclisi idare reisi, Belgratı radyosu 
idare meclisi reisi olmuştur. Fazla meş 
guliyetine rağmen kıymetli misafirimiz 
gazeteciliği de kendisine meşgale edin
miş, gazetelerine ve ilmt mecmuaları
na yazılar yazarak bilgisini kimseden 
esirgememiştir. 

Dr. Milfın Stoyadinoviç'in tasarruf 
sandıklan, Almanyanın bütçesi, müza
yedeler, hakkındaki eserleri çok tanıt
mıştır. 

Siyasi kanaat bakımından Stoyadino
viç müteveffa Pachitche'in fırkasına 
mensuptur, 
Dünyanın her tarafına ve Amerika

ya yaptığı müteaddit seyahatleri neti
cesinde beynelmilel meseleleri çok iyi 
tetkik etmek fırsatını bulmuştur. Sto
yadinoviç Kral Aleksandrın müessif ö
lümü üzerine devlet idaresini eline al
mış, vuku!, bilgi ve samimiyetle tanın
mış kıymetli bir Türk dostudur. 

Vahşi hayvanlar sergisi 
yaparak t.icaret ~üvavzenesirp Yugos - İstanbul Avcılar ve Atıcılar Cem~
lavya lehine çevırmege muvaffak ol - yetinin azaları tarafından memleketı-
muştur. mizde ve yabancı .illerde avlanmış 600 

Dr. Sto~adinoviç üç defa saylav se- ht lif cins vahşi hayvan pek ya-
çilmiştir. Ilk defa 1923 de teşrii mec- mk ud eT k · b h · d t ;hir edil 
lis . k tı· . r· . . .k. . ın a a sım a çesın e e, e-

e gıren ıyıne ı mısa ırımız, ı ·ıncı k . M 1 ~ ,_ · "zd ilk d f ı 
· t"h b ..lA • 1926 d ·· ·· ·· ce tır. em CKetınu e e a açı ar-ın ı a ınUcıl yanı a ve uçuncu . . 
intihabında 192 7 de de itimat kazana- cak olan bu dolma hayvanlar sergı~ın-
rak mevkiini kaybetmemiştir. Son mec- de en küçük. kuşlar bulunacağı gibi, as
liste Maliye encümeni reisliği yapmış lan ve diğer yırtıcı hayvanat da teşhir 

Stoyadinoviç mali ve iktısadi maha- edilecektir. 

CÖNÜL İSLERİ 
Çalışan kadın 
Gözünde erkeğin geri 
~te size hal çaresi kolaylıkla bu

lunamıyacak bir mesele: 
cAile bütçemiz dardı, çocukları • 

mız ikil~ince büsbütün sıkıntı ve
recek bir h~le ge1di. O sırada bir te
sadüf çıktı, büyük şirketlerin birin
de bir kadın memur anyorlardı. 

Zevcem görmüş, yapılabilecek ka -
biliyetteydi, çalışarak bana yardım 
etmek istedi. Razı aldum. Evvela 
küçük bir aylığı vardı, fakat ana li
sanı kadar kuvvetli olmak şartile iki 
dil bilir, sür'atle terakki etti, bu -
gün aylığı benim kazancımm iki 
mislidir. Şikayetim yok, bu parayı 
evvela çocuklarına, sonra kendisine 
sarfediyor, arasıra eve yardım etti -
ği de oluyor. Çocuklarını iyi giydı -
riyor, kendisi iyi giyiniyor, sokağa 
tertemiz çıkıyoruz, evde de geniş 
yaşıyoruz, amma ben rahat değilim. 
Çünkü bir müddetten beri ref ikamın 
gözlerinde bana karşı bir istihfaf se

ı annda mu-

vaffak olanın olmıyana karşı takın
dığı manalı bir duru.5 var gibi..» 

* Bana bu satırları yazan okuyucu-
mun evvela bir yanlış görüş, sonra 
bir yanlış düşünüş, en nihayet te bir 
sinir hastalığına tutulmak üzere ol
duğundan şüphe ediyorum. 
Eğer refikası tahsilsiz, görgüsü:, 

aptal bir kadın olsaydı bahsettiği 

haleti ruhiyeye düşmesi tabii idi. 
Fakat iki yabancı dili kendi dili ka
dar bilen, tahsili yüksek, kültürü 
kuvvetli bir kadın, evliliğin niha -
yet bir hayat şirketi olduğunu bilir. 
Bu şirkette tarafeynden biri hazan 
faıJa, hazan eksik getirebilir. Hiç ge
tirmediği zaman da olabilir. Karşı 
taraf yardım etmek vazifesile mü -
kelleftir, bu evlilik şirketin adi tica
ret şirketinden farkı da bundadır. 

Bununla beraber erkeğe terettüp 
eden vazifeyi de unutmıyalım: Ken
disini haksız, yahut haklı şüphelerle 
yiyip bitirecek yerde yükselmiye 
çalışmalıdır. Derdinin devası ancak 
bu hedefe varmaktadır. TEYZE 

SON POSTA Birinciteşrin 

Antrenör Pazar günkü maçların 
hakemlerini tenkit etti 

lngilterede ve 
bizde lik 
maçları? ,.._ _______ * ~ • - -------. 

Hakemlerimizde umumiyetle şu kusurları buluyor: ... __..-/ 
lngilterede ayni kümeye mensU~ 
takımların birihirlerini 7 - 8 g~· 
farkla mağlüp ettikleri hiç "~ ~ 
değildir. Biz bu hali tabii gor 

Topu çok uzaktan takip ediyorlar, düdük çalma
sını bilmiyorlar, sahaya, oyuna hakim olamıyorlar, 
ihtarlarını ellerini kollarını sallıyarak yapıyorlarmış 

w al w • • acist mege ışbgımız ıçın, ın 
11

• 

heyecanlı olmıyor ve futbol ~-v 
den güne rağbetten _düşüyor 

Yazan: Ö mer Bealtn 
22 klübün iştirakile yapılan jngı 

re profesyonel lik şampiyonası 

devre üzerinden oynanır. 
1 Şu hesaba göre takımlar tam 4 

maçı yaparlar. Kral Kupası namın\~ 
şıyan maçlara profesyonel like dah1 

klüp iştirak eder. lı 
Kupa maçlarında mağlup olaJl d 

takım dışarı çıktığından sona ıca 
dayanmak hayli güç ve yorucu oıor 

Bu maçlar harkinde hazırlık oy , 
ları, mıntaka kombinezonları, y~rttll> 

Hakem komitesinin bundan ev ;velki toplantısından bir intiba senebaşı maçları da vardır ki bırt~ 
bu suretle asgari 60 maç yapmak 

Evvelce bu sütunlarda yazmıştık. 
Türk futbolünün kalkınması için getir
tilen baş antrenör hakemlerle de meş
gul olacak ve bu meşguliyet sahada id
man ve pratik şeklinde, salonda da 
müsahabe ve konferans şeklinde ola -
rak iki kısma ayrılacaktı. 

Lik maçlarının birinci haftasını sey
reden baş antrenör, dün hakemleri Bey 
oğlu Halkevinde toplayarak ilk konfe
ransı ve müsahabesini yaptı. Çok en
teresan bulduğumuz bu ilk çalışmanın 
tafsilatını aşağıya yazıyoruz : 

Hakemler çepeçevre oturmuşlardı. 
Kenardaki masanın başında da antre
nör dunıyor, tercümanlık edecek çok 
genç birisini ingilizceden aşağı yukarı 
imtihana çekiyordu. Bu sırada içeri gi
ren bir hakem meseleyi halletti. Bu ar
kadaş almanca biliyormuş. Müsahabe 
başladı. 

O zamana kadar çok yumuşak olan 
İngiliz birdenbire sertleşti. İlk söz : 

- Arkadaşlar oturuyor. Müsaade e
derlerse ben de oturayım. demek oldu. 

Ne demek? Böyle bir sözün manası 

ne? Oturursa otursun. Cümlemiz o -
muz silktik. Hazirundan bir ikisi ayak
larını bir mikdar daha uzattılar, biraz 
daha yayıldılar. Pipolarını da tüttüre 
tüttüre dinlemeğe hazırlandılar. Antre
nör sözüne devam etti : 

- Avut atmak usulü değişti. Bunu 
biliyor musunuz? 

- Biliyoruz ama, bize daha resnıen 
bir tebligat yapılmadı. Bu iş federas
yona aittir. Nasıl attr derlerse öyle attı 
rırız. 

Baş antrenör psikolojimizi yavaş ya
vaş öğrenmiş. Lafı bu mevzuda uzat
madı: 
- Federasyonla konuşurum, dedikten 

sonra toplantıya samimi bir hava ge
tirmek için : 

- Evvela şunu söyliyeyim ki bur:ı
da şimdi yapacağım tenkitler şansa 
mahsus değildir. dedi. Filhakika cu -
martesi ve pazar maçlannda gördüğüm 
hataları işaret edeceğim ama, bunlar 
şahısları değil, heyeti umumiyesile ha
kemlik işini tenkittir. Başlıyorum. 

Hakemler topu çok uzaktan takip e
diyorlar. Mesela: Sahanın bir kenarın
da durup diğer ucundaki oyunu sey
rederken düdük çalıp ceza verdikleri 
bile oluyor. Uzaktaki topa cayır cayır 
düdük çalmak çok gariptir. Bu sözle
rimden sakın hakem, top sağ açığa geç
tikçe oraya koşacak oradan sol açığa a
tılırsa o tarafa seğirterek takip etme
lidir manasını çıkarmayın. Futbol oyu
nunun bütün maksadı gol atmak oldu
ğundan topun nihayet kale önlerine ge 
leceği muhakkak gibidir. Binaenaleyh 
sağaçığın sürdüğü topu hakem kaleye 
yaklaşar.ak takip edebilir. 

Daima söyliyeceğim, hakemler bir 
maça başlarken oyuna hakim olmağı 
bilmelidirler. İlk on dakika hiç bir ha
taya müsamaha etmez ve ceza verir -
ken tereddüt.r;üz davranırsa oyunculara 
da, seyircilere de hakinı olur. 

Bazı arkadaşların çok tuhaf bir dü- ruretindedir. . 
dük çalış tarzları var. Yanık, yanık, bay İngiltere futbol hareketini günU 
gın baygın, uzun uzun düdük çalıyor- nüne takip ediyorum. Değil birine~ 
lar. Düdükten korkmamalı. Sert kes - takımlarından, ikinci, hatta üçüncU 
kin öttürmeli. takımlarının bile fırsat düşüp te bır 

Bir hakem sahaya çıkarken gayet çe ci ilkten bir takıml~ kar~şıl~şt~ğı ~1.~ vik, gayet canlı davranmasını bilmeli- yedi, sekiz gol yedıklerı vakı deg cf 
dir. Omuzları düşük, adımlan yumu - Bizm sürpriz dediğimiz garip n~\1 şak bir hakem, otoritesini daha güç te- ler İngiltere lik maçlannın her kl1 

sis edebilir. sinde her gün meydana çıkar. ~ 
Hakem sahanın efendisidir. Oyuncu- Orada futbol takımları arasında. ot 

ların sinirlenmesine, halkın bağımın • dar kuvvetli bir filıenk vardır kı, 
sına hiç bir suretle kulak asmamalıdtr. kımların kuvvetlerini ayırt etınelc 
İhtiyaç gördükçe yan hakemlerden yar bir zaman kabil olmaz. da 
dım isteyebilir. Fakat bu noktada da ' Geçen sene Kral kupası maçıJl tıi 
dikkatli davranmak gerektir. Bir yan kinci likin dokuzuncusu FulhaIJ'l, 
hakemi olur olmaz yerde bayrak salla- rinci likte en başta giden ve sonr3 Z 
yabilir. Yan hakeminin fikrine ancak, şampiyon olan Sanderlandı bu senr 1' 
çok sür'atli bir oyunda, çok kısa fakat ,mağlup ederek kupanın haricine Ç

1 

çok ehemmiyetli vaziyetlerde tereddü-
.. .. .. t l"di rıverdi. ~ 

de duştukçe ~uraca~t : me ı .r. . Kral kupasını büyük bir zorlukla 
Bir hakemı~. en buyuk mezıyet~ k~- , zanan meşhur Arsenal ikinci lik d 

rarlarında katı oluşundadır. İyı bır d.. .. ·· Şefild Ünited ile yaptJğı f 
d··v·· ·· t edd""t tm d n uncusu 9~ hakem gör ugunu er u e ~ e maçında kupayı alıncaya kadar 

verir ve asla müsamaha etmez. Bır o- k t• 
. k d. v 1 . arayı seç ı. 

1 
c 

yuncuya mtisamaha etme ., ıger erı?~ On beş gün evvel oynanan ingı ' ,.. 
de nizamsız hareket etmek cesaretmı İskoçya maçında, İskoç takımının ~r 
verir. 'tanı, İngiltere ikinci likinde olan b 

Bazı oyuncular sahada yersiz bir man 
d yuncu idi. 

tıkla yaralanmış, düşürülmüş takli i ya İngiltere takımında ise likte en~ 
parlar. Niyetleri hakemden ister kıy- olan takımın oyuncusu bu maçta 
metli, ister kıymetr;iz olsun bir serbest 

l 1 raman kesilmişti. y 
vuruş kazanmaktır. Böy e numaracı a- · Kazara alta düşen bir takım b~S 
rın maksatlarını keşfetmek lazımdır. zorluklar çekiyor, ve çok def~. i 
Buna teşebbüs eden sporcuya hakem gidenleri bizim altta gördüğümuı 
yaklaşmalı: kımlar mağlup ediveriyor. 

_ Sahaya futbol oynamağa çıktınız. Bizim liklerde bu gibi vaziyetlere 
Ayağa kalkın. Rol yapmağa lüzum yok! sadüf etmek imkanı yoktur. Ve . btıı 
demeli: ve oyunu asla durdurtmamalı- için yedi sekiz, gol hiç te gayrı 
dır. değildir. 

Hakemlerin kafasında sade nizamn;l- Ve bizde bu neticeler tabii oldU e 
me maddeleri bulunmalı, herhangi bir çindir ki lik maçlarında fazla heY 
klüpçülük fikri yer tutmamalıdır. olmuyor ve pek tabii olarak bizde 

Tam bu esnada antrenörün sağ tarn- bol bugünkü durgun vaziyetinı de 
fında oturanlar biribirlerine cigara tak remiyor. 
dim .~erek, fısıl~a~m~ğa başla?~ar. A~ Milli küme şeklini bilmi~oruJJ'l ~ 
trenor, sahada dısıplın bekled~gı ark~ herhalde lik taksimatı üzerındc dil. 
daşlardan böyle laü hali bir hareket go- ' şe yarar bir formül bulmak ıaı~ ,, 
rünce dehşetle kızdı. Lisanını anlamı- ' Ömer :Be~ 
yorum ama, işte (disiplin! disiplin) di- ·- ... - ... - .............. - ................. t 
ye feryat etmesinden ne demek istedi- ihtar yaptıktan sonra dinlemezse 
ği belli. . dütsüz dLŞarı çıkarmalıdır. . )ı 

Antrenör sözüne şöyle devam ettı: insana karşı sert oynayan b~r .011e 
- Favl verdiğiniz oyuncunun sizden cunun bu kabil S'C!rt hareketıerın1 

nazikane izahat istemeğe her zaman ce versin, vermesin muhakka}( c 
hakkı vardır. Ona lakırdıyı uzatmadan }andırmak lazımdır. 11• 

iki üç kelime ile izahat vermelisiniz. Bir hakem oyuncuya ne kadııt 1.Jtlc 
Dikkat edilecek bir nokta daha, hiç muamele etmekle mükellefse, o) 8ı1d 

bir oyuncuya el işaretile ihtaratta bu- lar da hakemleri o kadar s~?'111 ı.e 
lurunamalı, hele( dışarı atarım)ihtaı~nı Hakemle olan herhangi bir ınunıı~C> 
kolları havada savurarak vermemeli - te hakemin kolunu tutup çeke\, tl1 
dir. yuncuyu hakem hemen dışan51 rı 

Hakem bu işi yapmağa lüzum görür- Iıdır ki, öteki koluna da bir dıge 
se oyuncuya yaklaşmalı, hiç bir el işare masın. . ·ttı et 
ti yapmatlan derdini anlatmalıdır. . Bu akşamki musahabemız bı 

Bazı oyuncular nizamnameyi bilme- racak sualleriniz varsa buyurun· 
yebilirler. Böylelerine hakem yardım * ıe o 
etmelidir. Soracak sual yoktu ama ~e~~ı ~ ( 

Kırıcı oynamağa karar veren ve bu- şetli bir merak başlamıştı. öntı ~ ıil ( 
nu hareketlerilc gösteren bir oyuncu - ki hafta bu nasihatleri alan hıı dC 
nun muhakkak bir ayak kırmasını bek rlınizi seyre gideceğim . .Ama ~~ 
lemek doğru olmaz. Böylesini nazik bir kemlerimizi seyre. J(. 
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İrlanda ıüzeli 

• . zengın 
,...-----------------* .. * Kanadalı milyoner kadın fakir bir köylü 1 

kıyafetinde seyahat ederken hayahn darbe
sine uğrayarak dilenecek hale gelen bir ı 

delikanlıyı sevdi ve onunla evlendi ----=----===--=-===---! 

Fransa cüzeli 
İııgiltcre güzeli 

Belçika cüzeli 

Madam Mobel Robel 

Rus güzeli 

· Yunan güzeli 
İsveç güzeli 

İspanya cüzeli 

Samimt olmak her uman iyi velclaşımla bir olarak bana hiyanet ettik
clo.ğrudm. Kanadalı bir dilenci aami- lerini söylemek haysryetime dokunu -
mıyet ve açık kalbliliğinin mükafatını yordu. İkisine de bir iki defa bu \'azi
görmüş, milyoner bir kadınla evlene .. yettcn ho~lanmadıitmı Hade ettım. 
rek dünyanın en meı'ud insan1arı ara· Meram anlatamadım. Ve bir gi.in azi
ıına geçmiştir. zem gazetede ikisinin resmen nişan -

Kafkas güzeli 

Amerikada sun'i salon hayatından lanmış olduklarını okudum. 
bakmış olan Mabel isminde milyoner İşte o zaman aklım başımclnn çık -
bir kadın bu yaz, her senekinden ba~- tı, işimi gücümü bıraktım. Yiizüme 
ka türlü bir seyahat yapmak istemi' ve vurulan bu sillenin tesirini azaltmak 
fakir bir köylü kadını kılığına girerek için derbederliğe başvurdum. lşinıde.ıı 
trenin üçüncü mevkiile Kanadaya git· gücümden oldum ve nihayet anlatıl .. 
mişti. Mabcl trende giderken yanına ması uzun yollardan geçtikten sonra şu 
düşen üstü başı yırtık bir adamla ahbab senin gördüğün pejmürde hale dii. .. 

olmuş, adamcağız ona şu macerayı an· tüm. _ 
latmıştır: Mabel arkadaş narına yanmış olan 

- Halime herkes acıyor ... Ben bir bu adamı teselli edecek olmuş: 

Tunus güzeli Norveç .:üzeli 

Bu sene Avrupa güzellik müsabaka
sına iştirak edecek olan güzellerin Fari 
se gelmiş olduklarını iki ~n e.~el h?· 
ber vermiştik. Maltımdur ki, gu:zellerm 
güzelini seçecek olan jüri heyeti her se
ne başka bir yerde toplanır. Bununla 
beraber bütün güzeller ilk defa Paris
te içtima ederler ve bir heyet halinde 

Macal' güzeli 
da kendisini ayrıca temsil ettirmek ih
tiyacım duyduğu için o da fevkalfıcle 
güzel bir kız seçerek bu m\'ı.sabakaya 

zaman zengindim, gençtim, çalışıyor- - Gençsin demiş, çalışırsın mu -
dum, iyi de para kazanıyordum. Ha - vaffak olursun. Eski günleri unutur

yata hazırlıklı olmak için çok iyi bir sun, zengin olwsun. 
tahsil yapmıştım. Dilenci kılıklı adam: 

s~ilecekleri yere giderler. 
Bu sene Avrupa çok karışık olduğu 

için güzeller berrak bir senıayı ancak 

Tunus ta bulabilmişlerdir. 
İntihap bu ayın otuzuncu cuma .gü-

nü yapılacaktır, müsabakaya '5 mıllet 
iştirak etmektedir. 
Mısırda oturan bir Rus kızile bir Ge

neralin kızı olan Kafkas güzeli de ılk 
defa müsabakaya iştirak etmektedirler. 

Madrit dahili gailelerle meşgul ol
duğu için meşhur tspanyol gi.~zelini 
gönderememiştir. Buna mukabil ispan
yayı Barselon temsil edecektir. 

• • • 

iştirak etmektedir. 
Avrupa güzellik müsabakasında ~1-

mal memleketlerini İsveç ve Norveç gi.i 
zelleri temsil edeceklerdir. J 929 da 
dünya birinciliğini kazanan Macarista~ 

H~Ianda güzeli 

ile 19 30 da dünya ikinciliğini kazanan 
Yunanistan tekrar müsabakalara işti-
rak etmişlerdir. 

Akdeniz güzellerinin içinde Lübnan
lı, Tunuslu ve Faslı kızlar da vardır. 
Fransız güzeli on yedi ya~ında bir kız 
olan Matmazel Lyne Lassale'dir. Ho
landa ve Belçika, birinciliği kazanmak 
için uğraşmaktadırlar. Tunusla bu bü
yük seçme harardle hazırlanmaktadır. 
Bütün güzellerin üzerine takılan göz
ler bilhassa Tunus güzelinin üzerınde 
uzun müddet kalmaktadır. 

irlandada İngiltere güzelinin yanın-

en meşhur futbolcusu 

.Üniversite hayatında iken bir kızla 
tanıştım. ve onu sevdim, o da bana 
karşı lakayd değildi, mekteblerimizi 
beraber bitirdik, ben onunla nişanlan • 
mak ve müstakbel yuvamızın esasla
rını kurmak istiyordum. Sevgilim gü· 
zel bir kızdı. Boylu boslu, endamlı idi. 
Siyah kıvılcımlı gözleri ruhuma kadar 
nüfuz eder, beni kendisine bağlardı. 
Kaç kere kendi ağzından: 

- Rober senden ayrılmıyacağım, 

- Ah, ahbabım, diye sözüne devam 

etmiş, dünyada para hiç bir şey temin 
etmiyor. Bugün dilenerek hayatımı 
temin ettiğim halde, gozum parad.t 
değil, ruh ferahlığı ve saadet başka 
şey ... 

Mabel suali değiştirmiş: 
- Zengin bir kadın bulsan, t'vlen

mez misini diye sormuş, dilenci deli-

kanlı: 
- Eğer onu sevebi\sem, ve onun ta

rafından hiyanet görmeden sevilere .. 
ğime kani olsam, belki mes'ut olu-

dediğini duymuştum. Onunla bera • 
ber ne hülyalar kurmuştuk. Ben iyi bir 
avukat olmak için çalıştığım sıralarda 

0 
da mekteplerin birinde hocalık edi- rum. O sırada garib bir hadise 

yordu. Bir gün aramıza kara kedi gir- Mabel büyük bir cesaretle: 

olmuş, 

di. Bu kara kedi, senelerce beraber o
kuduğum. kardeşim gibi sevdiğim bir 
arkadaşımdı. Sevgilimle ilk defa onu 
konuşturmuş, benim ağzımdan derd· 
}erimi ve aşkımı ona söylemesini bu 
arkadaşımdan rica etmiştim, kendisi
ne fevkalade itimadım vardı. Bazan 

- Azizim demiş ,benimle evlenme
ğe razı olur musun, beni karılığa al-

mak ister misini 
Kopuk dilenci düşünmüş: 
- Ben namuslu bir insanım, demis, 

lngilterenın 
aşk yüzünden 

Londradan yazılıyor: ı 

manasbra kapandı 
l 

lemiyenler tarikatin~ mensupturlar. 
Bunun için de, Faul ılk evvelfı., el isa
retlerile, ye~ek ~alonu~a alınmış, de
lilinin uzattıgı sıyah cubbcyi giymi§, 
ve akşam duasını yapmak üzere bey<ız 

gezmelere üçümüz berıV>er gider, eğ
lenir, ve geri dönerdik. Arkadaşımın 
tek bir tefevvuk noktası vardı: Ablası 
zamanın maruf adamlarından ve gali. 

seni ancak sevebilirsem alırım. Onun 
için bir müddet beraber ya~ıyalnn. 
Birbirimizden hoşlanacağım\zı anlar • 
sak evleniriz. Fakat şunu da bil ki eve 
ne getirirsem onunla iktifa eder, fazla 

şeyler istemezsin. 

James Paul, Campbell, atlet vücutlu, 
güçlü kuvvetli bir delikanlıdır. Ve ek
seri delikanWar gibi de spora bayth~. 
İskoçyanın tabii güzelliklerle dolu bır 
köyünde doğan ve ı,ondrada hukuk tah 
Silini bitiren Paul, müthiş bir futbolcu
dür. Bulunduğu amatör ti.Inin yıldırım 
gibi süratli orta muhaci.Jnidir. Oyun sa
~asma çıktığı zamanlar, futbolün derin 
ahengine susamış delikanlıların oyun
dan ziyade genç, gürbüz delikanlıları 
seyreden genç kızların gözleri hep 
Paule takılır, heyecanları, onun a.kan 
0Ymıile kabarır fazlalaşır ve sankı, sa 
hada onunla bi;likte topu sürüyormuş 
~ibi olurlar ... 

İşt~ böyle ·bir d~likanh olan Paul'~ 
garip bir sırrı vai-dır. naha mekteple ı
ken sevdiği bir genç kız, ilk önceler uy:-
saı iken sonraları her nedense, tek bir 
sebep göstermeksizin Paule yüz çevir
miştir. Unurlu, 0 nisbette de, spordaki 
nıevkiinden şunarmı.ş olan Faul'. bu dar 
?eyi hazmedememiş. Edememış ama, 
ıçin için kendini yemiş, ve bir dah~ ka
din yüzüne bakmamaya yemin etmış ve 
f ırsatmı bulur bulınaz da manastıra 
kapanmayı kurmuştur. 

* 

ba bir sefir ile evli idi. Mabet bu şarta razı olmuş, ve fil -

cübbeli rahiplere katılmıştır. Ve gece 
de uzun ve ıssLZ yatakhanenin bir kö
şesinde kurulu olan ot minderde kl\'ı ı-

lıp uyumuştur. 

Aradan bir kaç ay geçtikten sonra 
evvela nişanlımda ve sonra da arkada
şımda garib haller gördüm. İkisi de 
benden uzak kalmak, bana sokulma· 
mak istiyorlardı. Nişanlım bulunduğu 
evden çıkmış, daha ucuz bir yer bul· 
mak bahanesile benim arkadaşımın o
turduğu mahalleye taşınmıştı. Arka -

hakika iki ay sonra da dilenci ile e,,. -
lenmiştir. Mabel o zaman servetinı or· 
taya çıkarnıış, ve kocası ile mürdfeh 
bir hayat sürmeğe başlamıştır. Sabık 
dilenci, şimdi mühim bir fabrikan n 
miidüri.i olarak kar~sının parasını j!; • * Söz söylemiyenler tarikatine girebil

mek birtakım ınerasimc, ve bilhassa 
baş keşişin tasdikına bağlıdır. Bu da, 

}ettirmektedir. 

paul, manastırda 

nın _ şimdilik muvakkat - bir misafiri
dir. paul manastırın g~tik y.a~ılı kapı-

d 
içeri girerken, bır an ıçın durak-

sın an d d" . . 
1 S

onra kararın an onmıyen ın-
amış, . d ~ .... 

1 n katl·yetile ilerıve ogru vuru-
san arı • ~ 
möştür. .· 

bir çırağın en az altı ay beklemesi de- ;a ancak dünyaya cson ve hakiki n1la
mektir. Bazan senelerce bekleyenler h ha ısmarladık .. » zamanı' gelecektir. Ve 
de vardır. Faul akiki ve öz bir ~cşiş o vakit tarikatin azat kabul etmez kö-

yamağı oluncaya kadar, bu mana3tınn lesi olabilecektir. 
misafiri kalacak ve çıraklığa kabul edi-
lince de, hususi merasimle, fakirlık, Manastırın katibi ingllız gazctedk· 

iffet, namus ve itaat yeminlerini ctk· rine : 
cektir. Bundan sonra sıyah cübbesini - Paul bizim sürdiiğüıni.iz basıt hn-
çıkaracak, ve söz söylemiycnler ıarika- yatı sürecektir. Kendi climi1.lc vcliotir
tinin azasına mahsus beyaz elbiseyi gi- diğimiz zerze\·av.an müteşekkil yemek 
yebilmek rnazhariy etine nail olacakt r. lerimizi yiyecek. ve sabahları, bizıııı 
çıraklık devresi iki yıldn. Bu arada, yaptıj\ımız gibi saat ikide kalkacıık1'r· 
isterse, tarikat ten çıkıp, geld1ği yere Kendisine ne is verilirse. emircdilıı re 
dönebilmek hakkı vardır. İki yılın ~o- onu yapmakla ;;kclleftir. demişti". 
nund:ı1 yeni birtakım taahhütlerll.! üç Amatör futhoki.i ilk gunünfı. M'1n;

1

s-
senelik bir mane\·i konturat daha i.n- tınn uzağında bulunan patates ta · lı.
zalayacaktır. O zaman da bu mi.iddctin sındnn patatesleri ki'ıfcye yiiklcyıp, n a 
bitişine kadar, Manastırdan ayrılamıya nastmn kilerine taşımakln rıcçirrnis -
aktır. Bu iki tecrübe devı esinden son- tir. Birkaç gün sonra da kt'şişlerin yap· 

= 
tığı yeni çan kulesinin in~asınn :V
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cak harcı, tuğlayı taşıyacaktır. 
Söz söylemiyenler tarıkatindt her 

cins ve boyadan insanlar var: Mu\(ku
it polisler. a\·ukatlar, doktorlar. b;ı cok 
meı;lek erbabı, köylüler .. Her l>ıı ı nıc-v
kılPt'İlıt' göre ya birader, ynhut b .. ha 
diye anılmaktadırlar. 

Hiç bir bıradcr veyahut bala 
1
l 'i 

kl c;isin emri olmadan konuşam::ı '· k 
bır kelime söylemeye ce!':arct ed m z· 
Jer. Bu tün arzularını, dileklerini ' ( 
\ iiz i~arctlerıle yaparlar. Onun ıı;ı 1 bu
t i'ın manastırda tam bir siik{ıt hük ·n 1 

sürer ... Bakalım, harici dünyanın vch·l ıcsi-
nt', şamatasına alışmış olan amnti1r fut
bolcü Paul, burada ne kndar da\ ııa-
bilecek? 
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~ 
çalan tavuklar _____ ..;;,__ __ _ Kiremit 

Suçluya göre camıın damındaki kiremitleri yere 
tavuklar indirmiştir. Fakat tahkikat aksini göste

riyordu, suçlu mahkum oldu 

SON POSTA. 

• 
'--•_a_n_"•----JI Sovyet filosu ispanyaya 
eue~~!~teşri~~::sram yardıma gidecek mi? 

İSTANBUL 
Öfle NefJi.ratı: Londra, 26 (Ünited Pres muhabirin-, ilave olunmaktadır. Mo kovanın.' 

12,30: PIAkla Türk musikisi, 12,50: Hava- den) - Sovyet filosunun Madrit hü- panyada 140 ajanı vardır \ e orad~ 
dls. 13,05: Plikla hafi! müzik, 13,25 : Muhte- kfımetine yardımı ihtimalini ve bun- keri harekatı Moskova idare etın ~ 
lif plflk nqrtyatı. dan doğabilecek beynelmilel vahim dir. Halihazırôa Heba adındaki So ~ 

neticeleri gözönünde tutan İngiltere ve gemisi ve Jabisco ismindeki Me d1' 
Fransa hükümetleri, Çekoslovakya ile gemisi, Alicante'ye Sovyet RusY' 

18.30: Çn.y saati, dııruı muslkisl. 19.30: Mo- beraber Moskova nezdinde teşebbüsler gelme mühimmat çıkarmaktadır. 

Akşam Neşriyatı: 

noloğ, Hazım tarafından. 20: Vedia R17.a ve de bulunmuşlar ve böyle bir yardımın Ademi Müdahale Komisyoıı11 
Üçüncü sulh ceza makemesinin ka- - Leman. değil mi) arkndaşları tarafından Türk musikisi ve yapılmamasını ısrarla talep etmişler- İngiliz Hey'eti Ne Diyor? 

pısından pejmürde kılıklı bir adam - Janet. halk §a.l"lolarL 20.30: Türk musı.tı heyeti. 21 = dir. Salahiyettar mahafile göre, bu ta- Londra, 26 (A.A.) - lngiliz blf 
girdi. Zayıflıktan avurdu çökmüş, Mahkemeye Leman isimli bir şahit PIAkla sololar. 21·30: Orkestra. 22.so: A - lep Sovyetler taraf~d~n redd.~clildiği eti, ademi müdahale komitesinin ~ 

jans ve borsa hnvadlsled. kd" d k d ge""n uç dev def' gözlerinin fen sönmüştü. Hak.imin çağrılmış olduğu için Janetin gelişi ta ır e, yu an a ısını ~~ - yetlerin aşağıdaki noktalarda a J. 
.zdi. F k b' BUKREŞ let Moskovayı Alınanyaya karşı tama- .. d h l 't.l"fı h kk ihl"l t""i"' sorguları lba!lladı. O, adını bile söyler- lüzumsuz ve yersı a at ıraz tet- 16 , 5 p . . . mu a a e ı ı a a mı a e .... ,. 

T k . . ,.. : ille neşriyatı (hafi! milzlk). 17: men yalnız bırakacaklarını bıldırmış- d ki b'ld. . . 
ken: kikat yapılınca Lemanın endi ismmı Haberler, 17,15: Plak neşriyatı. 17 so: Mu _ . u arını ı ırmıştır. 

- Acaba mahkum olur muyum} kullanmadığı ve asıl hüviyetini sakla- sahabe, 18,10: Beethovenden parçaİar, 18,50: lerdır. Tekzip edilen bir şayia 1 - Stary Bolchevik adındaki~ 
diye endişe eder gibi ve çekingendi. dığı anlaşıldı. Kendisinin Leman ol- Şarkılar. 19,15: Musahabe, 19,30: Halle kon- Londra 26 (Hususi) _ Ankaradaki yet vapuru, 18 ilkteşrinde Cartas-;, 
Adeta zorla konuşuyordu. mayıp Janet olduğunda muhakeme seri, 20,30: Haberler, 21,20: Plfık neşriyatı, Sovyet eİçisinin, Karadeniz Sovyet fi- ya on sekiz tayyare, on beş t~ 

Evrak okundu. Kadırgada Küçük huzurunda da ısrar etmesi suç sayıldı. 21,45: Haberler. !osunun İspanya sularına gitmek üzere 200 sandık siiah ve mühimmat ~ 
Ayasofya mescidinin damındaki kire- Müddeiumumi iki isimli kadı~n ken- BUDAPEŞTE Çanakkale boğazındanı g~e~e m~- mıştır. ..,J 
mitleri aşırırken yakalandığı anlaşıldı. disine teslimini istedi. Ve mahkeme<le ı7: Caz muslkisi, l 7,3o: Musahabe, 18: çın- saade edilmesi zımnında Türkiye hu- 2 - Campache adındaki lspaıı~ 
Hakim sordu: yazılı ifadesile birlikte Janet Lemanı gene orkestrası, 18•50: Müsahabe. 19•30: 0 - kCımetine müracaatta bulunduğu, şayi vapurll, on ~ gün evvel CartBiP': 

- Bak camiin damına çıkmış. ki- ıstintak hakiminin huzuruna sevketti. pera' 
22

: Haberler, 22'25 : Plllc neşriyatı, olmuştur. Maahaza, Sovyetlerin Anka- ya Sovyet Rusya men'şeli toplar. et 
1 N t S l"h iti . hak . 24,JJS: Haberler. ra mümessili bu rivayetin doğru olma- fekler ve mühimmat rıkarmıştır. ~ 

rem it eri aşırmışsın? o er e C1 e mn mu emesı PRAG dığım İvning Standart gazetesi muha- 3 K eh h T' d daki So~ 
- Hayır efer\dim, ben şeyettim... Noter Sal~Lattı'nı"n muhakeme•ine 19,10: Asker1 bando, 19,40: Musahabe, 20: b. . ··ylemı·şt:ı·r Digver taraftan, Sov- - ru tc ev a ın dıi 

an " ırıne 60 · vapuru, 1 ilkteşrinde Alicante'ye ll" - Sen neyettin}. dün ağır cezada devam olunmuştur. Opera, 22,35: Plll.k neşriyatı, 22,45: Haber - yet elçiliği memurlarından biri .deşim-
- Carnün damına çıktım, çıktım Dünkü muhakeme ehlivulruftan altın- ıer, 23: Brnodan haberler. dilik Sovyet filosunun Karadenızde ka- kamyon çıkarmıştır. . .• 

amma ı::ey 1"çı'n d VİYA."'iA lacagınıv so·'ylı>tn;cı.tir. Digv er taraftan 7 ilkte!lrinde uÇ. 
T ••• cı noter başkatibi Vedat ve dör üncü ~~ T ~ 

N Y ı·çın' ? l 20: Halk muslk:isi, 11,30: Muhtelif, 21,45: • B..::1--ı, 26 (Radyo) _Havas AJ·an- talyan tayyaresi Majorca adasın• .J. - e noter başkatibi brahim dinlenmişler- nı~ ~ 
T VUk Y- 0-alamak. ı'rin Ok:tıma., 22.ıo: Haberler, 22,:ZO: Bactltan sı Karadenı"zdeki Sovyet filosunun Ça- miıt ve bir İtalyan gemisi de oraya - a ax r • dir. Her iki ehlivukuf, rapordaki ifa- ' T 

- Tavuk kümesi mi camiin damı? d pı:ı.rça.Ia.r, 23.ıo: Caz havalan. nakkaleden geçmesi için Ankara hükU- lah ve mühimmat çıkarmıştır. 
elerini teyit etmi~1erclir. VARŞOVA d · t · ldugunav N h J l Lü.k" • Ilı.fil K.. d v•ı b. . ta '?" metinden müsaa e ıs enmış o i ayet ngi tere a·· umetı, ~,..,-- umes eg_ı amma, ızım - Muhakeme mu··d.l_:umum"ının' ı'd-

k Ca ·· d acı lG,30: Orkestra, 17: Musahabe. 17•15 = Beet- dair çıkan şayiaları tekzip etmiştir. vers'ten Barsdon'a harp malze 
vuklar dama açmıştı. mıın amma. diasını yapması için başka güne bıra· hovenden parçalar, 17,35: B~hdan mvaıar, Alman _ İtalyan cephesi nakletmiş olduguv iddia olunan Brad" 
Onu yakalamak için çıktım ben de. k 1d 7,50 M htell! 1 ,20 Orkestra 20 M.. n hah. · /J 
O 1 d b akal d l 

1 ı. 1 
: u • 9 

: • : usa - Bertin, 26 ( united Pres mu ırın- hı·ıı ı·smı·ndekı· İngilız' gemisi hakkııı n nr a eni Y • a ı ar. habe 20 40 H b l 20 ""' Turlnd k1l • N K t ·--·---··-··-.... - .............. ____ , . : n er er, ,'Z»: en nn . den) Italyan Harı·cı·ye az.ırı on k 
di - tahkikat yapma tadır. - Peki kiremitleri kim indir · ye- Y a r ı n k ı P r o r r a m Cianonun Almanyadan ayrılırken yap- ----------

re? T A K V 1 M ıs Birinciteşrin 931 tığı beyanattan anlaşıldığına göre, Av-

s f d . T ki ş ı cı' TEŞRiN iSTANBUL rupada Sovyetlere karşı bir Alınan -- ey e en ım. avu ar... ey... Öğle Neşriyatı: d t.ir·1ın· ı· 
Salondakiler kahkahalarını auç İtalyan cephesi vücu e ge 1 ış ır. 

Tay mis: " lngiltere 
Silahlanmalı hem dl 

• Rumt sene Arabt sene u.3o: PlA.kla. Türk musikLsl, 12.so: Ha- Madrit hükfunetinin sukutundan son-
zaptettiler. Hakim biraz sert: 1862 27 1355 vadis, 13,05: PIA.kla hafi! müzik. 13,25: Muh- ra Sovyeiler, Katalonyada bir Marksist Sür'atle,, diyor 

- Doğru cevap versene dedi. Ta- - - tellf pltı.k n~yatı. hükfımetinin teşekkülüne çalıştıkları 
k k. · ı h" ' 1 ci Teşrin Resmr sene Hızır vu ıremıt ça ar mı ıçr 14 1936 175 Akşam Neşriyatı: veyahut böyle bir hükümeti himaye etv 

Londra, 26 (A.A.) - ltalyan" A} 
man itilafı hakkında tefsirlerde ~u~= 
nan ve İspanyanın vaziyetinden 09" 

seden Tim es gazetesi, diyor ki: J 
Suçlu cevap vermedi. Suçu sabit 18,!0 Çay saati, dans mnsiki~ 19,30: Mo- tikleri takdirde, daha başka devletlerin 

olmuştu. SALI noloğ', Halide tarafından. 20: Mfüeyyen ve de Alman _ İtalyan cephesine iltihakı 
2 ay hapsine karar verildi ve Halil arkadaşları tarafından, Türk mmlkls1 ve muhakkak sayılmaktadır. <elngilterenin artık tercih edeC,) 

bir fey yoktur. lngiltere, silahlanıtı ,1-
hem de sür'atle .. Emniyeti zimaıı 
tına almak ve harbe mani olmak içİ" 
bunu yapmak zaruridir. 

jandarma ile tevkifhaneye gönderil- SABAH ~MSAK hıılk şarkıları, 2o.3o: Münir Nuret.tın ve ar- Portekiz Rusyayı itham ediyor 
di. ti. D. Şaban kadaşlan tarafından Türk mlWk.l.sl ve halk Londra, 26 (A.A.) _ Portekizin ce-

1 11 11 i ~~· şarkılan, 21: Solo plll.klnr, 21,30: Orkestra, vahı, İspanya işlerine ademi müdahale 
Leman mı, Janet mi 6 25 4 45 22,30: Ajans ve borsa havadisleri. komitesine gelmiştir. Portekiz notası, 

Ô(!le lkindi Akşam Yatsı -~· • Profesör. i<-:-T<ömürcanin ~ Sovyetlerin ithamlarını birer birer red Birinci ceza mahkemesinde Eleni 
isminde bir kadın muhakeme ediliyor
du. Mehmet kızı Leman adlı bir baş
ka kadın da ~it olarak çağrılmıştı. 
Hakim hüviyetini tesbit etmek üzere 
ismini sorduğu zaman: 

- Janet dedi. 

Hakim yanl~ anlamış olmasi ihti
malini düşünmüş olmalı ki tekrar sor
du: 

- Ne dedin, Janet mi) 
- Evet. 

detmekte ve ispanyada dahili harbin Tu" rk - Yugoslav tı·caret -· LJ. S. u. .::ı. U. ;:;. l ı>. Modern ve herkese elzem kitapları patlak vermesinden Sovyetlerin mes'ul 
E 6 44 9 39 ı~ - 1 a2 Krş. 1 ekt dir P rte anlasması · Ameli " tatbiki kamhiJ- ~ olduklarmı beyan ey em e . o -
z 11 58 14 62 17 ıs ıs 4!l İberik 6 ' A k -~ • Yeni mııh~b. u.ulii 122,50 kiz notası, Moskovanın yanma- Bel~ad. 2 (Hususi) - n 9, .. 

17 liraya kirahk müstakil ev 
Nlşantaşmda Teşvlk119 camll arkasında 

Cinar sokağında 31 numaralı bir antre, 1ld 

sora. bet oda ban.dar, bol güneşli. ıenlı 

manzaralı, bahçeli. suyu, elektrlğl olan ve 
müatakll bir ev 17 liraya kiralıktır. Görmek 

ve görüşmek isteyenler bltişl~inde Bay Ah

met Enlse müracaat olunması. 

Ticari maIUınat ve bankacılılc 105 So tl tirm - hazırlanmakta l · k1 · -d' 
hctisat ilmi dasını vye eş ege Türk· Yugos av ticaret ve crıng P" 

ihtisas mııheııebderi (firiatt. •wyi. 
87

'
50 olduğunu ve geçen sene Mart ayında kavelenamesini aktetmi~ olan Y~ 

ziraat, banka) 175 Barcelone'a bir çok tahrikit.çılar ve mü l h • t. Bc'-ad d.. ··şt·• 
Ticari ve maır hesap 1 ci kı11m 70 • . ,. ühimın. •• av eye ı ~' a onmu ur. 
Zihni he•- kaideleri 2() hım mikdarda silih ve m at gon- H • t R · · Bo.k Co · _J 

-r - be kt ey e cısı J o rcevıç g_. _ 
Lepribna eet:velleri (yeai rakam) 56 dermiş bulundugunu yan etme e- . ... be Aktedile' 
Yeni hesabı ticari (mufuıaa! eser) 200 a· Notada Madrit ve Barcelone hükfı- tccılere yaptıgı yana.tta, ~ 
Mali ceDir {istilcru: ve siııorta heaaplan) 100 ~\ıerinin hakikatte Sovyet sefiri Ro- mukavele sayesinde iki memleket t 
Başlıca sabş yeri: ikbal Kitabevi e A d k' •Lt d" u··nasebatın .-n5 senberg ile Sovyet konsolosu vasoen- rasm a ı ı& ıaa ı m r-

(735) ko tarafından idare edilmekte olduğu lerliyeceğini söylemiştir. ~ 
--

siniz. Boş yere vaktinizi bunlarla , 
çinncyin aiz. 

o~sll'i€ c c:=--

kadar etmediğini gorunce, bu sefer 
yazıhaneye ait dedi.lcodu1arı anlatma
ğa başlamıştı: 

- Şu Kartal yok mu? Allalıım ne 
pısırık, ne cimri heriftir o... Yaşı alt
mışa gelmiş te daha bir türlü evlene -
memiş. Evinde pis, kokmuş bir Rum 
kokonasile yaşıyor. Üstüne başına 
bak, her halile ihtiyar bekar adamım 

Adamın ne kusuru varsa var, Al -
lah için eli açıkbr. Baksana. hepimi -
zin aylıklarımızı bol bol arttırıyor. 
Senin maaşın da iki ay geçmeden yüz 
liraya çık.tı. 

Sen aldığın parayı hakediyorsun 
doğrusu, bu da başka 1 Y ahıız benim 
değil, Karayanın bile yarı işini yük -
lendin gitti. 

- Teşekkür ederim efendim. et' 
Müdür ayni tatlı nezaketle itiraZ 

ti: ~ 
- Teşekkür ne demek Bayan D 

men) Asıl müessesemiz sizin gibi ~ 
lışkan ve terbiyeli bir memureye t~ 
küre borçludur. 

Y•z11n ı Muazzez Tahaln Berkand 

Hangi elbisemi giysem dersin? Gül 
kurusu entarim mi, yoksa yeşilim mi 
bana daha iyi yakışıyor) Gül kuru -
sunu giyerim, çünkü ayni renkte şap· 
kam ve eldivenim de var. Iık defa gö
rüşeceğim adamın beni şık görmesi da
ha iyi olur değil mi? 

Mualla bütün bu birbirini tutmıyan 
vak'nları, münasebetsiz maceraları 

dinlemekten usandığı, sabrının tüken· 
diği bir gün Neziheye artık bundan 
sonra böyle hususi hayatından ken -
disine bahsetmemesini rica etıniftİ. 

Nezihe bu söze ilkin kızıyormuş gi
bi bir tavır aldıktan sonra: 

- Hakkın var, senin yaşın bu gibi 
eğlencelere müsait değil; bunlardan 
bugüPkü neslin çocukları ancak zevk 
duyar. 

Diyerek Muallaya gücenmekten vaz 
geçmi~ti. 

O gü•1den sonra da evinden, anne
sinden şikayetler başlamıştı. 

- Ayda on beş liramı eve veriyo

rum da gene annem ccyetişmiyorn di-

le Muallacığım? Buradan aldığım ma
aştan vergileri çıkardıktan sonra elime 
altmış lira kalıyor. Tramvay parası da 
ayda beş altı lira, anneme on beş lira 
verince geriye bana giyinmek, gez -
mek ve eğlenmek için ancak kırk lira 
kadar bir para kalıyor. Bunun nere -
sinden ayırıp ta anneme vereyim'> 

Artık bu sabah kızdım ve bağır • 
dım: 

- Ben gençliğimi sizin uğrunuza 

tüketiyorum; bundan fazla para ve -
remem, ne haliniz varsa görün, biraz 

daha söylerseniz evden çıkar giderim, 
bir daha da Neziheyi göremezsiniz. 

Bıktım kardeşim, vatlah ta bıktım, 
billah ta bıktım. Bugün kömür, Y.arın 
odun, üçüncü günü evin vergisi, ta -

miri, şu, bu diye annemin sızlanıp ağ
lamasından bıktım. Ağabeyimden de 

her ay on beş lira alıyor, artık otuz li
ra ile dört kişilik bir aileyi de geçin

diremezse ya fakir fıkara ne yapsın 
kuzum? 

diye bağırmıyor mu kuzum~ Şu yük- * 
sek yakalık., ~u parlak redingot, şu ye- Mualla çetin bir tercümeyi başar -
şil mendil... Aman bu adamın suratı- mağa çalışırken bir taraftan da kafa • 

na baktıkça midem karışıyor. sının garip bir çalışma kuvvetile ayni 

- Ya ötekisine bak Mualla, elbi -

seler.i üstünden düşecekınif gibi. Ne 
omuz, ne kol, ne vücut var adamda ... 

zamanda bütün bu geçenleri hatırlı -
yor, düşünüyor ve Nciihenin bugün 
kendisine söyliycccği feyin ne olaca-

ğını tahmin etmek istiyordu. 

- Bayan Dalmen, patron sizi isti-
yor. 

. ' 
Bu minnettarlığımıZJ size nası~~ 

bat edeceğimizi düşündük ve netı , 
aylığınıza ufak bir zam yapmağa :, 
rar verdik. Bu ay başında 25 lira bl' 
la alacaksınız. Gayretinize karftlı~~ 
ücret pek azsa da ileride daha bil eti" 
zamlar yapabileceğimizi ümit ed _, 

Mualla söy1iyecek söz bulaınsd r"' 
hayretle müdüre bakıyordu. Karf~.if 
daki bu nazik adam, gündelik ~ 
ve kaba patron mu idi) 

Bir korkuluk üzerine siyah bir eelcet 
giydirilmiş gibi... Hele bu kıyafetin

den utanmadan Matmazel Karayana 
kur yapmasına bayılıyorum.. 

Patron bugün pek nazik. Muallayı 
yanındaki sandalyeye oturtuyor ve en ~ 

Müdürün odasından çıkarken J 
kibar ve tatlı scsile söylüyor: ı. ,,-

Ka bu d ··d·· 1 k sevinçliydi. Bu yirmi beş lira faZ 
- rayan sıra a mu ur e pe _ Bu sırada sizin işlerinizin pek d l · · 

sıkı fıkı, far landa mısın? Allah bilir H b ra tam zamanım 8 ge mıştı. ttı» 
fazla arttığını görüyorum. emen ü- _ Ya~ gu .. nü içı·n Becliaya 81.eı~ amma arkasındaki entariyi de o yap· l r. Al ·1 ld v T , .. 
tün muaıne emız manya ı e 0 ugu bir pudriyer yerine mükemmel bit 

mıştır. için gün geçtikçe bu işler daha da ar- .. •01l 
kad k b valet takımı hediye edebilecegt ı. , Sana patronun ne ar çap ın ir tacağa benziyor. Sizin burada çal~ş - 3 111> 

h f ld 1 · • t K Bu sevinçle hemen Neziheye .Y .• ı eri o uğunu söy emıştım ya arı- tıktan ve yorulduktan sonra bitire - eli tı"' 
sından ve üç çocuğundan utanmadan rnediğinfa tercümeleri bazı akşamiar laştı~ı vakit onun gülerek ken 5l ~ 
genç genç metresler tutuyor, onlara eve götürdüğünüzü görmekle pek - Tebrik ederim, maaşına zaın 
ayrı ev açıyor, döşetip dayatıyor. mütehassis oluyorum, fakat bu böyle pıldı değil mi ? efJ, 

Amma ne ev Mualla bir görsen! Bir devam edemez... Bundan böyle el'i - Dediğini duyunca şaşmaktan ~ 
defa gitmiştim, hala o halılar, o ayna- nizdeki ufak tefek fatura ve saire gibi disini alamadı. 
lar, o kanapeler akl1mdan çıkmıyor. O kolay işleri Bayan Neziheye, makine - Bunu nasıl biliyorsun? ~ 

'~CL._ _ _._,AıAJ:.LD~1&...nwamtaz:CLK a a a verir· (Arkall 
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27 Birincitetrin 

iD 
Muhittin Bir en 

[,-u--,.k-a-ye---ıi{-=====N==a=m===,= sl:::u::b:::i=,r~k=o=c=a~==ı 
Yazan: uA. Tchekhov• 

açarım.> 
Satıcı, yeni bır düzine tabanca d. ha 

yakalıyaıak: 
- Yeni bir model daha, mo )Ö, de-

di. Nazarı dikkatınızi, emniyetin orıji
nal mekanizmasına çeviririm .. 

Sigaiev: 
- Pekal:\, dıye mırıldandı, brn ge .. 

ne gelirım ... Ve )ahut birismı yolla • 

rım. Satıcının aldığı vaziyeti gormcdi. 
:Fakat sebebiyet verdiği tacizi hafıflct
mck üzere bir şeı ler satın almak ihti· 
yacını du)du. Fakat neyi? Ucuz bir 
şey bulmak için etı ufına bakındı. Goz· 
leri kapının öniinde asılı duı n ) eşil 
bır u 1a takıldı. 

- Bu nedir? diye sordu .. 
- Bıldırcın avlamak için ai'·· 
-- Kaç para? 
- Sekiz ruble, Mosyö .. 
- Sarınız, öyle)se onu b nn .. 
Namu una taarı uz edılmı b ılunaft 

koca, sekiz ı ubleyi vererek ı al· 
dı .. Ve kendısını rmdi namu uı ' ha 
fazla taarruz olunmu hı ed ı ek ına-
gn el. n çıktı ve gıttı .. 
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'4l<UK iJLKffİNDE 
IJitı TOtıK ZARiTi 

MOlb.ım c.mırın Akıbeti 

A. R. 

Moranof Çarın öldürttüğü oğlunu hahrladı ''Biz Çara 
taparız,, dedi, ve sözüne şöyle devam etti: - Sibiryanın 
çöllerindeki buzlar eriyip bitince, kazakların kırbaç
Jarı parçalanıncaya kadar millet bu acıları çekecek ,, 

* 
Cemil; artık, çiftlik memurlarının 

hepsi ile ahbap olmuştu. Hatta hazan 
{gönüllü) olarak onların işlerine de 
yardım ediyordu . 

Bir gün; çiftlik başmuhasebecis'i 
- eski, maliye memurlarından - (Gos
p<>Qin Moranof), Cemil'e sordu: 

- Siz .. memleketinizde .. Allaha mı, 
taparsınız .. yoksa, (sultan) a mı? .. 

Cemil, dik dik Moranof un yüzüne. 
baktı : 

Diye mırıldandı ... Moranof'un göz
leri, yavaş yavaş Çar'ın duvardaki res
mine kaydı. Sonra başını pencereden 
tarafa çevirerek : 

- Biz .. Çar'a taparız. 

Diye homurdandı. 
Ortada, hiç bir sebeb yokken, Mora

nof' un söylediği bu sözler, Cemil'e çok 
garib geldi. Bu sözlerM:a altında, her 
halde kuvvetli bir maksad olduğunu 

hissetti. 
Onun karşısındaki meşin koltuğa 

yerleşti: 

- Gospodin Moranof!.. LUtfcn 
söyler misiniz, bana .. niçin Çara ta -
parsınız? .• 

Dedi. 

Sinir Buhranları 
Bir çok genç kız ve kadınlarda ol -
duğu gibi bazı erkeklerde de olduk
ça şiddetli sinirliler görüyoruz. 
Bunlar en ehemmiyetsiz şeylerden 
derhal alınırlar, hiddet ederler. 
Hiddetleri sür'atle geçer, hazan 
büyük ağlamalarla sinirleri yatışır. 
Böyleleri ne rahat yaşar, ne de et -
rafındakilere rahat verirler. Aile 
ve ev hayatını zehidiyen müz'iç bir 
derttir. Zaten esas itibarile hakiki 
bir sinir hastalığı yoktur. Bu biı· 

irade ve terbiye meselesidir. Sinir
liler sinir zaafının bir irade zaafı 
olduğunu düşünerek ona göre ken -
di kendilerine telkm yapmalı ve 
iradelerini kuvvetlendirmalidirler. 
Sinirli kimseler hayatta muvaffak 
olamaz. İnsanları çabuk ihtiyarla -
tan, çöktüren en esas amillerden 
birisi de uzviyeti yıpratan asabilik
tir. 

( *) Bu not lan kesip wlayınız, ya • 
but bir albüme yapııtınp kolleksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yctifcbilir. 

yorum. 

-Amma, niçin) .• 
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.. ··c\ DÖRT ile YED 
~~5 4i(11ii~ . ... ~~~!5:::::" ......... ~~bı.,_..:A~R~~:....A...:,.=.1:....l~~D~A:..!.--

• 

Yazan : Hugh Austin lngilizceden çeviren : Hasnun Uıaklıgil 

Çiçek camekanı n öşesi 
"Madam Arnold ayakta idi. Bize 

olmadığını 
Elinde 

bir şey olup 

Norman Lang istemi ye istemiye: 
- Sanmıyorum! dedi. 
- Aksaklık neredeydi~ 
- Kadında! 
- Sebeb? 

* Sözünü kesmişti. Maamafih sonra 

L.-~İn-h-is_a_r_la_r_u_:-_M_üd-u-.. r-1~-.. g-OJ_iı-._n-_d-e~n~:~ ___ J 
3 Adet yüiı bayrak 150 X 225 
5 Adet yün bayrak 100 X 150 
6 Adet yün bayrak 85 X 130 

30 Adet yün bayrak 70 X 105 
95 Adet yün bayrak 50 X 75 

1 - 28/X/936 günü pazarlıkla alınacağı ilan edilmit olan ,....... 
eb'ad ve miktan gösterilen 139 adet bayrağm pazarlığı 2/11/936 ~ 
hine rastlayan pazartesi günü saat 14 de tehir edilmi,tir. 

il - isteklilerin tartnameaini görmek üzere hergün, pazarlık içiD de 
tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabetafl' 
Levazım ve Mübayaat fUbeaindeki Alım Komisyonuna müracaatlan li· 
zımdır. (2234) ' 

* * 
300 adet P. M. 32 • 11 zincir batlıklarile beraber. 
200 Adet P. M. 10 • 56 Rezistans «Tekli» 
150 Adet P. M. 45 - 19 Reziıtanı «Çiftli» 
400 metre kalın çivili kayıt Ekıselsiyor makineleri için. 

1 - 28/X/936 günü pazarlıkla satın alınacağı ilin edilrnİf olan~ 
rıda yazılı dört kalem malzemenin pazarlığı 31 / X / 936 tarihine rutla,.O 
Cumartesi günü saat 10 a tehir edilmiştir. 

2 - İsteklilerin farlname ve nümuneleri görmek üzere horgün ve .,.
zarlık için de tayin olunan gün ve aaatte % 7 ,5 güvenme paralarile bit• 
likte Kabatatda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Satım koı:niaJO" 
nuna gelmeleri. «2256» 
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PU RALA 
DiŞl Ri iZlE EZ' iZ. 

DOYÇE LEV ANT l..İNYE 
G. 1\1.. B. H. JIAl\1BURG 

Doyçe Levant Lınye Hamburg A. 
G. Hamburg, Atıns Lev ınt Linye 

A. G. Bremen 
Hnmburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bııbrlsıyah arasında azimet ve 

a,det muntazam postalan 

lstanbtılda beklenen vnpurl r. 
Akka vapuru 2H T. evvele doğru 
l\lllos \'apuru ı ikinci teşrıne doğru 
Burgaz, Vıuna, Köstence, için li· 
manıınııdan hareket edecek 

vapurlar 
Akkn vapuru 30-31 T. evvele doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 

ve Hoterdnın limanları için 
hareket edecek vapurlar 

ttınıri \ apuru 30-31 T. evvele doğnı 
Derındjo v11puru 3-4 Teı;;rlnisani)C 
doğru 

Fazla tafsiU\t için Galata·da Ova· 
kim) an hanında Doyçe Levanı 
Lin~ e vapur acentalığına mnracaat. 

Telefon: 40:319 

SON POSTA 
:,ay ta 

DYOMUNDA 
Mükifatlı 

TAKSİM ST 
1000 Lira 

Türkiye Serbest Güreş Şaınpiyonluğu müsabakaları ve 

ll 

29, 30, 31 
TEKIRDAÖLI 

VAÖLI GÜREŞLER 
İkinciteşrin günleri saat "14,, de Türkiyenin; KARA ALI, 

Birinci ve 1 
t1ÜSEYiN, 

iştirak 

MÜLAYtr .. 1 ve DlNARLI gibi en namlı pehliv nların 
edeceği bu müsabakaları kaçırmayınız. 

25, 50, 200 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

HER· AYIN· BiRiND~ ·PARANIN· J:"Ai Zi ·VE RiliR 

ADAPAZARl 

TURK TiCAQET BANKASI -
1 

Kibar halkın sevdiği ve kullandığı çok sabit 

•• 
V ·N s ESAN LABI 

öyle çiç..ekler alemidir ki içine giren bir dahn orndn·ı çıkınnk istemez. Mevcud 
ve yeni çıkan esnnslRrının hmıılerı: 

~yonlarca kadın\ bu tecrübeyi 
hpınca hayran kal.rnı,lardır. Zira: 
t:kaeriya yüzdeki ı;iyah noktalar, açık 
rnesameler ve her nevi gayriıaf 
tnaddeler, tane tane olm~ adi bir 
Pudradan ileri geldiğini biliyorlar. 
Filhakika, ba:ı.ı pudralar parmaklar 

atasında tutulunca kadife gibi yu· 
hlUfak görünürse de hakikatte kuım 
kısım taneli ve serl olur. Bunlar, gö· 
ZÜniizden kaçabilir. Fakat diperinizle 
Pek ala hissedebilirsiniz. Bir par· 

~ pudra alıp dişleriniz arasında ezİ· 
~ fayet cüz'i bir tanelik olsa der· 
hal hisıedeniniz.. Şimdi de bu tecrü· 
beyi bavalandınlmıt yegane pudrn 
alan T okalon pudrasile yapınız. Bu 
Pudra yeni ve imtiyazlı bir usul dai· 
~de istihsal edilerek evvelkinden 
an d fa daha ince ve daha hafıf kıl· 
hlaktadır ve binaenaleyh cildi nazik 
~elerini tahrif eden tanelere te· 
&adüf edilemez. Bu gibi taneli pud· 
!'alardan sakınınız ve yalnız hava• 
landırılmıı ve aarantili yegane pudra 
alan T okalon pudrasını kullanıınız. 
~el'kibinde krem köpüğü bulunduğu 
cihetle cildde uzun müddet sabi~ ka· 
hr ve artık parlıyan bunınlara niha· 
Yet verilmİ.flİr. Ve sık sık pudralan· 

KANZUK MEYVA TUZU 
Flor Doryan, Lorigan, Roz Doryan, Rev Dor, Tango, Divinya, istanbul 

Kanzuk mey'6 tuzu en hoş meyva g~cesi, Boğaziçi, Madia, Buket, EZN, Şipr, Royal, Senk Flör, Şanal, MiçikoJ usareıerıle ıuızırlanmıştır. Hazmı ' ılllör, KelköfıGr Flör Damur, Mikado, Paris, Suar de Paris, Narsis, Dag 

1~~11:.-~~~~~~ı'iye!:::"~'.1;~.~.ı·ıa~'::k ~ç Hiçeği, Gül, Menekşe, Yasemin, Sünbül, Zambak Fulya, Müge, Heliotrop, ,... ammeli, Şebboy, Unutma B~ni, Krep döşin, Kadm teni vesaire ... 
rn .. ı; ih ""ez -a tiyaç kalmamı tır. 

ve canlılık bahşeder. 

\ 

.. 

Deposu 
1 

Evliya Zade Nureddin, kimyevi ecza e.lM Ye. ılııy ıt tıcar thnnesl, lstanbul. ı_ıa_ıı_ç_eı-:_a_p_ı, ______ _ 

lNGlLlZ KANZUK ECZANE.Si _ 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. l Beyoğlu - 1.1.nbul o ktOt Hafız Cem 1 Al ı l t . o· kt•• ı·· v •• d ıs T 

8 

u L , "~ ..... ,. ~...,,-w cay ş e mesı ıre or ugun en: 
AN . .. Hcssanılluın arndığı en ıyı 1 p,zard•ll m•ada bergQn 8 • 6 Cumhuriyet Bayramma roslıyan 29, 30 Birinciteşrin günleri Pazar ta-

_ ı~!~;.~~:ı!!.~~~" ... ' s~;~ ,:e.,~~~~~e!?~~~::.ı:a ~:.:~~"~~~'.:) :·. :~·ı:.:.r~23: ~~::el=,~==~r~u:;;9~ka ayrıca yapılan ilôve seferler ıarife&i de 

a o 

tunun iki satırı bir (santim) )eni Po lıne cadd. Memduh A.,.brt\n . ._ _________________ ------------------- -
ayılır. 

2 - Sahıfc ine göre bir san im ilan 

(ı tı şunlardır: 

Sa fe ı - 4llO turu:, 

2 - 250 • 

ıou • 
60 • 

• , ... : - 30 • ---
3 - R • • ntın de \8sa.i ( 8) kelı 
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Tilrk Antrasiti ın 
Büyük Vasfı: 

REJi 
Türk antrasitinden 

büyük istifade 
temin etmek için: 
"Sobanızda kömür yanmaya baş
layıp sıcaklık istenilen dereceyi 

bulunca anahtarını kı.~ınız 

ve sobanın alt kapaklarını 
tamamen kapayınız,, 

SATIŞ YERLERi: . 
Merkezi: Maden Kömürü itleri T.A.S.Bahçekapı Taş Han Telefon:2t 195 
Galata: TGrkiye lf Bankuı JUbeai. Telefon: 44630. 
ıatanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı, T q Han Telefon: 22042 
Ankara: Yenitebir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon 1162 
Ankara: Adapazar Türk Ticaret Bankası Tel. ıube 2316, Müdiriyet: 2319 

il 
- -

TATLI 

r __ I ŞARABINI ALMAKTA 

] 
J 

I ___ J TEREDDüY. ETMEYiNiZ ! 
FiATI: 

70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
) 

2 Litrelik " 100 " 

iHTAR: Küçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri alınır: 

BOTEjiN 
erlıewıui kullaıuuı F'ren&ive Belso2ulduguııa tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

Son Posta M•tbaaaa 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERll l A. Ekrem UŞAK.LIOİ.L 
S. RaiıP EMEÇ 

Birinciteşrin 21 .. . :.~·'" ,.t..t, •,,....:•..->vı. ;..>. 
;~·· ........ -..~~·. r- ... ,. 

Siz gibi yapınız 

Başka kadınlann beyaz ve parlak dişlerini kendi lekeli, 
çürük dişlerile mukavese edip ye'se kapılmaktansa 

DYO i 
-
Kullanmayı tercih etti ve kısa bir zaman içinde onlardan 

çok daha beyaz, çok daha parlak dişlere sahip oldu. 

RADYOLİN, kir tabakasından dnh a sert, fakat mine tabakasmdnn daha 
yumuşak olduğu için dişleri çizme den temizliyen ve parlntan yerane ~ 

macunudur. 

~-1 .,;, • .. 
~-Beklediğiniz 

il TAM ATLAS 
çıktı. 

125 kuruşa her yerde 

Eminönünde 
ilk tesis edilen tayyare piyangosu 

GiŞE KADE • 
1 

• • 
gışesı 

İlk keşideden itibaren muhterem müşterilerini mes'ud eden yine 

KADER iŞESiDiR 
Siz de, yeni tertip biletinizi KADER GİŞESİNDEN alırsanıJ 

günün birinde muhakkak zengin olursunuz. 

Devamlı bUetıer ı liradan ıatıbror 
Adrese dikkat : İstanbul, Eminönü. V alde hanı yanında No 4 

Tel 23970 
Beyoğlu, Parmakkapı No 109 Tel. 43696 

ı= İstanbul Belediyesi hanları J 
Senelik muhammen kirau 20 lira olan Kapalıçar'fıda Gelincik aolmğuıdl 

21 N.lı dükkan teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 - 939 seneleri ıııS' 
yısı sonuna kadar kiraya verilmek ü2ere açık artırmaya konulm~· 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 150 kuruşluk iJlı 
teminat makbuz veya mddubile beraber (bir gün evveline kadar· teıııY 
natın yabrılması daha muvafık olacağı) 3/l 1 /936 sal ıgünü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (2255) 

MÜHİM 
İL N 

Meşhur Rus - lsveç 

TRAPEZ 
L .... S T 1 K ve Ş O S O N L A R 1 

tuze mallunmızı bu senede mUşterilerimizi memnun etmek için bD\' oıc 
fedakllrlıklurla getirdik. BOtnn toptan ve perakende mağazaların~ 

" hulalıilirsint z. laveç " T R A P E Z ,, fabrika ı il 
~ A 

iSTiKLAL LiSESi 
DIREKT0RL~Ö0NDEN: 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 nci - 1 O ncu ve 11 nci sınıflarda nehari talebe için yer yoktur· 
3 - İsteyenlere kayıt şartları bildiren tarifname gönderilir. 

ehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Tel. 22534 


