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nyanın Sulh artları 
1-Fransız Rus paktının f eslıi, - Küçük Antantın dağl.tılması, .. 
3 - Müstemleke/erin. iadesi, 4 - Uçiincii enternasyonalin lağ'DıJ 

Almanyanın lngiltereye Fransadan Almanyaya cevap! 
dün verdiği ~uhtır FransızBaşvekilidü~gece 

Sulh için dört şartı ileri süren muhbra Fon Ribentrop beklenen nutkunu soyledi 
tarafından Berlindeki lngiliz elçisine tevdi edildi · 

Paris 17 (Radyo) - Mezuniyetle f ı A al 
8erlinde bulunan Almanyanın Londra ı mir Horti de 
b\lyük elçisi Fon Ribentrop, bugün, 
Berlindeki İngiliz büyük elçisine yeni ı Rom_aya .. ~iyor 
bir sulh muhtırası vermiştir. 1 - -~ 

Nimresmi mahafilden alınan haber- al c_-_lı 'L. 
lere göre, muhtırada başlıca şu tekllf- ı ,,.llCIJr ,,,. 't naiainin 
imde bulunulmaktadır: 6a •••aJui# 61gllc 

1 - Mıntakavi paktlann ve Fransız- .,,.,,,,,.,,,..,,. ifırıılluıtlı 
lovyet anlqmasının ilgası. ~ 

2 - Küçük Antantm dağıtılması. (Y- 1 mil 8Jfı .. ) 
J - Eskl Alman müstemlekelerinin 

iadesi. 
4 - ttçQncü enternasyonalin faali • 

,.ıten men'i. 
Bu tekliflerin Londra hükUmet! ta
~ndm ne tekilde karfılanacağı bt • 
*belli deiildir. 

Alwikalıtata gire Atmanyanıı 

New-York 17 (Radyo} - Unlted 
Pıess muhablrl bildiriyor: Nilrenıberl- . ~ IAIMln tıltlll 

(De .. . , 8 iad •Jfada) ............ 

B•glll: 

-···ı 

Diwb ···•1t .? .. ., etlill 
pellli ......... tMı.ı •• , ... .. .. ,., 

M. Blum Fransamn komünist tehlikesine maruz 
bulunmadıfını söyledikten sonra: •ffadutlanmızı ficl
detle müdafaaya hazınz, hiçbir vakit hiçbir kiıuenia 

tesiri albncla kalmayacajız,. dedi 

iL IRaa atak IGJlerkm 

Fatih Noteri Şükrü 
Niçin tevkif edildi? 

Bc.b8r llelila " R.. Bablrl Fransız bqvekll1 ~ Lwı Blum,lbal içinde bubmduju endtı MI 
Teoclonilm'mm Pau ..... maç dün •lquı radJoda mühim bir nutuk edenlere cevap vermif ve &JDI •nas 
içba • S. PGlta • p ,..klan IÖyliyerek, Fransmın komihrill tehll • (l>nwa 8 IBd ~ •> 

Noterden bqka bqkitibi ile bir kachn memur da 
)'akalandılar, suiistimal geçen Ağustosta kepolunmut 

(Yum 8 baei • Jfada) 

makal.a. 

""8W"Be•-·•tletiaapmpi, ..... Hastalannda mevhum ha talı 
bakkmcla .... Wr JaDa 

7 İllCİ llJfamızda OkUJl:IUZI 1Ca1 8 d 8 0 d 0 k t 0 r ! 
H b d v • d J Fazla para almak için yanhf tetbis koyan ve hutalanm ar e ogru yenı a ım ar siiriindüren bir doktor çalışmaktan menedildi 

,,...----------- * * * -...·---------~ Etibba odası bir doktor aleyhinde 6f acak şekilde sıhhat komisyoncu1uia 
......._ ile .. liu ............. il,._ llller ._.. 21 ._ enel .a,ı-,df ..._, pıktw• ay doktorluk yapamamak karan wr- yapmakta olmasıdır. 
ı.p.1.,..,. '-11' ""1 hal•arlardı .B.sb mp. IMltl••Jorlar, ••ı•riJet Jeai Wr hl..._ ....... miştir. Bunun sebebi bu daıktonm de- Anadoludan İstanbul& tıeda'ri ~ 
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Bir Evkaf Bankası 
teşkil edilecek 

lstanbuldaki bütün camiler, vakıf binalar tamir 
ettiriliyor, iratlar çoialblıyor, banka sermayuinin 

500 bin lirası hazırlandı 

Son zamanlarda Evkafta hızlı bir ça-ı 
,lışma göze çarpmaktadır. Bir taraftan 
b "tün" hayrat binalar camiler tarihi . u , ' 
Abideler tamir edilirken, diğer taraf -
tan da evkaf işlerinin ıslahına, evkaf 
dairelerinin modernize edilmesine, va
)ııf iratların çoğaltılmasına, akarların 
imar edilmesine çalışılmaktadır. 

Tenkit edilecek taraflan olmak)a be
raber Tqdelen ve Defneli ıularmm bir 
kısım şehir halkınm kolayca tedarik 
edebilecekleri şekilde İstanbulda • -
~ arzedilmesi de evkafın muvaffa -
,ldyetlerl meyanındadır. 
, İstanbul evkaf müdürlOjil imar faa
,llyetiDl fbndilik yalnız camilere bu -(.,.__ .... ..,,..., 
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r- a Fena öınekler .. 1.1 
•• " Resimli Makale ee •• 

Kıs er n 
Moskova - Berlin 
Düellosu 

--- Yazan: l\Jnhittin Birgen_..,.. 

H er şey değişiyor; hayatta değ~~ -

mi) en hiç bir şey yok. F.ill degl!j

mez zannettiğimiz şeylerde bile öyle 
değişmeler oluyor ki bunlan hayretle 
goriiyoruz. 

I 

Böylece, hiç değişmez ve yahut pek 
güç değişir zannettiğimiz şeylerde dip
lomasi knideleri ve devletler arasın -
daki münasebet usulüydii. Son günler
de gördüm ki artık onun d.:ı temelleri 
sarsılmış. Eski diplomasi an'anelerine, 
devletler arasında münasebette bulun
manın klfı.sik usullerine göre ölçülmek 
lazım gelseydi şu dakikada bütün Av
rupa hudutlarında kıyametin kopmu.j 
bulunması icap ederdi. Halbuki. hiç bir 
tarafta böyle bir şey yok. Yalnız bol 
bol hazırlık var. 

* Rusya ile Almanya arasındaki mü -
nasebetlerden bahsetmek btiyoruz. Nu
renberg kongresi mtina cbetıle Bay 
Hitl::rin, Goebclsin komüniun ve Rus
ya aleyhinde ateş püsküren sözlerini 
gah radyoda dinledikçe, gah gazete -
lerde okudukça hep şunu dü1ündüm: 
Eğer bu sözlerin yüzde biri bundan 
yirmi beş sene evvel söylenmiş olsay
dı, çoktan beri ordular birbirlerine gir
mış bulunacaktı. Şimdi ise - çok şü -
kür! - bu söz hücumu bir söz muka -
belesini mucip olmaktan ba~ka bir şey 
yapmadı ve Moskova ile Berlin arasın
da yalnız bir yandan bir söz düellosu 
cereyan etti ve her iki tarafın yaptığı 
11skeri gösterişler arasında bir de siJah 
şakırtıl::ın duyduk. 

Sade Rusya ile Almanya arasında 

mı? Hayır, Nurembergde at1lan taş -
tar arasında İngiltereye ve Fransaya 
k::ıdar uçan parçalar da vardı. Zavallı 
klasik mektebin muhafazakar ve sadık 
fiakirtleri olan İngiliz ve Fransız dip -
lomatlan! Onlar da, benim gibi. bu söz
leri işittikçe hayretten ve heyecan -
dan kim bilir dudaklarım n3sıl ısır -
mışlardır! Eskiden, böyle devletten 
devlete, resmi ve hatta, yarı resmi bir 
agızla taş atılmak değil, bir toz kon -
durulacak olsa derhal tarziye taleple
ri, ültimatomlar ve saireler harekete 
gelir, seferberlik emirleri verilirdi. Şim
di ise neler söylendi de orta yerde ısı
rılmaktan kanları ~an dudaklardan 
başka bir şey görmedik ve bu suretle 
bir harp belasından kurtulrcu~ olduk. 

* 
Acaba kurtulduk mu? Şimdiki halde 

kurtulduk gibi görünmekle beraber 
i1in hakikatini Allah bilir. Bu kadar 
buyük sözler boşuna söylenir, bu ka -
dar ağır taşlar beyhude fırlatılır mı? 
Zannetmiyoruz. Şu dakika eğer harp çık 
mış bulunmuyorsa bu demektir ki he
nüz hiç bir taraf kendisini bu işe ta -
marn hazırlanmış hissetmiyor da, harp 
bundan dolayı çıkmıyor. Yoksa bu du
manın altında elbet yanan bir ateş var
dır. Zannediyoruz ki ateş bugünkü ha
linde her iki tarafın da diğeı.· tarafa 
karşı duymakta olduğu bir şüphelemne 
ve korku hissinden ibarettir. Bu müte
kabil şüphe ve korku da boş değildir; 
çünkü her iki taraf ta biliyor ve görü-
yor ki mukabil taraf kendi aleyhine bü
tün kuvvetile çalışmaktadır. Geçen gün 

ozun 
Boğazda oturanları 
Tebrik ede.imi 

1 

Evinizde çocuklarınıza ve j Sofrada kannızla yapa -
muhitinizde yaşıyanlara cağınız bir münakaşa belki 
karşı fena bir örnek olmak- o dakika 1çin siniricrfoizi 

Akşam eve dönünce içi
lecek bir kadeh içki size 
belki muvakkat bir zevk 
Yerebilir .. 

Fak.at münakaşanın ço -
c:uğu kavgacı, içkinin de 
müstakbel bir sarhoş yap -
ması ihtimali pek çoktur, 
dikkat ediniz! 

Ş 
irketi Hayriyenin düşünen ve ir 
leyen bir kafa ile idare edildiğine 

hem de müteşebbis ellerde bulunduğu~ 
na inanmak lazım. Bu yaz Boğaziçint 
taşınacakların eşyalarını beda\ a gö " 
türmekle işe başladı, derken ucuz bilet 
usulünü çıkardı, arkasından da gece eğ• 
lenceleri yaptı. Düşünen dima•:·ın bu • 
luşlanna son mu gelir, şimdi de beıı 
vapur iskelesine bir radyo koyacak, 
bekleme salonunda bekleyenlere Yapur• 
lann hareket saatlerini bildirecek, ay• 
rıca da plfıkla halkm hoş vakit ge~ir .. 
melerini temin edecekmiş. 

tan çekininiz.. teskin edebilir .. 

r 

LSOZ A ASIN DA] 
lngilterede yemek 
pişirme$ini hilmigen 
Kızlar evlt!nemiyor 
!ngilterede kız-

larnı evlenmesi i 
çin muhakkak su 
rette yemek pişir 
rnesını bilmeleri 
lazım geJiyormuş. 
Yemek pişirmesi
ni bilmiycn bir in 
giliz kızı kim olur 
sa olsu.n, ne ka -
dar güzel olursa 
olsun evlenemi -
yormuş. Bunun için de bilhassa son 
zamanlarda genç kızlar mutbak işle
rıne fazla alaka gösteriyorlamıı,ıı. 

* Dellnln izdivacı 

Holivutta çok garip bir hadise ol -
muştur. Bu hadiseden bütün Fransız 
gazeteleri bahsetmektedirler, mesele 
şudur : 

Bir gün Holivutta Breadner"in ver
diği bir garden partiye, koşu kıyafetile 

bir genç gelmiş, Breadner bu genci ora 
da bulunanlara yeğenim diye takdim 

etmiş ve kendisinin uzun senelerden 
beri Avrupada yaşadığın: söylemiştir. 

Delikanlı, orada güzel bir kızla tanış
mış, kızı otomobiline alarak en yakın 
nikah dairesine götürmüş ve evlenmiş
lerdir. Tam dışarı çıkacakları zaman 
nikah dairesinin yanındaki meydanlı
ğa bir tayyare inmiş, içinden yedi ki
şi çıkmış ve delikanlıyı alıp götürmüş
lerdir. Gelenler meşhur bir timarhane
nin gardiyanları ve delikanlı da sene
lerden heri ifakat bulmıyan bir zır deli 
ımış. 

* Seklzl•cl Edvard'ı• ••çıaı kaç 
llr• m••• •hyor? 

Sekizinci Edvard, Fransız yemekle
rini çok sevdiği için, babasının aşçısı
na yol vermiş ve Fransadan yeni bir 
aşçı getirtmiştir. Bu aşçının aldığı ay
lık 1 f>O İngiliz lirasıdır. Yani bizim pa
ramızla 900 lira kadar hirşey tutmak
tadır. 

* lavJçre denizci devlet oluyor 

İsviçre denizci bir devlet olmağa ka
rar vererek bir gemi sipariş etmiştir. 
lsviçrenin ilk ticaret filosunun gemisi 

«- -· 
HERGUN BiR FIKRA I 

Mübalağa 
Mehmet da), senelerce İstanbul -

da çalışıp bir,az para sahibi olduk -
tan sonra köyünün yolunu tuttu. İlı· 
tiyarlanuştı. Son giiıılcrini köyün -
de geçir~ckti. 

Köye girerken yol kenarında eski 
çocukluk arkadaşı Ahınedc rastgel
di. Hoş beşten sonra beraberce yo· 
la devam teklifinde bulundu. 

Ahmet yerinden kıınıldnmadı: jı 
- Olmaz, dedi. Babamı bekliyo · 

rum. 

- Amma yaptın, baban sağ de 
mek ha!. Allah cimriinü aı-ttırsın! .. 

- Sağ ya. sağ .. Biiyük babamla 
ağıla gittiler, dönüşte ber,aber şeh
re gideceğiz!. 

Mehmet da)'I korktu, sesini çı • 
karmadan köye doğru yüriimcğc 
haşladı. ~IJah Allah! Ahmet delir • 
miş mi idi? 

Biraz ileride imamla karsdash. 
İınaın kendisinden 20 yaş biii'iiktü. 
SeJamlaştılar. 1\lchmct dayı hayret 
ve korkusunu ona da açtı: 

- Yahu. bizim Ahmcde bir hal 
olmuş. Deli midir, nedir?. Büyük 
babasile habasının sağ oldukln ·mı 
s()yJüyor?. Haydi baba'iı sağdır di -
yelim?. Biiyük babasının sağ olma • 
sına nasıl akıl erer?. Bu vaziyette 
ihtiyarın yaşı kaç olur?. 
İmam şöyle diişiindii, '\.e sonra: 
- ValJahi, dtdi. Biiyiik babasınm 

ya~ını bilmem amma, kulnğma ilke
zanı ben okumuştum. 

~-----------------------· 
Kahve içen 
balıklar 

Budapeştede çı-
kan T er.hnikai 
Noplo gazetesi ya 
zıyor : 

Mekııikada ge· 
çen sene, piyasa -
yı yüksek tutmak --\'f. 
için :t) milyon çu '--~~ 
val kahve denize 
dökülmüştü. Ara-~ j 

dan kısa bir za -
man geçtikten 

Yugoslavganın 

Küçük Kralı 
Vaktini naaıl geçlrigor? 

On üçüncü Y&fina basan Yu1ıoslav 

Kralı ikinci Piyer tatil zamanlarında, 

arkadaşlarile bahçede ziraat, inşaat iş

lerile meşgul olmaktadır. Resim, Piye

ri, bir yaz günü bahçede, çıplak olarak 

araba sürerken göstermetedir. 

* 
20,000 lciılnin 
idamına karar 
Veren hakim 
Hakimler idam 

kararı vermekten 
çok çekinirler. U
fak bir dikkatsiz
lik yüzünden ebe 
diyen vicdan aza 
hı altında kala-

* Düşünce fena değil, hoşa giden taraf
ları da var, mahzur cil}.etindcn hatırım• 
hiç bir şey gelmiyor, olsa olsa bizi ha-· 
yatta biraz daha liıkayd davranmıya a~ 
lıştırması, Şirketi Hayriye vapurlanı 

müstesna, bütün diğer nakil vasıtalarımi 
muntazaman kaçırmaya mahkum et "' 
mesi ihtimali düşünülebilir. Mademki.' 
bir defa vapurun kalkmak üzere ol .. 
duğunu radyodan işitmeye alı~acağı3.
diğer şirketlerin istasyon veya iskel~ 
!erinde de bir yedi gaybın bizi dürtiiş1 
türmesini bekliyeceğimizden şüphe et .. 
meyiniz. Fakat oralarda trenin yah~ 
vapurun kalkmak üzere olduğunu rad.ı 
yo ile haber vermek kimsenin hah~ 
gelmemiştir. Vapur ve tren de sizi alJ 
madan savuşup gitmiştir, çaresiz kat " 
!anacaksınız. 

* Daha evvel benim başıma geldi. Bhi 
İngiliz istasyonunda trenin kalkması• 
ru bekliyordum. Ben etrafıma bakınır• 
ken önümden yürüyüp gidi\·ermesiD 
mi, ne düdük, ne kampana.. Halbwd 
ben itiyadın esiri, onlan bek.liyordum.1 
Aksiliğe bakınız. Bavullanm da trenl1' 
içinde değil mi idi? Şimdi bütün Boğa~ 
ziçi halkının, memleket dışım bırakı • 
nız, memleket içinde de ayni hale d\i.ti 
mesinden korkanın.. Ben bavullarmll 
bulmuştum, Boğaziçi halkının ayıd 
mazhariyete ereceğinden çok şüpheli 1 

ylın. 

* Buna mukabil kararın gramofon plağJ 
çalarak bekleyenleri eğlendirme tarafı• 
na hiç diyeceğim yok. Yalnız acaba ak" 
şamları şurada burada birer çilen~ 
sofrasının kurulduğunu görür müyüı 
dersiniz?. Bir tarafta radyo, karşıda ~ 
niz, hazan da ay aydınlığı.. bana, ze\'k 
ehli hesabına fena olacak gibi görüJı.. 
müyor .. Her ne kadar şarkıya, denize, 
ay aydınlığına ve beyaz suya dalarali 
radyonun ihtanna rağmen vapuru ka-. 
çırmak tehlikesi var ise de .. 

* 
caklarından kor - Sözün kısası: Latife bertaraf; ben Şir· 
karlar. Şimdiye keti Hayriyenin bu teşebbüslerine de • 
kadar idam hük. -ı vam ederek geçenlerde söylendiği gibi 
mü veren mahke Boğaziçinde yepyeni ve eğlenceli 8srf 
me· reislerinin i - bir mahalle yapıvereceğine de inan • 

d 1 'k' ·· .. b ld f k maya başladım. Kim bilir, onu görece-
am ceza arı ı ı yuzu u u mu ev a- • . . da belki k uzak d ğil" 

gımız zaman ço e -
lade çok sayılırdı. Halbuki 1666 da dir. 

Laypzigde ölen Karfzov 46 senelik ha

kimlik hayatında 20000 insanı ölüme 

mahkum etmi~ ve kendisi de ölürken: 

Biliqor Muıın•• ? 
1 - Hotantolar kimlerdir? 

- Hiç vicdan azabı duymuyorum, 2 - Güldanilerin payitahtı neresi 
500 tonluktur. Bu gemi Ren nehrinin 
ıı?lah edilmesi üzerine Bal'de yapılan 

liman ile Londra arasında işleyecek -de yazmış olduğumuz gibi, Avrnpadaki 
bugünkü gerginlik sade milletler ara -
ıındaki menfaat ihtilaflarının doğur -
duğu bir gerginlik değildiı:. Bunun va
nıbaşında bir de Avrupada insanlık ~a- r 
miasını iki sınıfa ayıran ve bu sınıf -
Jan birbirinin karşısına dü.'iman olarak 
koyan bir içtimai ayrılma ve iç:timai hu
sumet hareketi de vardır. Dü.n birbiri -

sonra denizin yüzü bir sürü ölü balıkla 

dolmuş, bütün balıkların Cafeine yuta

rak zehirlendikleri anlaşılmıştır. Bu 

balıkların umumi kıymeti üç milyon 

dolar kadar tahmin edilmektedir. 

eml'nı"m de • idi, ve kimin tarafından tesis edilm;• • haksızlık yapmadığıma ... 

tir. miştir. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Kızıicahamamdan yazılıyor: 

Ak~k kö~ ünden Yusuf oğlu Salibin eşeği Balbq 
oğullarından l'rlehmedin köy civarındaki Jıarınamn:ı nıu
~Jlut olmuş. Arada sırada fırsat bulunca bamuma da
lıp güzelce karnını doyurmakta imiş. Geçen giiu Salih 
~l'ııe cşegi harmanda &örünce artık dayananı:ınuş, be • 
men lıcJindeki keskin bıçağını çekince bi~are lıayvanın 
her iki kulağmı ti dibinden kesip salıvermiştir. Biraz 
~onra sahibi Layvawnı bu halde görünce derhal hu ku -

)aklan kesik hayvanına atlamış, kanlan aka akı merke
~e gelip hükumete şikayet etmiştir. Kanunuu buna ne 
ceza keseceğini bilmiyorum. Bu eşek kulaklannın kesil
mesi köylt>.r;mizde çoğalmıştır. Bununla bir k.nç defa 
oluyor ki eşek kulağı kesiliyor. İkide birde lmna cijr'ct 
ede.nlerc ve eşeklerin kendilerjne pek yaraşan knlakw
rım kökiinden kesenlere ceza verilse fena olmu .. Çünkü 
bu gidişle köy !erimizde kulaklı eşek bulmak çok gü~le • 

tir? 

3 - Azerbaycanda kaç milyon insall 
yaşar? .. 

(Cevaplan Yana) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 

le düşman olan iki devlet arasında bu
gün dostluk kurmak, yahut bunun aksi
ni farzetmek mümkündür. Fal:at, için
de bulunduk.lan içtimai sınıflara göre 
birbirlerini en amansız bir düşman 
telakki eden iki hasım sınıf arasında 
dostluk yapmıya imkan yoktur. Bu -
ııun için bir taraf, diğer taraftan daima ~wkt~ ' 

1 - Karat.s Venezuelliriın met • 
kezi hükfunetidir. 

2 - Kap cenubi Afrikadadır, lngl • 
lizlerin müstemlekesidir, nüfusu bi.Zid 
nüfusumuzdan 13,617,000 azdll', şarap, 
meyva, mücevher, altın ve saire yetil" 
tirir. 

korkacak, daima şüphe edecek ve bu l J S TER j NAN l S TER J NAN M A l ı 3 - Sibirya ile Türkistan hududutl'" 
ıteş te böylece yanıp gidecıık. da bulunan Balkaş gölünün derirıliJI 

Ne zamana kadar? Görc.."C.'eğiz. ~--------------------------.. -------------------_J 10 ile 90 metre arasında değişir. 
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18 Eyfill SON POSTA 

Milletler Cemiyeti Konseyi 
Cenevrede bugün toplanıyor 

Habeş murahhaslarının asambleye kabul meselesinin büyük 
münakaşaları mucip olacağı anlaşılıyor , İtalyanın 
Cenevreye dönmesi de bu davanın hal 'tarzına bağlı 

Türk - Sovget 
Maçı Moskovada 
Bugün yapılıyor 
Sporcularımız Moskovanın 
en kuvvetli futbol takımı 
Dinamo ile karşılaşıyorlar 

Sayfa 3 

8 
• ita/yanın Akdenizdekl 

has•asigetl 
• Filistin kıyamının 

muhaseb•si 
Odesa 17 (A.A.) _Spor kafilemizle s on günlerde akseden bazı haber

fevkalade rahat bir yolculuktan sonra ler, Şarki Afrika macerası neti -
Odesaya geldik. Sovyet Birliğ~ spor teş- cesinde Habeşistanın üzerine oturmuı 
kilatı reisi Harenko namma muavini bulunan İtalyanın hala memnun ol -
Raspevin imzasile vapurda kafile baş - madığını gösteriyor. Bu memnuniyet -
karılığına gelen bir telsizde izhar edi- sizlik, İtalyanın kendisini Akdenizde 
len muhabbetli temenniyata kafile rei- kapalı görmesinden ileri geliyor. 
si Bay Cevdet Kerim İncedayı tarafın- İngiliz - İtalyan dostluğunun devam 

Londra, 17 (Hususi) - Milletler da İtalyanın cemiyet toplantılarına it- İtalyanın asambleye iştirakten imti - dan samimi duygulan muhtevi bir ce - ettiği seneler zarfında İtalyanın bu va
Cemiyeti konseyi, yarın, yeni binada tirak etmemesi pek muhtemel sayıl • namı intaç edeceğini beyanda mütte - vapla mukabele edilmiştir. ziyeti kabul ettiğine şfıhid oluyorduk. 
lllt toplantısını yapacaktır. maktadır. fiktirler. Odesaya gece saat ikide geldik. Rıh - Çünkü İtalya, Akdenizdeki mevcut du-

Konsey ruznamesinde bulunan me- Habet murahhaslarının itimatna • SalAhiyettar bir membadan bildiril - tımda Sovyetler birliği spor teşkilMı rumu ahvalin bir aksi tecellisi sayarak 
•eleler arasında, Danzig ve Lokarno meleri, reddolunduğu takdirde, ltal • eliğine göre M. Avenolün Roma seya - başkam adına muavini Ra~pev.i!'\ Uk - buna boyun eğiyordu. 
bıeseleleri ön planda gelmektedirler. yan heyeti, hafta hariciye nazırı Kont hatinden sonra İtalya hükıimeti, Ce - ranya cumhuriyeti spor teşkilatı re)s . Fakat Ş31rki Afrika harbi neticesinde 

nevrede faal bir surette mesai birliği muavini Maticvief ve Kief spor komi- Italya ile Ingilterenin arasındaki bağlar 
Habcşistanın, Asamble toplantıları- Ciyano olduiu halde Cenevreye ıo · yapmak için hiç bir taahhüdde bulun- tesi azası ile matbuat erkanı ve yüzler- çözülünce, İtalyayı çevçeveliyen deni-

lla İftirak etmek üzere üç murahhas ta- lecektir. mamıştır. Şu halde İtalyanın vereceği ce sporcu tarafından fevkalade alaka zin içinde ve etrafındaki bütün mevki
)'İn etmiş olması, Cenevre siyasi ma- Konseyin ilk toplantısi Yaıtın 1aat karar, son dakikaya kadar ahval ve ve sevgi ile karşılandık. lerin ehemmiyeti artmış bulundu ve bu 
hafilini hayli endişeye dü,ürmüştür. 17 de yapılacaktır. şeraite bağlı kalacaktır. Bugün on üç elli trenile Moskovaya suretle İtalyanın Akdeniz işlerine mü-
. Miletler Cemiyetinin itimatnamele.- Avusturya Batvekili Şufnig'in de Habeı murahhaslarının salılhiyetna - hareket ediyoruz. teallik hassasiyeti en son haddine erlt-
ri tetkik eden komisyonunun, Habet Asamble toplantılarında hazır bulu - meleri muteber addedilmese bile sa _ Program ti. Ufak bir hareket, bir rüzgar esintt-
ltlurahhaslarının itimatnamelerini tet- nacağı söylenmektedir. dece bu heyetin Cenevreye gönderil _ Moskova 17 (A.A.) - Sovyetler bir- si, şimdi, onu, en hayati menfaatine do-
~lt sırasında yeni bir mesele ile kar _ Konsey ve Asamble içtimalarına mesi keyfiyeti, İtalyan teşriki mesaisi- liği beden terbiyesi ve spor komitesi kunulmuş gibi baştan aşağı dikkat ke-

l Fransa ile İngiltere hariciye nazırları ni teahhüre uğratacaktır. Çünkü faşist Türk - Sovyet sporcuları arasında ya - siyor. 
tı afacağı muhakkak görülmektedir. • T'. k d M bizzat iştirak edeceklerdir. hükumeti, kendi murahhac;larının ne- pılacak karşılaşmaların programını şu Hatta ur onanmasının altayı 

Bu murahhasların Habeşistanı tem- Roma 17 (A.A.) _Siyaset adamları, caşinin murahhasları ile karşılaşmı _ surette tesbi tetmiştir: ziyareti kararı dahi, bu münasebetle ba-
ail edip edemiyecekleri ciddi münaka- Milletler Cemiyeti asamblesinde bir yacaklanndan emin olmadıkça heyet 18/9 tarihinde Türk futbol takımı zı İtalyan. gazetelerini ve bu arada Tri-
taları mucip olacaktır. Bu şerait altın- Habeş heyetinin hazır bulunmasının göndermek fikrinde değildir. Moskovada Dinamo sahasında Mosko - buna'yı, Ingilterenin Akdenizde sulhu 
-.:ıı::::::=ızz:::==-==================================~=::::::s:c::sz::ıı::::::= vanın en kuvvetli futbol tak1mı olan tehdid edici bir siyaset takib ettiğini id· 

3 günde 3 bin ölü Logd Corc 
Almanganın 
Avukatı 

Dinamo takımı ile bir maç yapacaktır. dia ettirmeye kadar ileri vardmyor. Bu 
Havanın fena olması maçın yapılma - telfıkki ve bu marazi hassasiyet, mu ~ 
sına mani olmıyacaktır. hakkak ki mevcud iyi münasebetleri 

İspanyada hükumet kuvvetleri 3 gün 
içinde 3 bin telefat verdiler 

Eski lngiliz Başvekili 
Hitlerin nutuklarının yanlış 
tefsir edildiğini söylüyor 

20/9 tarihinde Leningrad şosesi Ü - bir gün gelir, bozabilir. 
zerinde 100 kilometrelik bir bisiklet ya- * 
nşı yapılacaktır. Bu yarışa Moskova - Filistin kıyamının kanlı ınuhase -
dan iki takım iştirak edecektir. oesi, şimdi yeşil 

Ayni gün, kültür ve istirahat par - Flllstln örtülü masa başı-
Paris, 17 (Hususi) - İspanya ih

tilalcileri radyolar vasıtasile yeni mu • 
~affakıyetler kazandıklarını ilan et -
ltıektedirler. ihtilalciler Malaga yakı -
tıında mühim bir mevkii daha işgal et
tnişlerdir. Ayni membalardan verilen 
haberlere göre General Molanın kuv -
\-etleri pek yakında Madrit üzerine ile
ti hareketlerine başlayacaktır. Gene -
tal F ranko gazetecilere beyanatında 
•on 3 gün içinde hükumet kuvvetleri
llin :l bin telefat verdiklerini söylemiş-

Viyana konferansı 
kir ltalyan gazetesi bir blok 

teşkili mevzuubahs 
olmadığını yazıyor 

Roma 17 - Jurnale d'İtalia gaze -
lesi İtalya, Macaristan ve Avusturya 
~ bakanlarının Viyanada yapacakları 
toplantıdan bahsederek diyor ki: 

Önümüzdeki haftalar zarfında yapı -
lacak olan bu mülakat üç memleket a -
tasındaki teşriki mesai siyasasının 
ltıantıki ve ameli bir tatbiki neticesi -
~ir. Buna binaen bunu Presburgdaki 
~li.çük anlaşma konferansına karşı olan 
lt vaziyet olarak göstermek doğru de

tildir. Muhtelif yanlış tahminler kar -
~ında şunu teyit edebiliriz ki Avus -
A~rya - Almanya anlaşması ve İtalya -
İ'llllanya dostluğu ile itmam edilen 
taıya - Avusturya - Macaristan siya -
~l birliği bir blok değildir ve hiç bir 
~Uhalefet temayülü yoktur. 

Amerik Avrupa suları için 
bir filo yaptı 

ı Yaşington, 17 (A.A.)- Deniz Ba
~lığının tebliğine göre, Avrupa su

ı için bir filo teşkil edilmiştir. Ami
~ Arthur Fairfield'in kumanda ede
'1t~i bu filo İspanya sularına gidecek-

F ransada grev nihayete erdi 
~ Paris, 17 (Hususi) - Lildeki men
~ Cat amelesinin grevine nihayet ver

'°lt için hükumet tarafından işçiler 
~ l>atronlar arasında yapılan tavassut 
• a.kşam müsbet bir neticeye varmış 
t Q> • • "rev sona ermıştır. 

Göbels'in Atina seyahati 
~tina, 17 (Hususi) - Pazar günü 

ek olan Almanya Propaganda na-

tir. İspanyol Fasında diğer taraftan hü
kumet tayyareleri faaliretlerini arttır
mışlar, Oviedo şehri ile Sen Sebastiye
ni bombardıman etmişlerdir. Şimal cep 
hesinde bir köprünün tahribi üzerine 
ihtilalcilerin ileri hareketi zorluklarla 
karşılaşmaktadır. 

kında Türk ve Moskova eskrim ve gü- kıramının na intikal etmiş • 
reş takımları karşılaşacaklardır. muhasebesi tir. Bir çok yer _ 

Türk \'e Mosko\•a takımları arasın - lerde olduğu gibi 
daki müsabakalar Türk futbol takımı Filistinde de zayıflığını anlıyan İngil

Londra, 17 (A.A.) _ Lloyd Geor- ile Moskovanın en kuvvetli takımla - tere, kıyamın başlangıcındanberi, ora
ge, Deyli Ekspres gazetesinde neşret- r~dan ~iri .arasında yapılacak •.. ikinci ya, yirmi bine. yakın asker ~ığmıştır. 
t · - · b · k l ·ı Al h kk d bır maç ıle nihayet bulacak ve Turk he- Bu suretle vazıyete mutlak bır surette 
~~ı. 1.~ ma a e 

1 
e ma~fa d aG ın a- yeti 22/9 tarihinde Leningrada hare - hakim olduktan sonra konuşmalara 

Bir Fransız teb~asının idam edilme- 1
• ınt~ aı~ı ya~ıyor. oy . eorge, ket edecek orada da futbol, bisik - başlamıştır. Filistinin Arab liderlerin-

si üzerine Tetuandaki Fransız konso- Hıtlerın bırleşmış_ve mesut hır Alman let, güreş ve eskrim müsabakaları ya- de İngiliz taleblerine karşı boyun eğer 
losu İspanyol Fası kumandanına bir ya yaratmış ~ldugunu, h.u .Almanya • pılacaktır. bir durun: göze çarpmıyor. Fakat gün 
nota vererek tazminat ve tarziye veril- nın emperyalıst gayeleri ıstıhdaf etme· 24/9 tarihinde Krasnaya Zaria ve geçtikçe Ingilizlerin kuv\•etleıunesini 
mesini istemiştir. diğini bildirdikten sonra Alman ordu- Dinamo takımlarının bir muhteliti Le- görmekten doğan derin bir teessüre ka-

V oroşilof biz 
hazırız diyor 

Sovyet Harbiye Komiseri
nin yeni bir nutku 

sunun kuvvetli ve fakat dışarıdan ge· ningradda Türk futbolcuları ile bir maç pılıyorlar. Bu sebepledir ki İngiliz nok
lecek taarruzlara karşı bir müdafaa or· yapacaklardır. tainazarını izah ederek Arapların bunu 
dusu olduğunu söylüyor ve diyor ki: Bundan sonraki maç 30/9 tarihinde tas\•ib etmelerini isteyen İngiliz Yük

«Bazı gazeteler kasden veya kasıt- Kiefte yapılacak ve. orada Türk fut - sek ~omiseri Sir « Wauchope» un bu 
sız olarak Hitlerin kongredeki nutuk- bolcularına karşı Dmamo takımı oy - talebı karşısında zaman kazanmak yo-
l d b. · d t Uk nıyacaktır. lunu ihtiyar etmeleri, içine düşmüş gö-
arın an ırın e mevcu ranya ve . .. . . .. d"'kl .· . · · b" .. ·· ... ·· . U l .. l · · I f . .1 H' Keza Kıefte de gureş, bısıklet ve es- run u e11 ye sın uyuklugunu ısbat 
r~ soz erını yan ış te sır ettı er. ıt- krim müsabakaları. yapılacaktır. eylemektedir. Arablar, şimdi muhtelif 

lerm bu ~u~etle bey~na.~ta .bulunması, Tiflis veya Odesada da son bir kar- Arab hükumetlerinin tavassutunu ara -
Londra, 17 (Hususi) _ Sovyet Alman ışçı ve k.oylulerı arasında şılaşma yapılması düşünülmektedir. maktadırlar. Böylece de, !<arşılıklı du -

H b' ko . . K' f k .. guya sefalet mevcut olduğu hakkında- ---- ran barışmaz noktainazarlann belki 
ar ıre ~ıser~ .•re ~e ~~ er~. 7~.- ki Sovyet iddiasına cevap vermek i - M ı· •k • bir cı:orta tefsir• ile iki tarafı birbirine 

~~vb~a ar mkunasde e~ı ~ k~gun soy e ı- çindi. Hitler, fena işletilen zengin Sov- a ıye Ve ı tısat şöyle böyle yaklaştırabileceğini um -
gı ır nutu ta em ıştır ı: ki ·ı Al • . J kt d ı . s ı· R 

S R h . .. yet topra arı e man topragının nıs- v e kı· ı e r •. n •. n ma a ır aı. - e ım agıp 
(( ovyet usya erhangı muteaarrı- b .. f k' rw• d b. "k - ------------

zı ezmeğe hazırdır. Kızıl ordu kendi 1 adır ıgı arasın a ır mu ayeae ya- Demokrası·ye 
· pıyor u. t tk•kı • topraklarında hıç bir zaman harbetmi- e ı erı K F . 

yecektir. Biz sulhü müdafaa için ordu- Harp derde arşı aşızm 
muzu takviye ediyoruz.)) Vekiller Zonguldakta ma- Ve Komünizm 

Romanya Kralı Karo' Deva deg~ il den mıntakalarını gezdiler f 
ngiliz liberalleri, vaziyet 

Çekoslovakyaya gidiyor Doktor Şaht da dün bir Zonguldak, 17 (A.A.)- İktısat ve vahim diyorlar 
Bükreş 17 (A.A.) - Kral Karo - Maliye vekillerile İran sefiri ve maiyet- Londra 17 (Hususi) - Liberal par-

lun yakında Romaya gitmek tasavvu- nutuk söyledi !erindeki zevat bu sabah Zonguldağa tisi konseyi bugün yapmış olduğu bir 
runda olduğuna dair gazetelerde inti- L d 

17 
(H "') D Ş h geldiler. Limandaki gemiler ve şehir toplantıda AYrupada günden güne 

t · l h b 1 k · d'l k on ra, ususı - r. a t b ki I d l H Ik · b d şiddetlenen sivasi cere"·aniarı tetkik et-şar e mış o an a er er te zıp e ı me - b .. 0 .. ld f b' k .. l . ayra ara onatı mış, a evı an o J J 

tedir. Hükümdarın kı~ başlangıcında ug~n b' us~· r:. ta ır ~ut~ h s~y emı.ş su, memurlar ve kesif bir halk misafir- miş ve bir karar sureti kabul etmiştir. 
Çekoslovakyada bir seyahat yapacağı ve ~.r .ınb ıç ır ':'1kese eyı a edleh~ı- leri alkışlarla iskelede karşılamışlar- Bu kararda Avrupada vazi) etin vaha -
t 'h 1 kt d yecegını eyan ettı ten sonra su un d metine işaret edildikten sonra şöyle 
asrı o unma a ır. 'd . . . b'" .. .11 I b ır. d ·ı kt d" ı amesı ıçın utun mı et erin iribir ~ .. em me e ır. 

Misafirler Üzülmez maden mıntaka- A d d k lerine yaklaşmaları lüzumuna işaret . .. . . « vrupa a emo rat hükumet sis -
etmiştir. sına gıderek Turk antrasıt. fabrı~asını, temi, diktatör, faşist ve komünist hü -

maden müessesatını tetkık etrnışler - kumetler tarafından tehdit edilmekte
Cenevre, 17 (A.A.) - Avrupa mil M. TitUlesko yine hastalandı ~ir. Türk ~ad~n m~hendisl~ri cemiye- dir.» Bundan maada ambargoya acele 

liyetperverleri kongresi, 12 inci toplan Paris, 17 (A.A.) _ Havas Ajansı- tınde çay ıçmışlerdır. Tetkıkata baş - iltihakı için Portekizin tazyik edilmesi 
tısını dün burada yapmıştır. Toplan - nın Sen Moritzden aldığı malumata lamışlardı~. . . • . • ve bir mütareke akdi için İspanya nez-
t Al M L h. t E t .. T' .. 1 k h.d 'd Sıhhıye Vekilının tetkıklerı dinde ta\'assutta bulunulnıa .. ·ı ta\•sı'ye 
,,. man, acar, e ıs an, s on- g.ore., ıtu es . o. a anem.ı e_n muzla· Edirne 1 7 - Beş gündenberi Trak - edı'lmektedı·ı·. 

ya, ÇekoslOftkya ve Danimarka milli- t k d k ld k 
rıp ır v.e e. n. ısıne .. an ve·rı· ı ten son- va vilayetlerinde iskan ve yapı iş. leri- Bru"ksel, 17 {Husus"ı) - Belçı'ka '111-yetperverlerile Romanya, Yugoslavya t b d } B 1 J ,. 
ra vazıye ı ıraz uze mıştır. unun a ni teftiş etmekte olan Sıhhat ve Içti - · .. · B ··k 1 f d F 

Ç koslovakyadak. l\1acar grupları b b b d.. .. l"k d çı partısının ru se e erasyonu ran 
ve e ı • era er u uzgun u evam etmezse, mai Muavenet Vekili Dr. Refik Say - l d ld - 'b' B l 'k 
Estonya ve Romanyadaki Rus grup - kendisine bir kere daha kan verilecek- dam refakatinde Trakya umumi mü - sda dve b~paHnylak Ca oh u~u gkı .

1
1 
•• ~ ?1 ~-

ları, Avusturyadaki Slav grupları, Le- · f . . G 1 K. D "k ld w a a ır a ep esı tes ı ı ışını g~ tır. ettısı enera nzım ırı o ugu .. .. .. · 
histandaki Ukranyalılar ve Katalonya- hald~ Edirneye gelmişlerdir. Dr. Re • ruş"?~ştur. . 
hlar iştirak etmektedirler. Samoel Hoare Londraya dönüyor fik Saydam öğleden sonra Kırklareli - Dıg~~ tar~wf.tan. Başvekıl Van Zee -
··' · · - · · · · ' · ' · · .... · · ' ' · · · ·-····-·- . ye hareket edecektir. land soyledıgı hır nutukta Avrupada 
zırı Göbels Atinada iki gün kalacak- Londra, 17 (A.A.) - Bahrıye Ba- --··.. . . . . . . . .... ·~ · ·· ··- ·- bir fırtına gibi esen Komünistliğe kar· 
tır. Göbels ile birlikte 20 kadar Alman kanı Samuel Hoare Cebelittarıka gel- tiş ettikten sonra cuma günü Londra- şı şiddetle mücadele edilmesi liizumu-
seyyahı da gelecektir. miştir. Bakan oradalti istihkamları tef- ya dönmek üzere vapura binecektir. nu ileri sürmektedir. 

Avrupa milliyetperverleri 
• kongresi toplandı 



• 
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Güzel bir film: Şirley Asi ... 

Kari'lerin şatosu telaş içindedir. Kü
çük Silvi Kari' nin altı yaşına basma -
sı dolayısile mükemmel bir resmi ka
bul verilmektedir. Tam bu sırada da
hili harbin patlak verdiği habe;i alın
mıştır ... Davetliler dağılıyorlar ... Kızın 
babası yüzbaşı Kari hazırlık görmekte
dir. Küçük harbin ne olduğundan ta
mamile bihaber ... 

Navlun ücretleri 
Ecnebi kumpanyalar ihra
cat emtialarında bir miktar 

tenzilat yapblar 

ihracat tacirleri ecnebi vapur acen- l 
tclcrinin navlun ücretlerini yükseltme 
leri üzerine Türkofise müracaatla şi -
kayetlerde bulunmuşlardı. Türkofis 
acentelerle müzakerata girişmiş ve a
centeler bazı maddelere ait olmak ü
zere yeni bir tenzilatlı tarife kabul et
miş ve ban maddeler için de merkez
lerinden talimat isteyeceklerini söyle -
mi~lcrdi. 

Şehrimizdeki vapur acenteleri dün 
Türkofise gelerek merkezlerinden al
dılr.ları cevabı bildirmişlerdir. Bu ce -
vaha nazaran tihik navlunu 30 şilin • 
den 25 ~e. ve hububat, zahire navlun
ları da 9 şilinden 8 şiline indirilmiştir. 

Bu tenzilat haricinde yalnız kepek 
kalmı~tır. Acenteler kepeğin hu bu • 
bat ve zahirenin iki miıli yer tuttuğu
nu ileri ıürmütler ve bu ihracat mev
siminde yerin fazla bir kıymeti haiz 
olduğunu ıöylemitlerdir. 

Acenteler dünya navlun fiyatları art 
sa bile Türk malları için böyle bir şe
yin hatıra bile getirilemiyeceğini ilave 
ederek yeni İngiliz ve Türk ticaret an
laşması münasebetile tarifeden de faz 
Ja vapur tahrik edeceklerini söyle -
mişlerdir. 

~--~~~~~~~ 

ille m•ktepl•rde g•nl 
Tatbik edilecek program 

Maarif Vekaleti talim ve terbiye 
reisi ihsanın riyasetindeki heyet ilk -
mektep müfredat programları üzerin
deki tetkiklerini bitirmek üzeredir. 
Pıogıam ~ yıl müddetle tatbik e

dilmek üzere hazırlanmaktadır. 
Bu sene okutulacak olan ilkmektep 

kitapları talebenin anlayacağı şekilde 
tadil edilmişti. İlkmekteplerden orta 
okullara daha evvelinden talebe ver • 
mek için yeni yapılan müfredat prog
ramı gelecek yıllarda okutulacak olan 
okullara daha olgun talebe için da
ha verimli fekilde tanzimini icap etti-
recektir. - - -

Program bu hafta içinde mekteplere 

Hakkımız gok mu? 

D••tl kırıldıktan a o nra B elediye şehirde yapılacak inşaat 
için evvelden tetkikatta buluna
cakmış, yapılacak inşaat eğer ~eh

rin güzelliğine halel verecek ma -
hiyette ise müsaade etmiyecekmiş. 

Yerinde bir karar, fakat bir de bu 
kararın verilmesinde amil olan ha
diseyi gözönüne getirelim! 

Süleymaniyede yapılan Ziraat ensti
tüsü, Süleymaniye camiinin önü
nü kısmen kapatmış. Belediyeyi 
böyle bir karar vernıiye sevkeden 
hadise bu imiş: 

Belediye meğer bizim Nasreddin ho
ca kadar olamamış. 

Nasreddin Hoca oğlunul1 eline tes
tiyi vermiş: 

- Git demiş, bu testiyi çeşmeden 
doldur gel! 

Çocuk testiyi alınış tam yola çıka • 
cağı sırada Nasreddin Hoca ço -
cuğu yakalamış bir temi2 döv -
müş, sormuşlar: • 

f 
- Niye dövdün? 
- Testiyi kırmasın diye! 
- Canım testiyi kırmadı ki aovü • 

yorsun! 
-= Kırdıktan 'onra dövmüşüm ni -

ye yarar, kırmadan döveyim de ak 
lında bulunsun .. 

Süleymaniye camiinin önündeki he
yula gibi bina taş ta.42 üstüne ko -
nup, kat kat yükselmeden bele • 
diye bu işi düşünüvcrseydi daha 
iyi olmaz mı idi? 

Ev sanayii sergisi 
Her a il e nin iştirakini 
kolaylaştıracak tedbirler 

alınıyor 

f 29 T e~rinicvvelde Ankarada . aergi 
evinde açılacak olan ev ve elisleri ser
gisi, küçük nn'atler arasında, 

0

bilhassa 
aile sanayiini istihdaf etmekte oldu • 
ğundan, bu cihete fevkalade itinrı edil
mesi için lktısat Vekaletinden dün a
lak aadareinaylr çainıcmöyli. ağarltır. 
Bu münasebetle İstanbul Türkofis mü 
dürü Mahmudun başkanlığında Tica
ret ve Sanayi odası umumi müdürü 
Cevat NizalJ!İ, sanayi müfettişi Dani~. 
ve T opkapı sarayı müzesi müdürü 
T ahsinden mürekkep bir komite dahi 
teşekkül etmiştir. 

Her gün muayyen zamanlarda ya -
pılan toplantılara şehrimizde bulunan 
lktısat Vekaleti müsteşar vekili Hüs
nü de iştirak etmektedir. Sergiye ta -
kip memurları alınmıştır. Bu memur 
lar sergide teşhir edilecek ev sanayii
nin ihzarile meşgul olmaktadırlar. 

Sergiye gönderilecek bütün nümu· 
nelerin nakliyatını İktısat Vekaleti de
ruhte etmiştir. 

Sergi kapanıncaya kadar hiç bir sa
tış olmayacaktır. Sergide bir jüri he -
yeti nümuneleri seçecek ·ve bunlara 
müteaddit ikramiyeler verilecektir. 

Bir maza;-
Sogucu yakalandı 

Testi kırıldıktan sonra alınan ted -
bir, ileride gene bir kaç testi kı
rılmasmın önüne geçer amma, ilk 
testiyi de kırdırmasaydık daha 
iyi olmaz mıydı, diyoruz. Üsküdarda Karacaahmet mezarlığı-
Hakkımız gok m u? nm bekçileri Mustafa ve Salih evvelki 

T. gece bir mezar soyucu yakalamışlardır 1 
.l İ Care t Bu mezar soyucu Hasan Basri ismin-

de bir sabıkalıdır. Bu adamın soydu- 1 
Mektebinde ğu mezarın kime ait olduğu anlaşıla -1 

1 l 
mamıştır. Fakat açtığı mez<}_rdaki ölü-

S ahaf gaptfacak nün ~ltın. dişler!~i .söktüğii ve kahveci 

Y 
.. k k T· lk Rıza ısmınde bırısıne borcuna nn.ka _ 
u se ıcaret ve t•sat mektebi b'I d'W · 1 ı ··d·· .. Al' F . I d . ı ver ı~ı an aşı mıştır. Mezar sa • 

mu uru ı uat yem yı te rısatın - h kk d k A k' 
d 1 k 1 h hak

• yucu a m a anunı ta ıbat yapıl-
a yapı aca ısa at Kında şunları kt d .. l . . ma a ır. 

soy emı~tır : ----
«-- Yüksek Ticaret ve lktıaat Mek

tebi birçok noktalardan ıslaha ve tensi-
e muhtaçtır. Yeni ders yılının birinci 

Rusyadan gelen hı rsız lğdırda 
muhakeme edilecek 

Aylar geçiyor ... Harp devam ediyor. 
Günün birinde ihtilalciler eve geliyor
lar ve yüzbaşıyı arıyorlar... İhtilalcile
re kumanda eden Albay Morison Silvi
yi çok sıkı bir istintaka çekiyor ise de 
kız ağzından hiç bir Jalcırdl kaçırmıyor. 
Arasıra yüzba,ı evine uğruyor. Karı
sını, çocuğunu gördükten sonra çıkıp 
gidiyor. Yine bir gün tam evden ka
çarken ihtilalciler geliyorlar ... Ev hal· 
kının telaşlarını gören ihtilalciler, her 
tarafı arıyorlar, fakat yüzbaşı yine_kaç
manın çaresini buluyor ... 

Bir alşam Kari'nin evi bombardı -
man edilir ... Ev yanmaktadır. Madam 

Mari zenciler mahallesine iltica etmek 
mecburiyetinde kalır... Çok zayıf bir 

bünyeye malik bulunan Madam Kari 

nğırca hastalanır. Zencilerden Billi yüz 
başıyı bulup getirmeğe gider. Muvaf
fak olur. Fakat kadın tam bu sırada 

can verir ... Bunun üzerine, yüzbaşı 
Kari kızını Rişmonda ikamet eden kar 
deşinin yanına götürmeğe karar verir. 
Albay Morisonun kumandası altında 
olan ihtilalciler yine gelirler ve bu se
fer yüzbaşıyı yakalarlar... Çocuğuna 
acıdığından ve kahramanlığını takdir 

ettiğinden Albay yüzba~ının kaçmaSl" 
na müsaade eder. Fakat Silviyi bir nö
betçi neferi tanır ... Yüzbaşı ve AlbaY 
Morison hep yakalanırlar ... İkisi de j .. 

dama mahkum olurlar. Billi küçük Sil 
viyi alıp Reis Linkoln'un huzuruna iÖ-: 
türür ve babası ile Albayın haklarınt 
müdafaa ettirir ... Reis kızın safiyet v e 
cazibesine kapılarak her ikisini de af .. 
!eder. 

F oks kumpanyasının bu seneki en 
iyi filmlerinden biri olan (Şirley Asi) 
önümüzdeki haftadan itibaren Sara)' 
sinemasında gösterilecektir. 

Bu akşam İ P E K sinemasmda 
MEVSİMİN İLK BÜYÜK FiLMİ GÖSTERİLİYOR : 

KANUNDAN KAÇILMAZ 
Fransızca sözlü AŞK - HEYECAN - GÜZELLİK ve DEHŞET şaheseri 

Oynıyan : S 1 L V Y A S 1 D N E Y 
Arıca: Paramount Dihıya 1 faherlerinde Ncvyork - Londray1 tayyare i~c 18 
saatte ~P-çen tayyarecıler, bekçisiz deniz feneri : ve ispanya dahilt harbı v. s. 

Sultanahmet hafriyatı Bir tramvay - otomobil kazası 

Sult?nahmet hafriyatı esnasında Dün Perapalas civarında bir otomO" 
meydana çıkarılan ve dört yüz pa~~a- bil • tramvay çarpışması olmuş, ağır 
yı bulan kırık dökük Bi"Zans ve Turk b. h d k .. f" kt 1 n 
e~erlerinin dünden itibaren arkeolo • ır astayı 0 tora go urme e 

0 
a 

.. - .. · kl 'ne baslanm·c: tır Bun- 2'257 numaralı otomobii Perapalnsın 
ıı muzesıne na ı \ .._ . 

önünden geçerken arkadan gelmek~ 
olan 178 numaralı Maçka - Beyazıt 

lar üzerinde müzede bir komisyon ta
rafından tetkikat yapılacak ve haizi e· 
hemmiyet olanları teşhir edilecektir. tramvayı otomobile çarpmıştır. Vat .. 

bildirilecektir. 

ispanya parası düşmekte 

sömestiri için programlar, devam, in- Muhtelif zamanlarda hı ;'5ızlık yap
zibat, disiplin, bina vaziyeti gibi me- tıktan sonra Rusyaya kaçan ve sonra 

devam ediyor 

" selelcr etrafında meşgul olunacaktır. yine Türkiyeye dönen lğchrlı İzzet ya
Müessese memlekete, cümhuryiet hü- kalanmış ve muhakmesi yapılmak ü -
kumetinin takip ettiii iktısadi faaliye- zere Sultanahmet birinci sulh ceza 
te faydalı ve lazım gençler yetiştirme- mahkemesine sevkedilmiştir. Mahke .. 

ispanya paraaı evvelki günkü ve ğe salih bir müessese haline gelecek • me suçlunun duruşmasının lğdırda ya-

man kazanın frenlerin tutmamasın " 

dan ileri geldiğini söy !emiştir. T ah ki· 

Hafriyat esnasında meydana çıkarılan 
mozayiklerin örtülmesi işi Bakster ta
rafından bir müteahhide veri lmişti. Mü 

ı kat yapılmaktadır. 
teahhit dünden itibaren işe baş amış • 

tır. 

. T k 'k · · · d pılması için evrakını müddeiumumi -
dünkü fiyatlara nazaran 3 santim da- ur. et ı atımın netıcesını ve üşün- Hamallık proj'esi 

d .. kl · · b' 1 V k"'I b'ld !iğe göndermiştir. f L ha düşmüştür. Borsada bu paranın da- u erımı ır rapora e a ete ı ire- hakkında stanbulun imar planını hazırlama• 

profesör Prost 

h d d
.. w· h kk d b. ·1 ceO.im. Bazı tekliflerd· bulunacagwım. ıı Sırt hamallığının ıslahı p · a ziya e uşecegı a ın a ır şayıa. "' ... Eroı· satan b' k d üzere tetkiklerini bitirip arise git:rrıı~ 

vardır. Ali Fuat mektepte yapacağı tetki- n ır Un uraCI şimdiye kadar yapılan tetkikleri göz - olan Prof. Prost'un şehrimize döndü .. 

ğü haberi asılsızdır. Paristen şehrimi -
ze gelen Prost, Mimar Prost değil, 
Prost isimli bir Fransız bankcridir. 

- - --- --- ---- - --, kat esnasında tedris senelerinde de ba· Çarşıkapıda Kazım isminde bir den geçirmek üzere Vilayette dün top-

1 d
'l"' v le 1 kunduracının bazı talebelere gizlice ! !anacak olan komisyon bu içtimaını 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Cuma 

(*) 

Daimi ii11Jgen hasta 
Yaz kış daimi bir ürpermeden ve 
geceleri ekseriya titremeden şika -
yet eden Qir hasta var. Muayene e
diyorum. 
1 - Renksizdir. 
2 - On iki sene evvel sıtma geçir-
miştir. 
3 - Sahilde oturuyor. 
4 - Arasıra da burnu kanıyor. 
Çocukluğunda bir kemik hastalığı 
da geçiren bu hastanın kanında de
ğişmiş sıtma gamelleri buldum. 
Kemiklerinde, belindeki :;:iddetli ağ
rılarla beraber içten gelen bu üşü
me, zayıf kanında yaşıyan sıtma 
mikroplarının bir neticesi idi. Bu 
gi1Ji sıtmasını iki ay kininle, arsi -
nikle, ve ilaçlarla tedavi cttlın. Ve 
iyileşti. Şimdi deniz banyosuna gi
riyor, soğuk duş yapıvor. Ü~Ume· 
den değil, fakat kanındaki kuvvet -
ten müştekidir. 

( * ) Bu notlan kesip S&klayınız, ya • 
but bir albüme yapı,tırıp koileksiyon 
yapınız. Sıkmh zamanınızda b u notlar 
bir doktor ıibi imdadmın yetİ•ebilir. 

zı ta ı at yapmagı arar aştırmıştır. 
ı 1\,1 1 b k l k b eroin sattıgv ı anlas, ılmıs., tertibat alın- başka güne bırakmıştır. Rıhtımda ve 

iV ese a ugün i i sene o an me tc İn 

1 
mış ve Kazım cürmü me~hut halinde Galata yolcu salonunda tatbik edilecek 

orta kısmından mezun olan bir tale- -, 

1 

he Yüksek lktısada devam etmek im- yakalanmıştır. olan yeni usul hamallık projesi Liman 
kanını bulamamaktadır. Halbuki orta r J umum müdürlüğü tarafından komisyo 

l·T . k b.d Y"k k-lk d Ar0••befçı• 
1 uaverilmiştir. ıcaret me te ı e u se tısa ın ı l y ~ --------

bir şubesidir. Buraya bir sene ilavesile 1 b ' 
bu kısımôan mezun olanların lise kıs- Eczaneler Namzet ta e e.er 
mını okuduktan sonra Yüksek lktısa • Lise ve orta mekteplerin kayıt ve 
da devam etmeleri temin edilmesi mu-, Bu rece ııöbetc;i olaa eC'cııclrr ~anlar- kabul muamelesi bitmiştir. Ancak mü-
tasavverdir. dır. racaat çok olduğundan namzet kay-

i tanbul cihetinclckiler: 1 dına devam edilmesi kararlaştırılmış· 

Prof. Prost Pazartesi günü gt lecek" 
tır. 

Anaya hakaretin cezası 
Eleni adındaki annesine fena mu~· 

mele eden ve ona bakmıyan l\1ark0 • 

Asliye üçüncü ceza mahkemesinde iiÇ 
ay hapse mahkum olmuştur. 

Şark Şİmendiferlerı· ıı Aıcsarayda : (Şeren. Alemdarcıa : (Sır· ı'tır. Fakat bu talebenin mikdarı Veka-
rı Rasim). Bakırköyünde : <Hiliıll. Be- k 1 k k b ı 

1 lete bildirilecek ve Ba an ı a u et- Beı-iktaş Halkevinde keman ve 

1 

yazıtta : <Asador Vahraın·· . Emlnönün- ! l k ·• 
Satın alma müzakerele- de : (Sallh Necati). Fenerd~ : (Hiisa. - tiği takdirde Namzetler mektep ere a- piyano 

ı ı bul edileceklerdir. • tJ}t rinde bulunacak kumpanya meddln). Karagiımrukte : IK~nıal>. Kı'ı· Bc.şiktaıı Balkninclen : Yaı münasebC 
çükpazarda : «Necati). samatyada <Te- ......................... - ................. -·-·-·--"' muvakkaten tatil edilmiş olan keman ve pJ .. 

heyeti geliyor onıos). Şehremininde • IA. Jiamdil . Tepebaş ı Tiyatrosunda yano derslerine teşrlnlevvelden .ıtibaren teJ" 
Şehsa.debaşında : (İsmail Hakktl. Dram Kısmı rar başlanacaktır. Eski öğrentcUerhı ve yeııl" 

Şark Şimendiferlerinin !hükumete a-yotıa clh•tind•lı.ı'l•r.· ,. b le t "" d d d d'l k lste enl ln b · n n-~llr' ...., ... .. "' l Birinci Te~rin erşem e a şamı aaa ,.., e en kay e ı me y er er eu u~ 
devri işini Ankarada görüşmek üzere oaıatada. : (Yenlyol, Mustafa Nill). Has- MAK6ET taş Halk.evine müracaattan. 

··"' hükumetimizle temasa geçecek olan köyde : <Barbut) . Kasınıpaşada : (Va -
ikinci reis Dövi ve meclisi idare aza- sıo. Merkez nahiyede · <Gnlatasaray, 

larından Malzak, Bakl ve Fransız l\lilli Matkoviç}. Şişli.de : cAsımJ. Tnkslmde 
Ticaret Bankasından da bir azanın iş- (Kürkclyan, zaflropulos, Ertu~nıll. 
tirakile tamamlanan he):et 19 Teşrini- Üsküdar, Kadıköy 'fe Adal.mlakilu: 

evvelde Ankarada bulunacaklardır. Büyükadada : < Merkez \. Heybelide 
Heyet henüz Pariste Şark ~imendifer- ( Yusuf ). Kadıköy :Muvak1uthanede 
)eri merkezinde hükumete teklif ede • (Saadet). Kaftıköy Söl;ütlıi çeşmede tOs-

k 1 ki 11 man Hull1sil. Ü:5kfülar Çar,Jboyunda : 
cekleri şeraiti ara aştırma a me~gu 

bulunmaktadır. l·--li_u_ıha_d_l_. ----------....; 

Yazan : W. Shakespeare 
•rorkçel·e çeviren : M. Şnkrü Erdem 
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18 Eylul SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 

Antalyada sıtma mücadelesl 
15 yaşından 60 yaşına kadar herkes mücadeleye davet 

edildi, su birikintilerinin kurutulmasına başlanıldı 

Mersin belediye
sin den dileğimiz 
Mersinden bildiriliyor: 
Mersin belediyesinin bir müddetten

beri gürültü ile mücadeleye karar ver
miş olduğunu bize kadar akseden ha
berlerden öğreniyoruz. Fakat kanaati
mizce, bu mücadelenin şeklinde bir ak
saklık var. 

Mersin belediyesi, gerek geceleyin, 
gerek sabah saat sekize kadar müvez
zilerin mahallelerde en hafif sesle dahi 
gazete satmasını menetmiştir. İstanbul 
belediyesi de, Mersin belediyesi de ve 
sair diğer belediyeler de ayni kanun Ye 
nizama tabi olan müesseselerdir. 
Buralarda cari olmayan ahvalin Mer

sinde tatbik yeri bulması, dediğimiz gi
bi ortada mevcut bir aksaklıkdan ileri 
gelmek gerektir. 

Sayfa 5 

Gerede panayırı 
hazırlıkları başladı 

Osmanlı İmparatorluğunun 40 sene evvel yıkhğı güzel 
bir spor an'anesi bu yıl yeni baştan ihya ediliyor ve 

panayırda spor müsabakaları tertip ediliyor 

Buna mukabil demir tekerlekli ara
baların gece saat üçte işe başlamaları 
Mersinde, gürültü ile yapılan mücadc- Geçen yıl kurulan Geıecle pan.aytrbıln bir kötesl 

Antalyanm gQr 111 byna)darından biri lenin mahiyetini değiştirir gibi oluyor. 
~ntalya (Hususi) - Memlekette bir ı su birikintilerinin izalesi için de yeni Bundan başka, gene Mersin beledi-

.çok su membalan mevcut olmasına baştan çalışmalara başlanılmıştır. 15 yesi, on sekiz yaşından aşağı çocuklara 
rağmen halle susuzluktan büyük bir sı- yaşından 60 yaşına kadar bütün halk müvezzilik yaptırmamaktadır. Genç 
kıntı çekmektedir. Çünkü mevcut su- mücadelede çalışmaya çağnlmış ve çocukların ağır yük kaldırmalarına göz 
farın kaffesi yüzde 30-40 nisbetinde ki- Kaçarali bahçesi civarından faaliyete yumulursa, havasız Ye ziyasız izbelerde 
reçlidir. Bittabi bu sular gayrikabili başlanılmıştır. çalıştırılırsadır ki gayriin:-;nni bir hare
şürbdür. Ve bu gayrikabili şürb suyu Antalyada mükemmel bir memleket kette bulunulmuş olur. Yoksa, ek~er 
içen halk vahim hastalıklara uğramak- hastahanesi vardır. Fakat filet noksan- defa alil ana \'e babasına bir lokma ek
tadır lığı yüzünden bir çok şubelerde hasta- mek tedariki için koltuğunwı altma 

Vilayet ve belediye bu mübrem ihti- haneden istifade etmek mümkün ola- bir tomar nur ve ziya dcstes: sıkıstıra-- ~ 
yacı önlemek için uğraşmakta ise de mamaktadır. Hemen her gun rontken, rak bununla gününü gün eden bir biça-
bir türlü tatbik sahasına geçilememek- naklüddem aletlerine ihtiyaç hissedil- reden nasıl yaş kaydi aranabilir?. 
tedir. mekte ve bu yoksuzluk yüzünden bir Son Posta: Hakikaten eğer böyle bir 

Gered (Hususi) - Bundan beş yüz kalkan ve gürz marifetleri yapar, mü
sene evvel Kıradya ismini taşıyan Ge- sabıklardan birinciliği kazananlara bü
rede kasabası şimdiki kasabanın bir ki- yük mükafatlar verilirmiş. Osmanlı 
lometre yukarısında halen Esentepe de- imparatorluğu bu çok güzel spor an'a
nilen sayfiyenin eteklerine doğru uza- nesini de baltalamıştır. Bundan kırk 
nırmış. Burada bazı kale ve hamam sene evvel bir cirit oyununda yiğitler
harabeleri gibi eski eserlerın izleri hala den birisi ani bir darbede ölmüş, o za
mevcuttur. Sonraları kasabanın yeri manm hükfuneti de bu adeti ortadan 
değiştirilmiş, Esentepenin cenubunda kaldırmıştır. Belediye heyeti bu sene
o\·aya nazır şimdiki kasaba kurulmuş- den itibaren yine bu spor ve eğlence
tur. 60,000 nüfusu, 180 parçn köyü Jerin yapılmasına karar vermiştir. Bu 
Yeniçaga, Mengen adlı iki nabiyesi var- panayır her sene eylıllün yirmi beşinde 
dır. Buranın ahalisi eski Türk an'anele- başlar yirmi sekizinde hitam bulur .. 
rini hala muhafaza etmektedlir. Dört gün devam eder. İki hafta fasıla-

Antalyada suların mecrası da bugil- çok hastalar tedavi edilememekte ve karar varsa, Mersin belediyesi gibi ol-
nün sıhhat şartlarına uygun bir tarzda ·Ölüme mahkum kalmaktadırlar. gun bir müesseseden bu kararın geri 

Burada her sene cylıll nihayetinde dan sonra tekrar teşrinievvelin doku
büyük bir panayir kurulur, beş gün ~unda başlar, üç gün devam eder. 

yapılmış değildir. Kadınyarığı, ve Du- .. • k I alınlnası beklenir. 
aun çayının kenarındaki su birikinti- Sarıkoyde hır kaçakçı ya a andı __________ _ 

devam eder. Bir kaç gün fasıla ile tek
rar panayir kurulur. Bu ~det ta Selçu
kiler zamanından kalmış bir taamül 
imiş. Anadoluda en eski panayir kuran 
~asnba burasıdır. Bu sebepten bura -
nın panaym diğer kasabalara benze
mez. Çok ehemmiyetli \'e kalabalık 
olur. Bundan başka haftada dört pazar 
kurulur. Bunlardan ikisi nahiye mer -

leri sıtma tevlit etmektedir. Eskiden Sarıköy (Hususi) - Dere köyünde 
Antalyadaki 200 bin nüfustan yüz bini- ,Mustafa ağa adında birinin üzerinde 
nin sıtmalı olduğu tesbit edilmişti. Bu- yirmi b~ kilo kaçak tütün ile bir havan 
gün yapılan mücadele sayesinde bu tutulmuştur. Mustafa adliyeye teslim 
mikdar yarı yarıya azalmıştır. Mevcut edilmiştir. 

iz mire 
sayısı 

giden 
100,000 

ziya retçilerin 
ne yaklaşıyor 

Vapurlar yolcuyu istiaba kafi gelmiyor, halk 
Bandırmada otellerde ve hanlarda bekliyor 

İzmir fuarı ön Unde kalabalık 
Bandırma (Hususi) - İzmir fuannın gözönünde tutarak ekspres günleri da

açılması dolayısile yolcu adedinin faz- ha fazla yolcu alacak vapur bulundur
lalaşrnasından .ekspres günleri sabah- ması icab etmektedir. 
ları iki tren kalkmakta, akşamlan ise . • . . 
iki tren gelmektedir. Denizyollarımn İzmır (H~sı) - i;ınır !ı.:annt zı-
Bandırma hattına tahsis ettiği vapur- yaret maksadıle ~ .ey!ul tarihınden ~ 5 
!ar yolcuların ancak bir kısmını alabil- eylCıle kadar İzmın zıyarete gelenlenn 
mektedir. Bu yüzden yo11arına devam sayısı 93, 134 kişidir. Fuarda büyük iş
edemiyen yolcular han ve otellerde ka- ler başlamıştır. Bilhassa harice yapılan 
lıp başka vapur beklemektedirler. satışlar ve siparişler mühim bir yekWı 

Denizyollan idaresinin bu vaziyeti tutmaktadır. 

Bir cinayetin 
failleri bulundu 

Adapazarı (Hususi) - Bundan bir 
müddet evvel Adapazarma bağlı Ka-
zımpaşa nahiyesinin Yoncalı köyün- kezlerinde biri Dörtdivan mevkiinde, 
den fsmail oğlu 1brahim mısır tarlasına biri de m~rkez kasabadadır. 
giderken meçhul şahıslar tarafından 1 İhtiyarların rivayetlerine göre, bu
öldürülmüştü. lsmail oğlu lbrahimin ranm halkı Orta Asyadan gelmedir. 
katilleri jandarmanın yaptığı sıkı araş- Çagataylara nisbet edilen Eski Çaga 
tırma neticesinde meydana çıkarılarak köyü de o zamanlardan kalmıştır. Ge
adliyeye teslim edilmiştir. redenin şimalinde (Arhut-Argut) da-

ğının üzerinde hala Keçi kalesi namile 
Bunlar Yoncalı köyünden arabacı bir kale hrabesi vardır. Bu kalenin tarzı 

A~met .. v.e oğlu Adem ile cürüm ~erik- inşası diğer kalelere benzemez. Kale üç 
lerı Musıkka ve Aşırdır. kademe sur içerisindedir. Kale civarın

Alpulluda bir tren kazası 
Alpullu, (Hususi) - Alpullu is

tasyonunda makinist Efe Mehmedin i
daresindeki tren manevra yapmakta 
iken şeker fabrikası amelelerinden Ra 
gıp oğlu Ekreme çarpmıştır. Ekrem te
kerlekler arasında kalarak iki ayağı 
kopmuştur. Ekrem hastaneye kaldırıl
mıştır. Tahkikata devam edilmekte -
dir. 

da Muaviyeye ait bazı sikkeler bulun
muştur. Meşhur Köroğlunun menkibe
leri Yozgattaki Çnmlıbele atfedili -
yorsa da Köroğlunun aslen Geredeli 
olduğu iddia edilmektedir. Şah İsmailin 
Osmanlı hük~mdarına gönderdiği çok 
kıymetdar hediyeleri hamil kervanın 

buradaki Çamlıbelden geçerken Kör
oğlu tarafından müsadere edildil,ıi mer
vidir. Osmanlı imparatorluk devrinde 
Yıldırım Beyazıdın Geredede bir ha
mamı, bir camii, Eskiçaga köyünde de 
bir hamam ile bir cami vardır. 

Bir şakanın sonu Gerede panayırının hususiyetlerin-
• den biri de eğlence ve spora geniş mik-

Samsun (Hususi) - Gece parkın yasta yer verilmiş olmasıdır. Ta Selçu
kapısı önünde bir cerh vak'ası olmuş kiler zamanından adet edUip bugüne 
tur. Yakup ve Şevket adında iki genç kadar gelen bu iktisadi ve ticari tanış
parkta şakalaşırken iş kavgaya mün • manın eğlence ve spor kısımları ço~ ~n
cer olmuş Yakup kaçmak isteyen ar- teresandır. Bundan kırk sene evvelısıne 
kada!lına 

1 

k L •• •• d t' kadar adeta eski Olimpiyatların bir bcn-
T par ın .. apısı onun e ye ışe- . 

k b ki ~ 1 zeri şeklınde devam eden bu panayıra 
re ıça a agır surette yara amıştır. h · ·t ·ı li · ·ı l 

V k. kah' d . 1. meş ur cırı çı er ge r, cırı oyun an, 
a a a ın e yetışen po ıs mec-

ruhu hastaneye göndermiş, carih Ya- Adapazarında 
kubu da derdest ederek adliyeye tes • K t k k / v 

lim etmiştir. eres e aça çı ıgı 

Pazar Ola Ha•an B. Diyor Ki: Tahkikatı 
Adapazarı (Hususi) - Büyük mik

yasta kereste kaçakçılığı yapıldığı hü
kumete ihbar edildikten sonra orman 
müfettişi umumisi Rahmi Adapazanna 
gelerek teftişlere başlamıştı 'l'eftiş es
nasında bir çok kimselerin kereste ka
çakçılığı yaptığı tesbit edilmiş ve sor
guya çekilmişlerdir. Müsadere edilen 
keresteler iskan müdürlüğüne veril -
mekte ve müdürlük vasıtasile Roman
yadan celbedilen göçmenlere ev yaptı
rılımıktadır. 

Duydun mu Hasan 
Bey .. 

. . . Belediye gene mühim ... Bundan sonra şehirde 
bir karar vermiş.. hiç bayat mal satlıramıya -

cakmış .• , 

Hasan Bey - Şu halde, 
bundan sonra kendisi de i -
rnar projelerini ikide bir ta
zeleyip önümüze koyamıya -
cak. 

Şimdiye kadar müsadere edilerek 
iskan müdürlüğüne verilen kereste mik
darı 289 metre mik'abını geçmi~tir. Bu 
kaçak işile alakadar iki memura da iş
den el çektirilmiştir. 

Geçen sene ilk panayirda 14,789 me
\•aşi satılmıştır. Satış pavyonlarının 
adedi 843 olarak tesbit edilmiştir. Bu 
Pene yapılacak panayıra ~ok ehemmiyet 
verilmekte, müteaddit spor eğlenceleri, 
at koşuları, pehlivan güreşleri, nıchtap 
eğlenceleri ilave edilmektedir. Birin
ciliği kazananlara büyük mükafatlar ve
rilecektir. Tarihte ilgisi bulunan bu ~
nayırın çok parlak ve güzel olması için 
belediye şimdiden hazırhklara başla
mıştır. 

ı Hadiseler 
Kar$ısınd 
.. , . . ,. ,,_; . 

Günün adamı 
- Günün adamı kimdir? 
- Hitler! 
- Bilemedin .. 
- Öyleyse Musolini! 
- Gene bilemedin .. 
- General Franko .. 
- Bilemedin, bilemedin, bileme-

din .. 
- Sen söyle bakayım. 
- Söyliyeyim: Oduncu! 

* Erkek karısına çıkıştı: 
- Hep senin sabırsızhğın yüzün

den oldu. Kızı yazın bir dondurma
cı ile evlendireceğimize bir kaç ay 
daha bekleyip kışın bir oduncu ile 
ev lendirseydik daha mı fena olur -
du. 

* 
Bir kaç ay evvel onu: 
- Oduncu 
Diye çağırıyorlardı. Şimdi ise: 
- Bay oduncu! 
Diye çağırıyorlar. 

* - Hizmetçin bakkalın çırağile 
kur yapıyor. 

- Vay namussuz kız vay, hemer. 
evden kovayım .. 

- Yalnız bu kadarla kalsa iyi; O· 

duncu ile de anlaşmışlar. 
- Kıza iftira etme, o böyle şey -

ler yapmaz! 

* Odun yakmakla, odun yemek ara 
sında netice itibarile hiç bir farY 
yoktur. Her ikisi de insanı ısıtır. 

* Bir kadından bahsedıyorlardı: 
- Kadın değil, dediler odun! 
Adresini sordum. 
- Ne yapacaksın? 
Cevap verdim. 
- Alıp evime götüreceğim, ma -

lfun ya önümüz kış! .. 
tMSJo:f 



6 Sayfa 

Yapışık kardeşler 
Siyamlı hemşirelerden birisi evlendi, fakat ötekinin 

çıkardığı kıskançlık hadiseleri yüzünde kocasile 
geçinemedi, şimdi ayrılıyorlar 

Siyamlı vapışık 

.~ardeşlerin macera· 
~sını herhalde bilir · 
ainiz. Bu iki kız kar· 

SON POSTA 

Eski ve yeni putlar ..• 

E ski Mısırlılar Apis denilen öküze 

taptılar. Fenikelilerin, Yunanlıla
rın, Romalıların da taştan, tunçtan ya
pılmış çeşit çeşit ilahları vardı. İlk za
manlarda hep canavarları, şeytanlan, 

Eylül 18 

Yugoslavya mektupları: 

Yugoslavya fevkalade 
bir hamle ile nasıl kalkındı 
Türk-Yugo•lav do8tluğu kuru laftan ibaret değildir, 

icabında, onlar bize, biz onlara güvenebiliriz 
Y•••n: ~rcUmend Ekrem Talu 

deş ikiz ve sırtları 

biribirine yapışık o

larak doğmuşlardır. 

Böylece büyümüş • 

Jer, biribirlerile aa· 
yet iyi anlaşarak ae
vişmişlerdir. Derken 

bu iki kardeş sirkte 

.eşhir edilmeye baş· 

lanmışlar ve hayli 

para kazanmışlar ., 

dır. Nihayet bunla • 
rın bir tanesine biı 
talip çıkmış ve evlen 

miştir. Yapı~ık hem 

i temsil eden bu heykeller gitgide insan 
heykellerine yerlerini bıraktılar. Yu -
nanlıların Zeus, Afrodit ve Venüs gibi 
putları vardı ve bunlar daha eski put-

• lara göre daha güzel, daha munis ve 
sevimli idiler. 

İnsanlar bu putlar uğruna birbirle -
rini boğazladılar. Zaman geldi ki hü -
kümdarlar kendilerini allah ilan ettiler 
ve bu hal insanlar arasındaki boğuş -
mayı arttırmaktan başka bir şeye ya -

~E·''"'~' ramadı. 
Hindlilerin ağzından alev fışkıran 

şirelerin nasıl yaşa- Yapışık kardeşler, boşanma çarelerini avukatlarına 
yacakları dedikodu soruyorlar 

halinde herkesin merakını colbedip du disi bilahara muahaze edildiği zaman: 
rurken, diğer hemşirenin de evleneceği - Bu kararın aleyhinde ne kütübü 
sözleri ortaya atılmıştır. Dün gelen mukaddesede, ne de medeni kanunlar 
Paris - Soir gazetesi bu hemşirelerden da bir kayda tesadüf edemedim, in • 
evli olanının boşanacağını haber ver- san Allahın emriyle yapışık doğunca, 
mektedir. Bu gazetenin T eksastan al- evlenmekten niye men edilsin? demiş
dığı haberlere nazaran hadise şöyle ce- tir. 
reyan etmiştir: 

Komşuların rivayetine nazaran yeni 
evliler nikahtan bir müddet sonra ge-

çincmemeğc başlamışlardır. Asıl tat
ıızlıiı ortaya atan da. diğer hemşire ol-

muştur. Bir tanesinin kocası olan za
vallı James Moore her ikisinin de kap
rislerine uyuyor ve büyük zahmet çe· 
kiyormuş. Zavallı adam hemşirelerden 
bir tanesilc evlenmek auretile başını 
büyük bir derde soktuğunun farkına 
ıonradan varmış ... 

Nikah olduğu zaman cıııaaen her -
kes şaşırmıştır. 

- Böyle bir e~enme nasıl olur) sö
zü her tarafta duyulmağa ha,lamıştır. 

Nikah memurunu, papası, bütün A -
mcrika tenkit etmiştir. Esasen Cema -
hiri müttehidenin bütün eyaletleri böy 
le bir nikah akdetmiyeceklerini res -
men bildirdikleri için bunlar T eksasa 
giderek, işlerini orada yaptırmışlardır. 
T eksas kanunlarında da böyle istisnai 
bir vaziyet derpiş edilmemiş olduğu 

için onların da bu işi yapmamaları i · 
cap ederken meşhur olmak ıevda~ına 
düşen bir papaz, nikahı kıyınıştır. Ken 

Bu macera iki kardeşin ilk macera
ları değildir. Bugün bekar olan kız da 
birisile sevişmiş, fakat kendisini idare 
edemiyen bu kız işin sonunu getire • 
memiş, ve sevdiği delikanlıyı avucu -
nun içinde tutamamıştır. Bu macera 
hitama erdikten ıonra, sıra bugün evli 
olan Violet'e iclmiştir . • Violet kız kar 
deşine : 

- Daisy,demiftİr. Ben JamesMoore 
ile evlenmek istiyorum, tabii aenin 
müsaadeni almak mecburiyetindeyim. 
Ne dersin) 

Kız kardeşi : 
- Bence hiç bir mahzur yok. diye 

cevap vermiştir. 

Bunun üzerine izdivaç vuku bul -
muştur. 

Bu vak'a üzerine bedenen biribirle
rinden ayrılmıyan kardeşler, hissen, 
fikren, ve ruhen biribirlerinden ayrıl
mışlardır. Araya kıskançlık girmiştir. 

Şimdi gazetecilere: 
- Birimiz evli, diğerimiz bekar ge

çinemiyoruz. Onun için evli olan kar
deşim boşanacaktır. Belki bundan son 
ra rahat ederiz! demektedirler. 

-------.. -----.. ------·-----------------.--~~--~~ 
tONUL iSLERi 
Bir tokattan 
Çıkan mesele! 
Teyzeciğim, 
Derdim var. Bu derd benim için o 

kadar yeni ve o kadar acı ki, henüz 
kimseye söyleyemedim. Size bu sa -
tırlan yazarken bile utancımdan kı
tzardığımı hissettim. 

Henüz 19 yaşındayım. Evleneli da
ha bir sene bile olmadı, ve şimdiden 
bedbahtım. Kocamı evlenmeden ev
vel tetkike vakit bulamamıştım. Ev
lendikten sonra tahammül edilmez 
bir sinirli olduğunu gördüm. Her ıje
ye kızıyor, öfkeleniyor öniine çıka
na bağırıyordu. Tahammül ettim ve 
bu gibi buhranlar esnasında hidde -
tini arttırmamak için hiç cevap ver
memenin yolunu tuttum. Fakat bu 
sabah bana bir tokat atmaz mı? Gö-
zümden şimşek çıktı, sandım ki ev 
sallanıyor, başıma yıkılacak. Hıçkı
rık içinde sedire oturdum, o hiç al -
dınş etmeden merdivenlerden indi, 
kapıyı vurarak sokağa çıktı. Bir da
kika ben de ayni şeyi yapmayı dü -
fÜndüm. Fakat annem babam İzmir-

de, oraya gitmek için param yok. 
Kendilerine yazayım, isteyeyim de
dim. Endişelerini nıfıcib olmaktan 
korktum, diğer taraftan artık koca -
mın yüzüne bakamıyacağımı da bili
yorum. Hatırıma derdimi size anlat
mak ve tavsiyenizi beklemek c:eldi.• 

Bu cenç kadının derdine bütün 
kalbimle iştirak ederim. Fakat her 

ıeyden evvel kendisini tebrik etmek 
lizım. Büyiik bir ahlak metaneti gös-
termiş, hiddetle tamiri imkansız bir 
~eyi yapmaktan çekinmiştir. Bundan 
sonra da böyle hareket etmelidir. 
Kızım kocanızın karakteri ne ka • 

dar fena olursa olsun kötii bir adam 
olduğunu ve sizi sevmedigini göster-

mez. Bu, belki bir sinir hasialığmın 
neticesidir. Evinizi bırakmn~·ıu1z ve 
hastanızı tedaviye çalı~ıntz. Yapaca
ğınız sey daima yumuşak, daima uy· 

sal, daima tatlı ve güler yiizHi bu -
lunınaktan, miinakaşaya hiç girişme· 

mekten ibarettir. Sinir lıustalarına 
musiki dinlemeyi tavsiyP. ededer bi
lir misiniz? Sizin tatlı sesiniz onda 
musiki tesirl_ynpacakhr. 

TEYZE 

yedi başlı putlarına nice masum genç
ler ve genç kızlar kurban edildiler. Bir 
memleketin bütün halkl diğer memle
ketin halkına: 

- Sizin taptığınız put yanlıştır. 
Dediler ve akın akın, elde yalın kılıç, 

yalın topuz, yalın balta ve binbir çe -
şit öldürme vasıtasile onların üstleri
ne saldırdılar. 

Gören ve anlıyan bir kafa bu kızıl 
tarih sayfalarını karıştırırken ilikle
rine kadar ürperdiğini bir an bile in -
kar etmez. 

Geçenlerde bir dostumla konuşuyor
dum. Bana ağır ve olgun görünmek is -
tiyen bir sesle şunları söyledi: 

- Eski insanlar sahiden zavallı imiş
ler. Kör, sağır, bunak imi::jler. Bir put 
uğruna bunca kan dökülür mü? Şimdi 
çok şükür puta tapmak devri geçti. 

Dostum yanılıyor. İnsanlar hala put
ların cazibesinden kurtulamamışlar -
dır. Yalnız. önce canlı bir oküz, soııra 
mermerden bir aslan veya altından bu
zağı, şekline giren putlar, şimdi (fi -
kir) olmuşlardır. 
Sonları ( ... izm) le nihayet bulan 

yeni putlr\r eskilerinden farklı mıdır
lar? 

İnsanlar esas itibarile dört bin yıl 
önce ne idilerse gene öyledirler. Gene 
putlara t~pıyorlar, gene putlar uğru
na birbirlerini boğazlıyorlar. Gene put
ların hiddetlerini yatıştırmak için ça -
ğıl çağıl kan döküyorlar. 

Bununla beraber son bir sorgu var 
ki cevabını hemen vermek miimkün 
değil: 

- Bıı fikirler birer put mudurlar, 
yoksa put1aştınldıkları için mi fena se
mere veriyorlar? 

Tiirk ıazetecileri Yugoslavya Matbuat Miidiirii Doktor Lukoviçiıı nezdinde 
Balpad, Eyh11 1936 ti. Pencerelerin üzerinde sudan, ve " 

İstanbuldan kalktık, Belgrada geli - revleme çizgiler hasıl oldu. 
yoruz. . Asım, şemsiyesini sapından sımsıkl 
Arkadaşların hepsi de birbirlerine yakalamış, kıs kıs gülüyor. Gözlüğü .. 

uygun oldukları için seyahat fevka - nün ardındaki temiz bakışlarında: 
Iade neşe içinde geçiyor. Falihin doğ- - Nasıl? Benimle alay etler misiniz'!ı 
ru ve keskin görüşlerine tercüman o - Hepinizden akıllı değil mi imi~im?. 
lan veciz ifadesi hepimize yolun uzun- Demek istiyen müstehzi bir mana 
luğunu ve yolculuğun ·üzüntülerini u - var. 
nutturmaktadır. Kazım Şinasi ile ben Belgrada yaklaşıyoruz. Yağmur da 
onu dinliyoruz. Emin, muttasıl bir kö- hızlandı. Tufanı andıran bir §iddetlc b~ 
şede not alıyor. şanıyor .. 

Bu not alma usulü hiç fena değil. Asım artık dayanamayıp kahkaha .. 
Eminden göre göre, ona biz de alıştık. lan salıveriyor. Yüzüne gülen gülene. 
Asım Us da not topluyor anmıa, Evliya Bakalım, onun şemsiyesinin altına sı .. 
Çelebi usulü.. Her gittiğimiz yerde: ğınmak nimetine hangimiz nail ola • 
cŞehı:in dairen madar kaç kadem ol - cak?. 
duğunu, nüfus miktarını, çıktığımız İstasyondan otomobile gidiıl'ciyc ka
merdivenlerin basamaklarım, bir es - dar ıslanmış fareye dönmemek için, bu 
nafm ne kazandığını, bir caddenin han- muhterem ve aziz arkadaşın koluna 
gi tarihte açıldığım, oturduğumuz ga- girdim. 
zinoda kaç iskemle bulunduğunu» öğ- Ne ise, yerli.yerimize kavuştuk. Bel
renip öğrenip, defterine kaydediyor. gradm en güzel otelinde, Srbski Kraljda 
Anlaşılan bana rekabet etmeğe hazır - bize odalar ayırmışlar. Benim pence
lanıyor; ve Evliya Çelebi Seyalrntna - relerim cKalemeydan» a bakıyor. O -
mcsine bir zeyil de o yazacak. nun için daha ilk geceden, kendi dilim
Aramızda alay mevzuu Asımın _şem- de bir ad taşıyan bu güzel parka bak -

siyesi. Bu kıvrık saplı gemsiyeyi bir tıkça, Belgradı yadırğamtyacak, ken .. 
lazha yanından ayırdığı yok. Her han- dimi gurbette hissetmiyeceğim. 
gi bir istasyona beş dakikacık inecek Zaten bütün Yugoslavya, benim sev
olsak, dönüşte, kompartimanına mut - gimle dolu tek bir kalb gibidiı·. Türk 
laka girecek ve bu kıymetli §emsiyenin gazetecilerine, her yerde, her fert ta .. 
orada durup durmadığına bakacak. rafından gösterilen samimi hüsnü ka· 

Bütün bunlarla beraber, seyahati - bul, kolaylık, yardım, hep o kalbin bize 
miz tam bir ahenk içerisinde devam e- karşı garazsız, ivazsız, esen duygulan -
diyor. nın candan te7.ahürüdür. 

Hudutta, matbuat müdürıyetinin me- Buna gittikçe kanaat getireceğiz. Ve 
lneboJuda bir rakı kaçakÇISI muru hepimize, matbu birer pıogram esasen Kazım Şimısile ben bunu daha 

dağıttı. Bu programa nazaran az gün- evvelden de denedik, biliyoruz. 
yakalandı de çok yer gezecek ve çok şey göre - Türk - Yugoslav dostluğu kuru ıac -

İnebolu (Hususi) - Avar:.ı mahalle- ceğiz. tan ibaret değildir. İcabında lmlar, bi· 
sinden Kaymakçı oğlu Ahmedin rakı Yugoslavların yerden göğe hakları ze, biz de onlara güvenebiliriz. 
kaçakçılığı yapmakta olduğu haber var: Bir defa memleketleri çok güzel, Onlarca ma!Um olan bu hnkikntirı 
alınmış, Avaradaki evinde zabıta · ve mamur. Harpte kısmen harap olan bu bizim efkarı umumiyemize daha d.ı 
inhisar memurları tarafından araştırma ülke fevkalfıde bir hamle ile çabucak yerleşmesi, iyice kök salmasi Hızımdır. 
yapılarak rakı imalinde kullanılan fılet- kalkınmış. Her tarafta, h8la devam e- E. Talu 

Karadeniz sahillerinde zirai 
tetkikler 

ler ile on b~çuk kiloya yakin rakı mey- den hummalı bir çalışmanın meşkur e
dana çıkarılmıştır. üzerinde çıkan def- serleri göze çarpıyor. Toprağın ziraa -
terden şimdiye kadar almı~ olduğu te elverişli olan kısmında ckilrııemi~, 
kuru üzümlerden 245 kiloya yakın rakı biçilmemiş bir karış yer göremezsi -
imal ederek sattığı an]asılınıstır. Bu niz. Hem buranın, bilhassa Şumadya Samsun (Hususi) - Ziraat Veka-

ı:. • ~ d ·ı B lg t ha aı· ·n·n t 1 d leti ziraat ve baytar umum müdürleri işin mayaana çıkarılmasında bilhassa em en e . ra ."! .. ~~~ ı opragı .a 
polis komiseri Muhiddin ve polis me- başk~dır. Vışne çurugune yakın .bır Giresondan şehrimize gelmişlerdir. 
murları Saffet ve Sadullah ile takip re~gı . v~~: Bu r~nk, onun. fevkalade Ziraat umum müdürü Abidin. yaptığı 
memuru Hasanın hizmetleri gijriiJmüş-ı~unbıt!ı•{ıne de1~let edern.ış . Maama - tetkiklerden çok iyi intıbalarla dönmek
tür. Ahmet müddeiumumilikçe tevkif fı.?, .. bugdaydan ~ıya?e, tarl~J~rd~ mısır te olduğunu, bu yıl istihsalntımızın şa
edilerck hakkında kanuni takibat bas- goruyoruz. Belkı ekınler bıçılmış, har- yanı memnuniyet bir hal arzettiğini. 
lamıştır. .. man döğülmüş, buğday ambarlara kal- bugüne kadar olduğu gibi bundan ~oıı-

dırılrnı.ştır da ondan.. ra da çiftçiye azami derecede yardııtı 

d h "k d 1 d Yugoslavyanın meyvası da hem bol, edileceğini ve bu vadide hiç bir f edcl" l:SIQa a art ze 8 8~8 yar im hem de nefistir. Geçtiğimiz yerlerde, 
karlıktan çekinilmi'-·ecegw ini söylemek"' 

Biga (Hususi) - Geçen sene şehri -
mizde \•uku bulan yangında zarar gö
renlere verilmek üzere kereste ve tah
ta biçtirilmeğe başlanmıştır. 

Haı-ikzedelerden her birınin miri 
fiatla ne miktar kereste alacağı, bu iş 
için teşkil edilen komisyon tarafından 
tesbit edilmiş ve verilecek paraların 
yüzde yirmisi peşin ve zaruri masraf
ı.ar karşılığı olarak toplanmağa ba5hm
m1ştır. 

Bir komisyon· teşkil edilerek 3000 

dalları meyvaların ağırlığından eğilmiş, ~ 
pıtrak gibi armut, şeftali, elma ağaç _ tedir. Umum müdürler seyahatlerine. 
ları görmekteyiz. Bakımlı bağ1arın kü- devam etmek üzere Sinoba hareket 
tüklerinden de iri iri salkımlnr sarkı - etmişlerdir. 
yor. ----- - --

Payitahta yaklaşbkça mamuriyet ar- Boluda bir inhidam 
tıyor. Ne yazık ki akşam karanlığ: et- Bolu (Hususi) _ Memleket Has• 
rafı iyice seyretmeınize mföıi olmağa tanesi önündeki duvardan diğer anıe"' 
başladı. lelerle birlikte taş çıkarmakta olan Ak"' 

Fazla olarak, dcmiryolunun iki tara- k k k'" .. d E -ı Yusııf 
fındaki yüce dağların dorduklarını da ça ava oyun en yup og u 

duvarın birdenbire çökmesile taşlarııı 
kapkara bulutlar kapladı. Arada sıra -
d k .. .. · altında kalmıştır. Baqı ile a'-•aklarındafl lira kadar bir para toplanacak ·ve yan- a, gö yuzunti. şimşekler yırtıyor, tre- T J 

gında yanmış olan, arsası bir harabe nin gürültüsüne derinden derinden gök ehemmiyetli miktarda yaralanan )'tı .. 
halinde bulunan İnönü mektebi veni _ gürlemeleri de karışıyor. ıuf Memleket Hastanesine kaldırılıoıŞ"' 
den yaptırılacaktır. Derken bir kaç damla yağmur serp- tır. 
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Akim k11lacağı anlaşılan bir teşebbüs 

Dinarlı, 
Bu hafta atletizm Pazar günkü boks maçı 

mağlllp ettiği Şampiyonası var Romanya_/_, -b-ok_s_o-.. r-le Türkiye 

pehlivanlarla yeniden Balkan -ogunla~ı arifesin- şampiyonunun " Son Posla ,, ya 
•• k • temİyor de yapılacak müsabakalar yazdıkları makaleler 

gureşme IS hegecanıı olacak --- ... * ... --.-.- -M--b- .... f .. _d_h __ 
* ~ 'Jf- -------- Yazan: Ömer Besim Galip geleceğımı aç u se er a a 

Pehlivan "Birkaç gün önce profesyoneliz diye bize söylemediğini 1 1936-1937 senesi atletizm şampiyo - Ümit ediyorum. serİ olacak! 
bırakmıyan kimselerin menfaati için alın teri dökmem. Pehli- ı nası iki gün devam etmek üzere cu-
vanlan arasında aeçme yapsınlar. Birinci gelecek ile bir hayır martesi ve pazar günlen Fenerbahçe Yumruklarım rakibimi Müsabakayı iyi bir orta • 

1 kurumu m_enfaatine güreşmeğe hazınm ! ,, diyor stadyomunda yapılacaktır. herhalde hayli hırpalayacak hakemi idare etmelidir ! 

Sabah arkadaşlarımızdan birinin 
spor muharriri daha bir kaç hafta evvel 
ortadan kaldırılmalarını istediği pro -
fesyonel pehlivanlar arasında güreşler 

Mevsim başında yapılan bir kaç mü-
sabakadan sonra gelip çatan Berlin o - Yazan : Mellh Yazan: Teodoresku 
limpiyadı dolayısile hareketlerini hız - '-U-.. -m-i-t ' .;.e --tm-c-se-m-, -m-u-·s_a_b-ak_a_j_ra-g-irm_e_ı-n.· ı Önümüzdeki pazar günU boksör Mc
landıracak yerde kesmek zaruretinde 

tertibine çalışıyor ve diyor ki: 
- Belediye tarafından yapılan pro

fesyonel güreş seçmeleri danışıklı ol -
du. Binaenaleyh, Dinarlı Mehmet o gü

kalan itletlerimiz olimpiyada gideme- Rakibimin çok Fvvetli bir boksör ol- lihle bir müsabaka yapacak olan Ro -
mek talihsizliğinden sonrn yanın ya _ duğunu pazar günü yaptığı müsabaka- manyalı Tocdoresku geçen hafüı yap
malak yapılan müsabakalardan da malı- da gördüm. Şimdiye kadar dövüştü- tığı müsabakada gördüğü b<•t.ı noK -
rum kalarak uzun bir istirahate çekil _ ğüm boksörlerin içinde zannediyorum sanlan ezcümle hakem meselc~ini mev
diler. ki, en kuvvetli ve en çetini, Teodores- zuu bahsederek gazetemize bir ya·-::ı yaz-

reşlerin hakiki galibi sayılamaz. Mevsim sonlarında kar~1m1za diki -
liveren yedinci Balkan oyunları ve o -
nun hazırlıkları imdada yetişmeseydi 

' bu mevsim atletlerimiz için tamamile 
1 ölü bir halde geçecek, ağlebi ihtimal 

·J müteakip seneler ne pistte koşacak bjr 

kidir. mıştır. Kendisini haklı gördüğümüz 
Arkadaşlarım, ve boks ile alakadar den dileğinin tasvip edilmesı için yazıProfesyonel pehlivanlarımızı, biribir

lerile bir daha ve bu sefer ciddi olarak 
tutuşmıya davet ediyoruz. Kazanan 
l>ehlivana da beş yüz lira koyuyoruz. 

olanlar bu müsabakanın neticesini sa- smı aynen dercediyoruz: 
hırsızlıkla bekliyorlar. Doğrusunu söy
lemek lazımgelirse ben de onlar kadar 

Bu teklif bittabi, o seçmelerde mağ - ~ 
lup olan pehlivanlara cazip göründü. . . 

Onlar, talihlerini bir defa -daha dene
tnek arzusile bu muharrire koştular: 

fedakar, ne de atlama havuzile, atma 
1 

çenberinde bir tek heveskara rast gele
bilecektir. 

sabırsızlanıyorum. 
Hayat zarureti yüzünden çaltştıgım 

yedren son zamanlarda izin alamadı
ğım için, istediğim gibi çalışamadım, 
fakat tam formda olduğumu tahmin e

Mülayim pehlivan: 
- Pehlivanlık bu.. Yenmek te var, 

~enilmek te! diye listenin en başına a
dını yazdırttı. 

Yedinci Balkan oyunlan bize büyük diyorum. 

Ve belediyenin seçmelerinden kaçan ' 
'l'ekirdağlı Hüseyin de, tekrar meydan Dinarlı Metlmet 

bir şampiyona yapmak fırsatı vermiş ve Billıassa boksta belli olmaz, çok kuv
ondan istüade eden, h~m . idareciler, vetli bir rakip, gatil bir anda yerlere 
hem de atletler bu vesile ıle or~~da yıkılıverir. Onun için ben, annemden 
mevcut ?lduk.larını anlatmak ve gos ~ öğrendiğm loymetli nasihatlerden bir 
termek ~anını bulmuşlardır. tanesine ittiba ederek: Müsabakalara 

Qltumıya başladı. 
Fakat bu mağlup ve meydan okuyu

cu pehlivanların yapacakları güreşlere 
ltinlsenin ehemmiyet vermiyeceğinl ga
~et isabetle kestiren spor muharriri 
l~in içine Dinarlı Mehmedi de katmak 
lüzumunu duydu. Ve f!mdi, onu da, 
hu, tertip olunmasının hakiki ve makul 
bikmeti meçhul güreşlere sokm1ya ça
hşıyor. 

Buna muvaffak olabilmek için de, lier 
~' Dinarlı Mehmedin izzeti nefsini 
iğneliyor: 

•Haydi bakalım .... diyor... Hoduru 
ll'ıeydan... Kendine güveniyorsan,. bir 
lİaha çık ortaya!..> 

* 
Biz bu mukaddemeyi, dün akşam 

~Ursadan dönen Dinarlı Mehmedin bi
~e söylediği sözleri müphem kalmak -
lan kurtarmak maksadile yaptık. Di -
llarlı Mehmet diyor ki: 

- Ben, vak:tile yapılan seçmelere, 
't'urkiye birincisi olmak için değil, sırf 
eiın Londosla karşılaşmak hakkını ka
~nmak için girmiştim. 

nesmi bir tertip ve hakem heyeti ö
~Unde yapılan seçmelerde, benim mu
\>affakiyetimle neticelendi. 

ı F'akat maalesef, buna rağm<'n, Cim 
~ndosla karşılasıp, öcümü almak im
~anına kavuşam~dım. 

di bir daha başlıyalım! demesi hayli ga
rip görülür. 

Çünkü, ben, mecburen girdigiın seç
meleri kazanmış bulunuyonım. 

Maamafih, buna rağmen, kimseden 
'korkmadığımı, her zaman isbata hazi -
rım. fakat o muharririn veya gazete
sinill menfaatine hizmet etmemek şar-
fila r 
Eğer o beni maden gibi işletmek ni -

yetindeyse, avucunu yalıyacaktır. 
Ortaya beş yüz lira koyuşu, benim 

yapacağım güreşten 1500 lira kazana • 
cağına emin oluşundandır. Yani «kaz 
gelen yerden, tavuk esirgenmez!» hi -
kay esi. 

Bu itibarladır ki, onun tertip ettiği 
bir güreşe, (500) değil, (5000) lira mu
kabilinde de girmem. 

Fakat bu sözlerimden, güreşten ka -
çındığım manası çıkarılmasın. Bilakis ... 

B~r şampi~<:ma vesilesile bütün şöh- kadar büyük lokma yiyorum an:ı:ma, 
retli atletlen yan yana toplamak atle- büyük söz söylemek istmiyorum. Uçcr 

dakikadan sekiz ravund dövüşeceğiz. 
Boksörler için bu müddet a:;ırlar kadar 
uzundur. Muhakkak uzun ve çok nefes 

0 ister. Ben de bilhassa nefesimi kuvvet
i lendirmeğe çalışıyorum, penç lcrimin 
' yani yumruklarımın kıymetli rakibi-

mi, hayli hırpalayacağını zannediyo-
J. rum. 

Bazı arkadaşlarun mağlüp olduğum 

' takdirde boksu terkedjp etmiyece.ğimi 
,ı sordular. 

Ben profesyonel boksör değilim, zev
kim için dövüşüyorum. Allah gösterme
sin, uzanıp yerlere yatarak nakavut da
hi olsam gene dövüşmeğe devam edece
ğim, elim kolum tuttukça, bu heves
ten vazgeçmiyeceğiın. 

Profesyonel olniağa niyetim yok. 

Teklifim şu: Bu zat anln~ıığı güreş - 200 metre Tiirki -
çilcri çarpıştırsın. Onların en kuvvet ~ ye rekortmeni 
lisini meydana çıkarsın. Ben, meydana Mehmet Ali 

100 metre Tüiki -
ye rekortmeni 

Semih 

Ameri.kada olsaydım bunu düşiiıuir
düm ... Gerçi insan yumruğuyla çok pa
ra kazanır amma, vatanı terkederek 
dolaşmak ta hoş bir şey değil ... Sct1ra 
gayet muvakkat bir iş olduğu da meyçıkacak olan pehlivanla, (500) lira de

ğil, beş para almadan güreşmiye hazı-
run. 

tizm aşinalarım ne kadar memnun e - dandadır. 
decek ve se.vindirecek ise bu toplarnş Neyse söze nereden basladık nerede 
atletler için de o kadar beklenen bir. bitirdik .... Fakat o zatın değil, bir hayırkuru -

munun menfaatine ... Ondan da, arlık hare~et olacaktır. Şimdi aklım fikrim Teodoreskide, 
beni karına alet etmekten i.imidini kes- tOO m~tre Türkiye rekorunu bugi'tn hele bir pa:Zar gelsin... Milsabakadan 

nihayet vermesini istiyorum. maille olan Raili yan yamı görmek bah- • 

mcsini, ve: cNeredesin Dinarlı?'> ka _ de muhafaza eden Semih ile bu mesa - sonra da Hitisaslannı bildiririm. 
bilinden çocukça kışkırtma hilelerine fede ihmal edikmiyecek bir sür'ate a 

tiyarlığına kavuı-;,·acai;,11z. ~ Çünkü Cim Londos, verdiği kat'i sö- Selim Tevfik 
1~ rağmen bahaneler icat ederek, be - Uzun seneler 200 ve sonraları 400 
~itnıe karşılaşmaktan çekindi. metre koşmuş olan Mehmet Alinin eski 

Maamafih, Cim Londosu vaktile bu- Atletizm şampiyonası mesafesi olan lOO metreyi tercih edc-
taya getirip te para kazanmak hülya - İstanbul Atletizm Ajanlığından: rek bu kuvvetli rakipleri arasında yer 
:Qı güden bu spor muharririnin yaz - 1 - 19 ve 20 Eylulda yapılacak İs- alınası, onun kuvvet ve kudreti kadar 

hiç bir vakit bu kadar tanınmış sima
ları bir araya tophyamadığı için dere-

11ltlarını düşününce, Cim Londosa hak tanbul atletizm şampiyonası için tesbit bu işin heybetine de ba~ka bir zevk, 
1

~teceğim bile geliyor. edilen proğrama göre atletlerin muay- müsabakaya ayrı bir ahenk vermiş ola- başına kalmak ve kendi rekorunu iyi 
~Çünkü kazanç fırsatını, baı::kalarının yen saatde müsabakalara hazır olmaları caktır. Bir kaç ay evvel elde ettiği 1500 bir gününde ise kendi başin:a kırmaqa 

ce ne olursa olsun hareket biiyük ola
caktır. Disk ve gülle atma çenberinin 
emektar atleti Veysi bu defa da yalnız 

cGcçen günkü gazetenizde hu pazar 
Taksim stadyomunda kar~ıla~c.ıcağıın 

boksör Melihle bana ait ne~rettiğiniz 
mülakatlara verdiğiniz ehemnıiyeti ilk 
sahifenize büyük kıt'ada resimlerimi
zi koyuduğunuzdan anladım. Bu se
beple pazar günü dövüşecc~im Melih 
maçına ait bazı mütalea ve islcklcrinıüı 
muhterem gazeteniz vasıtasilc efkarı u
mumiyeye bildirilmesini rica edece ., 
ğım. 

Kiryako ile yaptığım maçt~ bulunan 
seyircilerin ve gazetecilerin gördükleri 
bir hakikat vardır. O da hakemin se
ri ve heyecanlı anlarda lazıın geldigi 
çabuklukla maçı idare edememe::>i'lir. 

Bu pazar memleketini:dn en kıymetli 
boksörlerinden Melihle yapaeağım ınü

sabakanm bazı anlan elbette ki Kırya
ko ile yaptığım maçtan dah:ı ı-eri ola-
caktır. Bu itibarla orta hakeminin tec-
rübesi, sür'ati kararı, soğukkanlılığı ve 
bitaraflığı maçın cereyanında ve netice
sinde büyük roller oynıyacaktır. Böy
le bir müsabakayı idare etmesi için res
mi bir hakem bulunup buluıımaclığmı 
sorduğum zaman; Fransada. Aın0rika
da ve Romanyada olduğu gibi beyncl -
milel federasyondan ehliyetnamcli res
mi hakemlerin burada mevcut olma
dığını öğrendim. Bu vaziyet. kar.ıısın

da pazar günkü maçın ehemnliyetine 
layık ve halkın tahmin ettiğim fevka-
lade heyecanına kapılınıyacak s11ğuk -
kanlılık ve tecrübede bir orta hakemi-

nin seçilmesi için muhterem gazeteni -
zin tavassutunu diler ve sa Yı!ılanmı 
bildiririm.» 

- --
-Yaşara meydan 

okuyan yok! 
Kasımpaşalılar meydan 

okumadıkların1 söylüyor1ar! 
·~ndisinden evvel kullanma.sına içer - lfızımdır: metre rekorunu kolayca kaptıran İz - yegane namzettir. 

~en bu zat, Cim Londos hakkında et· Birinci gün: 15.00 - 100 seçme yük- mitli Recep her zaman büyük bir rakip İstanbul şampiyonasının heyecan Bir İstanbul gazetesinde, bir kaç 7.a-
edik hakaret bırakmadı. sek atlama. olarak gördüğü Rıza Maksutla bu me- verecek müsabakalarından biri de hiç mandanberi, dünya şampiyonu Yaşa -
~içare admın ne hokkabazlığını bı - 15, 1 O - 400 Seçme safe üzerinde ilk defa başka bir di.i~i.hı- şüphe yok ki uzun atlama havuzunda ra Kasımpaşa klübünün mcycbn oku -

~lttı, ne sahtekarlığını, ne de madra. 15,.20 - 110 Final. . ce ve ayrı bir heyecanla yan:i yapa - İzmirli Hüse:-.·in Şükrü, Ankarah Se _ duğunu görüyorduk. Bayrai{ıınızı o -
~lığını... 16,00 - Disk ve uzun final. caktır. mih Lutfi ve nihayet İstanbullu Tev- limpiyadlarda şeref direğine ~~·kliren 

1 .Froş o zaman, ayni hırsla ve ayni hid- 16, 15 - 100 Final. Günün en formda atleti olan Anka- fik arasındaki mücadelede olacaktır. kıymetli güreşçimiz Yaşarın hnkh za -
~~lle, bizlere de ayni ithamları savur- 16,30 - 1500 Final ralı Galip çok emin adımlarla araları- Balkan oyunlarmJ takip edenler Hü- f~ri .. etrafınc:t'1 .~~pılmak istenen ~i.'.ıi..i_l-
'4 Ya!.. f 6,45 - 400 Final. na katılacağı bu ıakipler arasında her .· Şükr"' .

1 
T •f'k . . d k" . .tunun yersızlıgıne spor muhan H ıınız 

Şimdi ise, Cim Londosu kaçırmakla 17,00 - .. XIOO Final. zaman büyük bir sürpriz yapacak kıy- sejın. u ı e e' 1 aı asın a . 1. Je .- bir iki gün e\'vel bir makale ile j~aret 
~llrduğu fırsatı, bizim sayemizde te - İkinci gün: mette olduğu için nazarlarımızı bu de- k.abetı k~layca h~tırl~y~c~lan ıçm ı- etmişti, bu makalenin inti~aı mclnn soıı-
~iye çalışıyor. Ve benim, arkadaşla - 15 ,00 - 200 Seçme gülle ve üç adtm fa da haklı olarak üzerine çekmekte - şı.n alacagı ehemmıyetı hızım kadar tak- ra Kasımpaşa klübünden bir ııwktuı) al-
\11 gibi, bu tuzağa düşmediğimi gö - Final. dir. dır ederler. dık. klüp güreşçileri bu mektupt;:ı Ya-
._llce, aleyhimde atıp tutuyor, beni kor- 15, l 5 - 400 Mania Final. l Yüksek atlama havuzunun bir za - Her hareketi ilibarfle hepimizin he- şara meydan okumanın ak:l h.ırınclan 
'tt~hkJa ithama kalkışıyor. J 5,45 - 800 Final.. manlar birbi:ı:lerine çok yaklaşmış olan yecanını haddi azamiye çıkaracak olan geçmediğini, Rusyaya gide<'e'" glireş _ 
~ence, güreş, mahalle oyunu değil - 16,00 - Cirit ve sınk °Fjnal j dört atlpti Hqydar, Sedat, Cihat, Pu - İstanbul atletizm ·şampiyonası bekle - çiler seçilirken kendilerinin ı;ağırı lma-
1', Ve öyle olmadığı için de, bir defa l 6, 15 - 5000 metre final. , . lat arasında bu hafta dal1a ciddi bir diğimiz günlerin en bü:nı1ti , e en e _ <lığını. bunun için yapılan :-ık;l.) etin 
~llilen pehlivanın: J 6,40 200 Fina~. . çekişn~eye .~ahit oln<.'ağız. saslısı<lır. · gazete tar~ f"mdan tahrif ~di1du..iu.i biJ -' Bunda savı suvum vokiıL H .. ~;:_..ı..:_~..-ı.._:::.ı...~_,. __ ..___ı.:=:=:.;:.=:.:.... _____ __.. _____ ....ı....:;:.__ __________ ---"~----



8 Sayfa SON POST~' . 
. Fransadan Almanyaya cevap! Ş~RJ.< 

Fransız Başvekili dün gece DÔtiYA~i 
beklenen nutkunu söyledi Irakta Adli 

(Baştamh 1 inci sayfada) Demokrasi yüzünden değil midir ki, İ n k 1 1 a b 
da Fransanm harici siyasette istinat e· Amerika bir kaç sene içinde en yüksek r------ -\' Jt- * ------.. 
deceği prensipleri izah etmiştir. iktisadi tekamüle varmıştır. Demokrasi, Mecellenin yerine medeni kanun 

Fransız başvekili bütün dünyaya hi- kendi eserlerile kendi lüzum ve mev - vazedildi, ticaret ve ceza kanun-
tap eden nutkunda ezcümle şunları söy- cudiyetini isbat etmiştir. 
!emiştir: Fransa, mukabelei bilmisil ve pro - lan da değişti 

«- A vrupanın bugünkü vaziyetin - paganda harplerinin aleyhtarıdır. Her 
de ve Cenevre toplantısı arifesinde, hangi bir anlaşmadan kat'iyyen kaçmı

Yazan: Irak hukukcu .. e gnzetecilerinden 

Abba• Hllml 
Fransız harici siyasetinin mülhem ol - yacaktır. 
duğu fikirleri söyliyeyim: Fransa dünyadaki bütün devletlerle İrak, istiklaline erdikten ve evl8tları 

Fransadaki büyük ekseriyet Fran - sulh halinde yaşamak arzusundadır. Bu- idaı eyi ellerine aldıktan sonra, ilmS, iç
sız ihtilali kebirine bağlıdır. Fransada nun için de bütün harp ihtimallerini timai ve iktısadi sahalarda içtimaı ül
bütün vatandaşlar, hür doğarlar, hür bertaraf etrneğe uğraşmaktadır. kelere katılmak için umumt bir kal -
yaşarlar. Dünya ubuvvetini, harp felaketini u- kış hareketine başladı. Bütün bunlar 
Beşer hukukunun birincisi hiır ol - zaklaştınnak için tesis etmek azmin - da kanunları tadil ve ıslah etmek 

Ey tul 
. c 

18~ 
-=--

Has.talarında mevhuın 
hastalık icat eden dok or 

maktır. Hukuki, içtimai ve beynelmilel dedir. ve bu kanunları, kalkışa uygun bir 
meselelerde hürriyet prensibine istinat Müşterek mesai, dünya sulhu ve iler- hale getirmeği ilzam ederdi. Irak hü - Etibba Odası ha lan bir toplantıda • 
etmekteyiz. lemesinin esaslı sebeplerinden biridir. kU1?1eti. b~ ısla~atı .ye:ine getirmek için .. (Baştarafı 1 inci. sa~fa~) . ,ile iyil.eşmesi mümkün olan hastayı~~-

Fransa demokratik bir devlettir. Bu Cemiyeti Akvam bu prensip üzerine ku- çetin bır ıstek ıle ilerı atıldı. ,uzere gelen hastaların ilk ındiklen yer .susi bır hastaneye yatmnak ve hUSLV" 
doktrin realizmden, dünyanın gidişin- rulmuştur. (Mecelle )şimdiye kadar kanunu me- .oteldir. Bazı doktorlar otelcilere ko - ,şartlar altında tedavi etmek üzere oS· 
den mülhemdir. Biz manevi ve maddi terki teslihat deninin önemli bir kısmı idi. Bunun ü- ,misyon vadederek otellerine gelen has- da 150 liraya pazarlık etmiştir. 

Demokrasi prensipleri dünya yüzüne istiyoruz. bu meyanda müşterek emni- zerine !rakın büyük kanun adamlarının taların kendi muayenehanelerine sev- Hasta ve ailesi bu şeraiti kabul e:~ 
Fransadan yayılmıştır ve dünyanın yet prensibinin de ıarsin edilmesine iştiraki ile Adliye Vekilinin başkanlığı .kedilmelerini temin etmektedirler. Bu mişler, hastayı ve bir aylık ücreti 
çehresini değiştirmiştir. işaret ediyoruz. altında bir toplantı kuruldu ve en yeni ,doktorluk mesleğinin menettiği hare - doktora bırakarak ayrılımşlardır. poJ.c· 

Demokrasi beşeriyete ve cemiyete te- Sulh umumi bir çerçeve dahilinde kanunları getirtti, tabü Türk kanunu ,ketlerden olmakla beraber isbatı güç tor da hastayı §ehrimizdeki ecnebi hıı.S" 
rakki fırsatı bahşeyliyen bir rejimdir. tetkik edilmelidir, sulh umumt olmalı- medenisi bu kanunların başında bulu- ,bir mesele olduğu için bir şey yapıla - tanelerden birine yatırmış ve bir dıılıt. 

Fransa üç aydanberi yeni içtinıat ıs - dır. Zira harp olursa umumi olacak - nuyordu. Bu toplantı neticesi, Avrupa mamaktadır. Esasen maksat hastanın da yanına uğramamıştır. 
lahat yapmaktadır. Bütün bunlan ya- tır. kanunlarıntn en iyilerinden aşa- .tedavisi olduğu ve hasta ne de olsa o Bilahare anlaşılmıştır ki bu bıı# 
parken kimseyi ızrar etmemiştir. Sulh fikri beşert ve umumi bir ar - ğı kalmıyacak bir kanunu me- ,hastalığın ehli olan bir doktora sevke- hastanenin en ucuz mevküne ve BY~' 
Demokııasi nizam üzerine istinat et - zudur. Bu umum! arzu milli emniyetin deni layihası meydana geldi. ,dildiği için bu işte pek o kadar malı- ,35 lira ücretle yatırılmıştır. Sefil bit' 

tiği için anarşinin düşmanıdır. tesis edilmesinde de mevzuu bahistir. Osmanlı ticaret kanunu olan ti- ,zur da görülmemektedir. Fakat bu dok- halde ve ıztırap içinde kalmıştır. ooJc 
Büyük Britanya ancak demokrasi sa- Fransa kendi hudutlarını da kuv • caret kanununu tadil etmek için, tedvini ,torlardan birinin maalesef pek fena ve tor hiç bir külfete katlanmadan her ııf 

yesinde, an'ane ile terakkiyi telif ede- vetle müdafaaya hazırdır. kanuni ricalinden ve yüksek hakimler- ,iğrenç bir yol tuttuğu anlaşılmıştır. .aradaki l 15 lira farkı cebine atmnı.-tB· 
bilmiş, bütün müesseselerini ıslah et - Fransa hiç bir vakit hiç bir kimse _ den bir toplantı kuruldu, bunlar Av- :Vak'a şudur: .dır. 
miştir. nin tesiri altında kalmıyacakt:ır.• rupa memleketlerinin ticaret kanun - Akrabalarının tavsiyesi üzerine A - Bunun üzerine hastanın sıhhati jJ.C 

Bir evkaf bankası 
Teşkil edilecek 

Amiral Horti de 
Romaya gidiyor 

larınd~ ve bahusus Cemiyeti .'>leva - ,nadoludan İstanbula bir hasta gelmiş - alakadar olanlar icap eden maka~ 
mm, ticaret kanunlarına müşterek e - ,tir. Bu hastanın indiği otelde otelci has- bu arada da Etibba Odasına mürcB't 
sas ve daha doğrusu beynelmilel ticaret ,taya akrabalarının tavsiye ettiği dok- etmi§lerdir. Etibba Odası tahkikata bll~· 

,tordan daha iyi ve daha muktedir ola- !ayınca mesele tahakkuk etmiş, bu dol'· 
rak cK• isminde bir doktor tavsiye et- torun buna benzer daha bazı işler yB.P' 
.rniştir. Hasta da otelciye kanarak bu tığı anlaşılmış, fakat şikayetçisi o:ırrıa 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) 
retmiştir. Laleli, Atikalipaşa. Mahmut
paşa, Süleymaniye, Hırkaişerif, Çorlu
lu camileri esaslı surette tamir edil -
mekte, adeta yeni baştan yapılnıakla
dl'r. 

Macar Saltanat Naibinin 
bu seyahati büyük 

ehemmiyetle karşılandı 

Belgrat 1 7 (Hususi) - Peşte si -

doktora gitmiş veya götürülmüştür. dığı için tahakkuk ettirilememiş, dolC 
Doktor hastayı muayene etmiş, ken - tora bunun için yalnız c6 ay müddetl 
,disinde mevcut olınıyan mühlik bir has- icrayi tababetten memnuiyeb ceı 
talık ismi ileri sürerek pazarlığa giriş- ,verilmiştir. Karar tasdik edilmek Uz 
.çıiştir. Ve nihayet pek basit bir tedavi re Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir• 

Beyoğlu evkaf müdürlüğü de dört. ca- • h r·ı· . k t . ti v 
· · b k'ld "d ta . b yası ma a ı ının e umıye ne ragınen, 

mıyı gene u şe ı e ve a e yenı aş- · k ak1 da h be 1 .. 
tan 

· ed'l. . t . t ekted' emın ayn ar n sızan a r ere go-
ınşa ı ırcesıne amır e m ır. M altanat 'b" · al H rti 

B d ba k B ikt.:ı"ta ... 1• tl re, acar s naı ı anıır o 
un an ş a eş ~ n.r..are er R . · t ed ktir 

caddesindeki Akaretler apartırrum ha- oBma~ zıyart eM ecehari .. 
l
. ·f v dilm kt b tını u zıyare , acar cıye nazırı -
ıne ı rag e e e, ve u apar an- R ah · d . 

ı da .. .. · ttirdiv. k nf 1 t nın oma sey atın en sonra yapıla • 
ar gunun ıcap e gı o or u e- aktır 

sisat ta vücuda getirlmektedir. c · 1 . .. 
Ak tl d d

.. d- t h lin Romanya kralının talyaya gıdeceği 
are er en or u apar ıman a e · 1 d ka 

"f - d"l · .. ·· .. d .
1 1 

. 1 şayıa arın an sonra çı rılan bu haber 
ı rag e ı mış, uçunun e ı 1a esı yapı - b" ük' 1:.1. ·ı ka 1 t 

Fatih Noteri Şükrü 
niçin tevkif edildi? 
Noterden başka başkatibi 

ile bir kadın memur da 
yakalandılar 

t B 1 b' . di.. k 1 uy a tu\.a ı e rşı anmış ır. 
mış ır. un ar ıtınce ger a aret er Dünkü nüshamızda Fatih noteri 
de apart~.man haline .. if~ağ .. :~ecektir. Almanyanın sulh şartlan Şükrünün tevkif edildiğini yazmıştık. 
Kadıkoy evkaf mudurlugu de ehem- . kanunu olması için hazırladığı eserden . . . • -

Zafranboluda bir kız 
kaçırma vak'ası 

Zafranbolu (Hususi) - Ulus naht 
yesinin Kızıllar köyünden Bağdat 
oğlu Hüseyinin kızı Cemile ayni k0>' 
den Hasan oğlu Davut ile Ahmet oğl 
Ahmet tarafından cebren kaçırılrnı~tır 
Mütecavizler kızı berbat ettikten sorır 
serbest bırakmışlardır. ikisi de jandllr 
malar tarafından yakalanmı~, adliye>' 
teslim edilmişlerdir. -------miyetli surette tamir ış· leri yapmak - (Baştarafı 1 incı sayfada) . t"f d ttil Yapılan teftışler netıcesınde 9.3<> yılın~ 

de yapılan nasyonal sosyalist k g · ıs ı a e e er. d d f 1 l 11 .. tadır. Heybeli camii de ikmal edilmek · on resı Eg .. er b · k "h tl · a e ter ere yapıştın an pu arın so- Köy davaları 
.. . . .. .. .. . ve Alman siyasilerin son zamanlarda u yenı anun nı aye erurse k ·· 1.. t k k ld v d 
uzr;r~~ırb~amı o:;nuzdeki ramazanda göstermekte oldukları faaliyet Avru- genç Irak hükfuneti, bu beynelmilel ti- 2~06 k'~ ra~. onlu uvgu, .. ~rı~ .. a Antalya (Hususi) - Köylüler _,., 
aç~:~ta af unt acba"'t·~· Tür' k" ed ki patla olduğu kadar Amerika si;asi ma- caret hukukunun esaslarını alacak olan B k" .usuFr ır~ !'lu açıgı glordu muMşt~r. çiftçiler arasında sık sık vukua g~., 

ır r an u un ıy c ev- haf'lin d dikk t' . lbe k diğer memleketlerin ilerde geleni ola- aş atıp eyzı 1 e memur ar an u - arazi davaları şimdiye kadar ko··y ı:ııw 
k f b' 1 tami . ıl k d'v ı e nazarı a mı ce trne - .t-a a ına arını~. .. rı. yap ır en, ıg~r tedir. 'Caktır. Medeni kanununda bir kısım nevver hakkında da tevkif müzekkere tarları vasıtasile her hangi bir a,rw-
ta~aftan da buyük bır ~. temın Hitlcr Almanyası bir taraftan sağa var ki önceki iki kısımdan daha az e- si kesilmiştir. Bu suiistimal geçen A • tarafından takip edilmekte idi. BU~ 
ed;lme~c·ı:v:af Bankası teşkiline ha- sola meydan okurken, diğer taraftan he~yetli değildir. Bu ise: Arazi ve ğustosta meydana çıkmış, fakat tah ~ susun bir çok mahzurlarını nazarı itl 
zır anı a a ır. harpten evvelki hulıllü muslihane si - gayrı menkul mallar kanunlarıdır. Bu k'k ı...~nl ha l N t Ş .. k .. bara alan Dahiliye VekRleti vilayeti . 

Evkaf Bankasının menkul sermaye- . ki kanunlann bazısı eksik ve dig· er bir ı at ~ ar ş amaz o er u ru .. d d' v. b. b kl ı d bU gı 
. . 

500 
b. 

1
. t 

1 
b 

1 
yasetıni ta 'be başlıyarak Küçük An _ h l ak B kı k" E Akl' gon er ıgı ır uyru a !Ja ema t 

sının ın ırası op an.mış u. UL - kısmı dag .. ınık idi. Sonradan Irak lıü - asta ana.r a r 0.Y mrazı ıye hı' davalara hususi muhasebe a--·"'9 

k d B tant devletlerini kendisine bendetme - VuP rı:a ta ır. u para .vakıf paralar ıdare- ğe çalışmaktadır. kılmeti (tefviz) edilmemiş olan ara _ ve Asabıye hastanesıne yatmıştır. Bu larının bakmasını bildirmiştir. 
sınde m~.h~faza edilme~e, ve on para- Diğer taraftan maliyesi ve iktisadi _ ziyi emriyye'ye (tasarruf) etmek için müddet zarfında Fatih noterine birin~ 
sına el surulmemektedir. iki önemli kanun vazetti. Bunlar kanun cı· hukuk ba~katibi vekalet etmi~, Şük-

B k f ldı v yatı ve zayıf olan Avusturya Nazilerin T T 
u. para ev a. ın ~ . gı müeccel ica- iki devletin birleştirilmesı hakkmdak· (Ellezme) ve kanun (Eltesviye) dir. rü hastaneden çıkınca hakkında İAten 

relerın 20 seneliklerırun toplanmasın - ki . . 1 Bugün irak hükCı.meti bütün bu ka - T 

d h :- 1 ı d So b' k es emellerını canlandırmaktadır. • elçektirilme kararı olmadığı için gel -an ası o an para ır. n ır anun- A . nunları medenı kanununun cüz'ü olan 
la 20 senelik müeccel icarevi verenler vusturya ile Almanya arasında ya- b' k ' d t 1 ktad miş, vazifesine başlamıştır. Bu müd -

t k h 
·· .. . pılan anlaşmadan sonra Naziler simdi ır anun a op ama •.r. 

ar J er sene evkafa mueccel ıcare ver- ' . ·. Ceza kanunlarına gelince tatbik o- det zarfında da hakkında yapılan tah-
kten k rtulrnakt dırla - tamamen serbest olarak gavelennı ta- • me l"kl. .u .

1 
~. ~-. Bore 2~ hakkuk ettirebileceklerdir • lunan kanını Bağdad ceza kanunu - kikat ikmal edilmiş ve Noter Yedinci 

sene ı erı ven en muecce ıcare er 50 D . k .d ·. d dur. Bu kanun işgal hükumeti tara- Mu"stantı"klı'g·in kararı, Agvır Ceza ri -
b. r. bal.. lm kt d B anzıg orı oru mesclesı e ayuca 
ın k1: affya . E ıgk of Ba ka tr. u para - tehlikeli bir mecraya girmiştir. Her hal- fından vazedilmişti, Irak hükümeti, yasetinin de bu kararı tasdikı ile tev ~ 

nın a esı v a an asının serma - d uh kkak ki Irak ceza kanunu için yeni bir (layi -
yesi olacaktır. Bütün evkaf irat ve a - le şukras~frnh a bul tı' Avrupa ufuk - ha) hazırladı bu layiha da dig"er yük kif edilmiştir. Dün de Başkatip Feyzi 
k 1 d 

ı.- arı csı arp u arma bürünmuş'" ' - M d k'f d'l ar an n bu uc.tnkaya sermaye olarak b 
1 

, sek kanunların esaslarından a~ag"ı kal- ile memure ünevver e tev ı e ı ~ 
r ·ı .. . . . b ı . u unu) or. :t \erı :cegı ı?ın an canın semıayesı 25- maz. Bunları vazetmek için Fransa hü- mişlerdir. 

3? mııyon ıırayı bulacak, bu banka teş- Nobel sulh mUkAfatlnm Hitlere kumetinin (siyasi) suikast ve tedhiş- -------------
kıı ?~unduktan sonra bugiinkü evkaf I verilmesi teklif ediliyor çilerc karşı Cemiyeti Akvama takdim zerine askeri ceza kanunu vazedildi, 
teşkılatı ortadan kalkacaktır. . ettiği pı-ojeye müracaat edildi ve dost bu kanunların en mühimmi ve mü -

. Vakıf paral~r i~arcsi es3sen müessis Rıyo de Ja~eyro 17 (~.A.) .- En memleketlere karşı işlenen ciirümlere kemmeli olmuştur. 
b~~ banka va~ıyetınde olduğundan, bu- maruf gazet~cı!erden Ma:ıel Fılho :ıo- en (ağır) ceza vazedildi, bahusus kal- . v. 
gu~ de bu daıre _evkafın veznesi vazi - bel ?arış mukaf~tı~ ı:ıtı~re veni : pazanlara karşı merhametsizce hare - Irak, Irakta v~z:ttıgı v~.~:.n:vre Ar-
yetindc bulundugundan evkafın banka mesı hakkmda hır Fınlandıya gazetesı ket edildi. Ceza muhakemeleri usulü s~ulu:5al amele ışçıler bnlıgının tav
h.?line ifrağı miişkül olmıyacaktır. Bü- taraf~ndan yapılan teklifi 1mpar:iel ga- tadil edildi. Teftiş, derdest ve taharri sıycsı es~slanna muta~ık_ gelen amele 
~n mii:ccel icar~lerin 20 senelikleri _ zetesınde hararetle tasvip etmektedir. emirleri hakkı münhasıran adliye hfı- kanunu ıle de ayrıca iftihar eder. 

nı~ ye~unu 15 ~iyon lira kadar tah - Teslı'hatın kontrolu kimlerine verildi. Bir de tahkikat haki- Irakta artan hukuki hareket sürüp 
mın edılmcktedır. Bu para olduğu gibi mi vazifesi ihdas edildi, hakim bizzat gidiyor. Bağdad Hukuk mektebi en 

Diyarıbekir resim sergisi 
Diyarıbekir (Hususi) - Ha11'~ 

tarafından açılan resim sergisi b~~ı 
rağbet görmüş, bu sergideki resıf11 il 
arasında bir de müsabaka tertip ~~ 
miş, birinciliği Riza, ikinciliği ·~~J( 
üçüncülüğü Hu1usi, dördüncülüğil fl1' 
nan kazanmışlardır. Derece kaza~ 
lara münasip hediyeler verilecektıt· .......................................................... 

TAKViM 
EYLÜL 

Arnbl selle 
Rumt sene İS .. 
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CUMA 

Recep 
1 E\~kaf B~nkasmın scrmayesıne tahsis Patis 17 (A.A.) - Eko dö Pari ga- kendisi cünni tahkikatı yapar ve cün- yüksek seviyeye çıkarılmıştır, rnemle

edılecektır. zctesine göre, dış bakanı gelecek haf - ha tahkikatına nezaret eder. Böyle i - kette kanuni bilgiyi ulnumi bir su -
.. Ancak 20 senelik tahsi1fıt yapıldığı ta Cencvrede yapacağı bir teklifle, bey- ken tahkikatı daha mükemmel bir su- rette yükseltmek için Iazımgelcn ted
ıçın cvknfın s~~elik tahsilatı azalmak- nelmilel bir teslihat kontrolunun ka • rette tamamlamak için yeni bir usulü birler alınmıştır. Bugün İrak ecncbile
t~dır. Bunun ıçm de tasarmf vaziyeti bulünü istiyecektir. ceza muhakemeleri (layihası} hazır • rin şahadetlerile, hakimleri, avukat-
hasıl ol?1a~ta v: evkaf bir taraftan ban- t;;-aft~~ ''t;"~;;;;-~;-y;pafülı~k·-iÇi~ landı. ları ve gittikçe serpilen kanun bil- E. 5 52 9 
ka şeklıne ınkılaba hazırlanırken, diğer işlerini basitleştirmektedir. Milli Müdafaa kanununun tatbiki ü- gisile iftihar eder. ı.=,Z·;,,ı,.1_~..ı...;.0..;;.8..ı-1_5..;..;....,...;;...~..--
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera lrl LJ•kA nı age i Bir düğün gecesi .• 

KOR SANIN KIZI Lübnan hikayelerinden Nakleden: Faik Bercmcn 

Yazan : Ka~lrcan Kafh 
Delikanlı zengin sayılmazdı.. Yalnız 1 Marta, her genç kızın yaphğ~ gibi ni· 

gi.izeldi.. · şanlısımı mi.isföd davranmadı .. Bir defa 
Son Poıta'nın tarı'hi tefrikası Numara : 7 5 Buna karşı kız hem çok zengin ve olsun kendini ne öptürdü ve ne de ku-

levent var ya... Daha ne istiyorsu -ı kılıç kuşanıp, ata binip sinyörlerin ya- hem de aristokrat bir ailedendi.. _Tesa- caklattı. Akşam yemeğini yemek bile akıl • 
larına gelmiyordu ve ancak bir kaç ki
•i kendilerine verilen pebimetleri tah
tadım taslar içinde suya banarak yi -
Yorlar, bir kaç zeytini de kat1k ediyor
lardı. 

Gardiyanlar bile bu yarı ölü inı;an
ların zincir kıracak ve kaçacak haller: 
olmadığı için bir kenara çömelmişler
di. 

Şimdi kıç kasarada İlyas Reisle baş
lıca leventler başbaşa vermi~ler, ko -
nuşuyorlardı. 

llyas Reis: 
- Arkada~arımızı kurtarmalıyız. 

Onları düşman elinde bırakamayız. Di
ier gemilerin hiç biri düşmana esir 
\lermedi. Bu hal benim canımı sıkıyor. 

Deyince arkadaşları hemen ona hak 
\lermişlerdi. 

Fakat ayni zamanda birbirlerinin 
Yiizlerine bakmışlar, kaşları havaya 
kalkarak, gözleri açılmıştı. 

- Jyi... Kurtarmalıyız. Fakat na • 
•ı)) 

Demek istiyorlardı. 
Mansur onlar gibi değıldi. Çünkü 

Yapılacak işin nasıl olacağını şöyle ka
bataslak şekilde biliyor gibiydi. 

Yoldaşlarına cevap versin diye llyas 
Reise baktı. 

Rei! söze başladı : 
- Ne demek istediğinizi anlıyo -

rum. Hakkınız var. Bunu da düşün -
düm. Yaln'lz bütün inceliklerine ka
dar değil. Çünkü hep~ini şimdiden ta
•urlamıya imkan yok. 

Bir an durdu. 
Leventler merakla dinliyorlardı. 
Her halde onun gemi ile limana hü-

nına gönüllü ask 1 d - düfen bir evde görüşmüşlerdi. Işte o E\·leııdikten sonra her şeyi, bütün 
nuLzL I d.. k k l k er y.azı mayı, aga vakittenberi delikanlı, kıza karşı bü - varlığı, aşkı kocasının değil miydi? 

event ere onere sordu: çı mayı, yo esmeyı, korsanlık et • .. k b" .1 .. .. k d. d . • Düg~üne bir çok tanıdıklar çağınl • 
- Koca Aliyi benim yerime bırak- meyi tercih ederlerdi. Hatla Katalan yuk lır meyı gonnuş en ın e; yanı a-ı d 

O 
şı o muş.. ı .. 

sam fena mı olur~ nu dinler misiniz~ korsanları uzun zaman Alcdenizin şar· o kadar samimiyet ve sadakatle kıza Ve düğün pek muhteşem oldu. Fakat 
ikisi üçü birden cevap verdiler: kında, Adalar denizinde avlanmışlar- karşı davranmış' ki 0 da aynı sevgi ve Martanın güzelliği bütün bu ihtişam • 
- Ne demek? .. Elbet dinleriz. Se - dı. Ancak Türk donanması kuvvetlen- sıcaklıkla mukabeleye b~lamaktan gc- dah ve bütün bu debdebeden üstün • 

nin yerine kavuğunu bıraltsan onun dikten ve Barbaros kardeşler Akdeni- ri kalmamıştı.. dü .. 
da uğruna can veririz. zin her tarafında ün salmağa başladık- Delikanlı, işte tam aradığı kızı bul - Kilisede nikahları kıyılırken kız göz-

Diğerleri de bu sözleri candan tas - tan sonra uzaklara gitmekten çekin - muştu. Bir çok kızlarla görüşti..ığü hal- lerini yummuş bir halde durdu. Papas 
dik ettiler. mişlerdi. Şimdi Pirene dağlarında hay- de şimdiye kadar hiç birile evlenme - onun elini delikanlıya verdiği vakit 

İlyas doğruldu: dutluk etmek, İspanyol sinyörlerinin ~işti.. H.~psinin .iffetinden ve temizli - .ancak kendine gelebilmişti.. 

O h ld 1 t k L c · F T ·· · ·· d gıııden şuphe edıvordu.. N1"ka·ı1tan sonra 'll. .Iarta an bean ku - a e an af ı ve K;arar ver • ezayır, as ve unus uzerıne gon er- M • -· b" • J.v • 

d
.k ş· d' . d'kl . d 1 .. ··11·· 1 k k k utaassıptı .. Evlenecegı ır kı:?:ın as- }aklarına kadar kızarıyor· bu genç ku ...... 
ı . ım ı rotamızı poyraza çevırmeli ı en or u ara gonu u yazıma ' ır 1 b" k kl t k b d h" t • . t • c ' ·-... .. . . a ır er e · e e use a ı eatı e · - vetı· ak ş kl d ı·ka 1 ·ı b . o 

ve Barselonanın dogu tarafındaki kı- sene kadar once .keşfedılmış olan A - . lm . t· d 1
• ve Y ~ 1 

• ı e 1 n 1 ı e ır • 
.k .d memış o asını ıs ıyor u.. dada yalnız kalacağım düşünüyordu .. 

yılara yaklaşmalıy~z. merı a:a gı erek soy~unculuk etmek Bu düşüncedir ki onu bu ana kadar Onu seyreden davetliler şuna bük • 
Hepsi de baş egerek çıktılar. daha karlı ve kolay gelıyordu. bekar bırakmıştı .. Aldanmak ve tuza- mettiler: «Gelin kocasının karşısında 
İlyasla Mansur şimdi haşhaşa kal - Barselona'da ve civarında böyle kı- ğa düşürülmek kat'iyyen hoş bir nesne elbiselerini güçlükle çıkarabilecek.. B11 

mışlardı. lıç kuşanarak at üstünde g~zenler çok değildi .. Bir zambak gibi terte~z olmı- kadar mahcub ve masfun bir gelin da• 
Kısa bir konuşmadan sonra yapıla • olduğundan İlyas Reisle Mansur da yan bir kızla doğrusu evlenemezdi.. ha görülmemiştir .. > 

cak işin ilk kısımlarına ait incelikleri bu kılığa girdikleri takdirde hiç göze İ~e, şimdi delik~nlı büt~n .ar~dığı Çünkü vaziyeti onu gösteriyordu .. 

d t 
. tt"l . batmıyacaklardı. necıb evsafı Marta da bulabılmıştı.. Düğün bitince herkes dağıldı ve ~ 

e ayın e ı er. M b··ı·· kt· · _ . K . arta, u un va· mı muhteşem ev - genç odalarına çekı"ldiler 
Ertesi gün pazar oldugu için civar Gemıde atalonyalılarm elbısele - lerı·nı·n muhteşem bahçe · d - 1 ·•• 

·· . · d h · k sın e, agaç ar 
kasaba ve koylerden Barselonaya gı - rın en ıç yo tu. arasında geçiriyordu.. * 
denler çok olurdu ve şehrin sokakları, Eğer tuttukları esirleri, oldukları ai- Onu dışarıda, yalnız başına gezerken İçeride delikanlı kıza yaklaştı. Ve e].. 
çarşısı ve meyhaneleri, eğlence yerleri bi Aydın Reisin yedeğe aldığı İspan - kimse görmemiştir. Muhakkak yanında bise1erini çıkarmasını söyledi.. Fakal 
her çeşit insanla dolardı. iki yabancı • yol gemisine vermeselerdi iyi olacak- muhterem ve asil annesi bulunurdu.. hakikaten kız bu işi yapamadı .. Kızar .. 
nın da bu kalabalık arasında dolaş - tı. Onların elbiselerini alırlardı. Fakat Gene onun hiç bir zaman, ne bir bara .eh .. Utandı .. 
malan, hatta bazı şüpheli işler ardında bunu düşünememişlerdi. ve ne de bir mesire yerine gittiğin.! du- O zaman bu vazifeyi delikanh gör • 

k 1 k. · ·· ·· b t d yan olmamıstır.. dü .. Ve gelinin ayaklarına limon çi • 
oşma arı ımsenın gozune a ma:z ı. Jlyasla Mansur, arkeılarındaki elbi- · 

Zaten Barselona yüz bi~den çok nü- seleri ba.::larındaki külah ve kavuğu çı- On altı. yaşına çekleri serpen~! 
fuslu koca bir şehirdi. üstelik orada kara~kt;r ve derme çatma bir serseri kadar ıeyıı mek - Yarmki nushamızda : yan baygın bk 
Akd · · h f d l h tepte bulunmuş - halde onu karyo • 

enızın er tara ın an ge en er kıyafetile sabah olmadan önce bir san- tu.. ' Altınları 
d b l d 

lasına kaldtrdı ... 
çeşit insan a u unur u. dalla kıyıya çıkacaltlardı. Oradc:.n en Mektepten çıkalı Lakin tnm bu 

İspanyanın Katalony"l denilen bu yakın ve işlek bir yola geçecekler, ci- iki yıl olmuştu.. Uyandıran Ses sıralarda gelin 0 • 

bölgesindeki halk cesur, atılgan ve pa- var köy veya kasabalardan şehre i - Bu iki yıl içinde Yazan: Roger do Lafforest dasını acı bir bağ. 
rayı çok seven insanlardı. Geçinınek nenleri gözetliyecek]erdi. onun hakkında, Çeviren : Nurullah Ataç rış doldurdu •• 
için bir takım san 'atlar edinmek tense (Arkası var) takdirkar ve te - Güvey yarı ÇlP." 

miz sözlerden başka bir söz söyleyen lak Ye çılgın bir vaziyette odadm& 

cum etmek istediğini sanmıyorlardı. 
1 

Limana geceleyin ve kayıklarla hücum 
ederek kaçırdıkları ovı yakmak, yan -
gın sırasında Türk esirlerini kurtarmak 
ta kabildi. Fakat bu da aşağı yukarı 
delilik olurdu.'" Bu işi yapacak olanla
rın önceden başlarını koltuklarının al
tına almış olmaları gerekti. Bu itibar
la yoldaşların kurtarılması da yüzde 
Yüz değil, ancak yüzde beş bir ihti -
tnaldi. 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

8. cı K•tlde 11 I Birinci Te•rln I 938 dadJr. 

Buyuk ikramiye: 200.000 Liradır. 

-' bulunmadı.. fırladı çıktı.. ~j 
Delikanlı, işte bu tertemiz çiçeği kok- * \ 

lıyacaktı. Şimdi saçları ağarmış ve gözleri çö'fi. 
Marta güzeldi hem.. Kiliselerdeki müştür. Üstelik kamburlaşımştır da .. 

melekler kndar güzel... Fakat hala otuzu geçmiş değildir. 
Ve onun kadar temiz, onun kadar * 

ismetli kimse bulunmazdı artık.. Onu bu hale getiren sebep ne idi? Zi-
Genç adam gece gündüz bu güzel ve fnf gecesinde ne geçmişti? .. Gelin kat'l 

mükemmel maşfıkaya kavuşacağı günü bir şey söylemedi .. Hiç kimse de bunun 
bekliyordu.. sebebini bilemedi.. 

Marta bu izdh·ac için bütün akraba- Fakat bazıları, delikanlıyı iyi tanı • 
sını ikna etti.. yanlar mahrem bir şekilde şunu anlat-* tılar: İlyas Reis devam etti: 

- Biz Mansurla birlikte Barselo -
naya gideceğiz. Yoldaşlarımızın izle -
rini bulacağız ve onları kurtaracağız. 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(50.000) liralık iki adet mükafat vardır .:. 

Onların izlerini bulmak pek kolaydır. • ~ 

Çünkü bugünlerde Barselonada her - Bolu ili Orman Direktörlüg\J ünden: 
kes onları görmek ;çin onların bulun-
dukları yere gideceklerdir. Onlara iş - Bolu ilinin Merkez ilçesinde hudutları f&rtnamede yazılı Kiraz dağı ve 
ltence de yapacaklar. ve lspanyollarda Korucuk yaylası devlet ormanından ubir yıl içinde imal ve ihraç olunmak 
adet olduğu gibi bu işkenceyi herkes üzeren numaralanmı, ve ölçülmüt gayri mamul 2444 metre mik'ip ve 793 
görecektir. desimetre mik'ip denk 4684 adet devrik çam ağacı bir ay müddetle ve ka-

Bu sözler pek doğru idi. palı zarf usulile arttırmaya konulmuttur. 
Mansur: 2 - Arttırma 25/9/936 Cuma günü saat 15 de Bolu Orman Müdürlü-
- Ne kadar çabuk davranırsak o iünde yapılacaktır. 

ltadar iyi olur. 3 - Beher ıayri mamul metre mik'ibın muhammen bedeli 210 kuruttur. 
Dedi. 4 - Muvakkat teminat 386 liradır. 
- Evet. .. Doğru söyledin. Yarın 5 - Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenler bu müddet için· 

sabah Barselonaya gireceğiz. Yoldaş- de her gün Boluda ve lstanbulda Orman Müdürlüklerine ve Ankarada 
lanmız da zaten yarın sabah gemiden Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. u969» 
çıkarılacaklar ve sorguya çekilerek iş- · 
ltcnce görec~lderdir. ~ İdrar yollan hastalıkları mütehassı.sı ~ 

Tutulan Türk esirlerine, ilk iş ola - R E Ş 1 D S A M İ B E R K E R 
:tak çıpJak sırtlarına elli veya yüz kır glu, İstiklil cad. Mi.s ıokak Gökçek ap. Kat 2 

~~rm~o~mM~~~m~h~--------------:::::::::::::::::~:::::::::::~-
tncn bütün Avrupalıların yaptıkları 1 • M d 1 ~eydi. Bazan dört veya yedi dallı olan inhisarlar U. Ü ÜrJÜğÜnden: 
bu kalın ve korkunç kırbaçlar altında ________ _._ 

'1Ücutları yarık yarık bir halde, kan - Şartname ve kataloğu mucibince 200 adet Kofre arabası tekerleği 24/ 
larını dökerek ölenler olurdu. 9/936 tarihine rastlıyan Pertembe pnü saat 15 de pazarlıkla satm alınacak-

Koca Ali fikrini söyledi: tır. isteklilerin tartname ve kataloğu görülmek üzere her gün ve pazarlık 

Tantanalı bir nişan merasimi yapıl - cDelikanlı, temiz, dindar ve mahcuo 
dı.. gelinin yanına yaklaştığı zaman, vü • 

Nişanlılık günleri her iki genci bir- cudunun görünrniyen tarafları yara ve 
birine daha ziyade bağlad1 . Delikanlı çiban içinde imiş, delikanlı düştüğü su
bu sefer kızdaki safveti pek yakından kutu hayalden kendini halfı kurtaramı • 
da müşahede eyledi.. yormuş. 

1 
1 
Değeri 

Lira K. -206 40 

53 75 

47 45 

lstanbul 
. 

Peyparası 

Lira K. 

15 50 

4 05 

3 55 

Vakıflar DirektörlUgU il Anları 1 

Eski Hüseyinağa yeni Mollaf enari maha1lesinde 
Çarşıkapı nam mahalde Yolgeçen hanı içinde 
önünde kunduracı dükkanlan bulunan 30- Metre 
arsanın tamamı. (4196) 
Çakmakçılar'da Dayahatun mahallesinde Valde 
hanı 2- ci üst kat 37 - Nr: lı odanın tamamı. 

Eyüp'te eski İslambey yeni Üçşehitler mahalle
sinde eski İslam bey yeni Kuşbaz sokağında 
62./22 - Nr: lı arsanın 2/ 3 hissesi. (5926) 

Yukarda yazılı mallar sablmak üzere 15 - Gün müddetle açık art· 
brma"ya çıkarılmışbr. ihalesi 5/10/936- Pazartesi günü saat 15 - te 
isteklilerin Mahlülit kalemine gelmeleri. (1377) 

Erenköy Kız Lisesi Direktörlüğünden: 
yatılı Tal ebeden Eylülün yırmi altıncı gününe kadar müracaat 

etmemiş olanlann yerlerine yeni yablı talebe alınacağı ilAn olunur. 
"1356 

" 

- Bu iş için reisin gitmesi lazım için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birrıkte Ka
tnı} Reis her zaman gemide kalmalı- balatla inhisarlar levazım ve mubayaal tubesindeki alım komisyonuna mü

dır. Onun yerine gidecek levent mi racaatları. «1248» 
)Ok) ~---------------------------::--~~~-::-~------:-----------------~--;-

Ü da doğru söylüyordu. İ s T İ K L A L L İ s E s İ 
Fakat bu korkulu işi başarmak ta 

herke!İn elinden gelmezdi. İlyas Reis D 1 R E K T Ô R L Ü G Ü N D E N : 
hem cesur, hem zeki, hem kurnaz ol- 1 _ tık, Orta ve Lise kısımlan için kız ve erkek, yablı ve yatısız tal~be. ~aydına devam olunmaktadır. 
duğu, hem de İspanyolcayı güze] bil- 2 _ Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kada~ okula muracaat ~dılebıl.ır. . . 
di~i için hemen hemen bu iş için yara- 3 _ Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ıle aynlan talebenın yerme az mıktarda yenı talebe 
hlrnış gibiydi. alınacağından okula girmek istiyanlerin biran evvel müracaatları tavsiye olu~ur. 

lıyas Reis Koca Alinin sözlerini ön- 4 _ lstiyenlere kayid şartlannı bildiren tarifname gönderilir. 
ledi: Şehzadebaıı, Polis karakolu arkasında, Telefon : 22534 

- Gemide benim yerimi tutacak ,~ ... ~---•••••.;.•••••••••••••••••••••.t•mı••••••••••-' 

DOYÇE ORIENT BANK 
Drasdner Bank fubeaJ 

Merke~i: Berlİ.ll 

Türklg•deki ıu6el•rlı 

Galata • latanbul - lzmlt 
lJtıpoau: lat. l'ıitün Oümrugıi 

* h•r türlı.i banka iıl * 
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. 
Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları . 

CiBALi ZiNDANlARI 
fit ihatçılar Devrinde 

ı UHALEFET < ~~r 
Son Posta'nm zabıta romam: 73 Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 

O, kendini mümkün olduğu kadar az 
göstermek için başını tamamile göğsü
nün üstüne eğmişti. Sessiz sadasız gi
Çlerken, şöylece düşünmekte idi: 

- Aferin, Hakkı çavuşa... İşi, fal
so etmedi. Kaşımla verdiğim işareti, 
iam vaktinde görebildi. Vaktile bu a
pamı tebdile soydurup yanıma almak 
fikrinde idim. Bunu yapmad1ğıma, 
'ok hata etmişim. Fakat, bu kadar zeki 
~·e anlayışlı olduğunu tahmin edeme
Fiştim... Hele şu patırdıyı atlatayım 
~a .. İnşallah onu, arkadaşlara tavsiye 
~deyim. 

Vaktile Gavur Mehmet, zaptiye a-
layında resmi vazife ifa ederken, 
Hakkı çavu~ onun takımmda neferdi. 
O zamanlar Gavur Mehmetten iyi 
muamele gördüğü için kendisini çok 
severdi ... Hatta Gavur Mehmet, teb
Hil sınıfına ayrılıp ta alaydan ilişiğini 

kestiği zaman, çok teessüf etmişti. T e
sadü f, vazife esnasmda da bu iki eski 
arkadaşı birleştirmişti. Fakat Hakkı 
çavuş, eski çavuşu olan Gavur Meh -
mede; böyle bir vaziyette tesadüf e • 

'deceğini aklından geçirmemişti. Onun 
Jçtn şimdi o da: 

- Hiç şüphesiz ki, Mehmet Çavuş 
hınız değildir. Herhalde, bunda bir it 
var. Fakat bu isi nasıl anlamalı. Kim• 
1 ' 

seye birşey hissettirmeden onu bura-
dan sLyırmalı. 
\ Diye düşünmekte idi. 

Bereket versin ; karakola girer gir· 
ınez, Gavur Mehmet derhal Hakkı Ça· 
yuşun ellerine sarılmış: 

- Aman Çavuş ağa 1.. Biliyorum, 
beni bir sopadan geçireceksin. Peşin 
sana şunu söyliyeyim ki, bende kalp 
,illet i vardır. İnanmazsan, bir hekim 
çağırt; muayene ettir. İkinci sopada; 
ben geberir giderim. Sen de bu genç ya
şırula belaya girersin ... Bana da yazık. 
Sana da yazık... Maksat arkadaşları· 
mı öğrenmekse, ben sana hepsini bül~ 
pül gibi söylerim. 

Dedi. 

Hakkı Çavuş, askın bir çehre ile bu 
)Özler i dinledikten sonra, derhal emir 
yerdi : 

- Heyyy, onbaşd .. Şu karakolun 
önüne toplananları dağıt. İçeriye kim
seyi alma. Ben şu hırsızı isticvap ede
ceğim. 

Ve sonra, Gavur Mehmede dönerek 
sert bir sesle sözüne devam etti: 

- Kalb hastalığım var diye beni mi 
korkutacaksın, ulan~ .. Geberirsen ge
ber. Seni bana sayı ile vermediler ya? .. 
Hele sen yalan söyle; beni kandırmıya 
çalış ta, bak o ı;aman senin kalp has
talığı para ediyor mu? .. Gir bakalım, 
vu odaya. 

Gavur Mehmet odaya girdi. Hakkı 
,Çavuş ta onu takip etti. Ve <lerhal ka
pıyı çevirdi. 

Gavur Mehmet, kara~lun onune 
toplananlara kendini göstermemek i· 
çin kapının arkasına çekildi: 

- Aman Hakkı Çavuş!.. Bana doğ 
ru bir iki tokat salla.. Biraz bağLr ça
ğLr. 

Dedi. 
1 Hakkı Çavuş, bu rolü maharetle ifa 
etti : 

- Vay kerata.. Daha söze başlar 
başlamaz, beni aldatmaya kalktın ha ... 
Al sana bir şamar. Dur. O iyı konmadı. 
Al, bir daha ... 

Diye bağırdı, çağırdı. Ellerini havada 
salladı. Artık karakolun önünde kiİn· 
se kaf mayınca geri çekilerek: 

- Anlat bakalım, çavuşum Bu, ne 
han. 

Diye mırıldandı. 
G avur Mehmet, böyle bir suale ma

ruz kalacağını evvelden düşündüğü 
için zihninden tasarladLğı yalanı söy
lemeye hazırlanmıştı... Söze başlıya
caktı. Fakat buna vakıt bulamadı. Çün
kü. ko~a koşa gelen bir adam karakola 
girerek : 

- Hey, zaptiye ağalar! .. Yangın 
var. Lonca mahallesi yanıyor. 

Diye bağırdı. 
Gavur Mehmet, yerinden sıçradı. 

Kalbinde, bir anda garip bir şüphe u • 
yanmıştı. Sanki meçhul bir ses onun 
kulağına: 

- Bu yangınla alakadar ol. 

Son Posta"nın ıiyui tefrikuı : - • - Yazan: Ziya ş.lı 

lstanbul kadınlarının peçeleri incelmiş, çarşaflarının pelerinleri de birden b 
kısalı vermişti. Fakat, daha evvel Kadıköy ve Boğaziçinde önleri ve koll 

kamilen açık maşlah ve yeldirmelerlf'; gezenler, kat'iyen tenkit edilmezlerdi 
Diye fısıldarnıstı. 
Hakkı çavuş, 'kovuş kapısına koş _ Diye; Ayasofya, Fatih, Beyazıt ca-ı dınlar, kaf'iyyen tenkit edilmezlerdi. ı rakten mahrum avam kısmı ile 

muş; zaptiyeleri yangına göndermek misinin kapılarına birer yafta yapıştı· Garip bir zihniyet dolayısiledir ki; ara· güruhu arasında müthiş bir be] 
için emir vermeye başlamıştı. rılmış; alenen tehditlere girişilmişti. da on dakikalık bir mesafe olan Istan· husule gelmişti. 

Gavur Mehmet, onu kolundan çe _ Tehlike büyümek istidadını göster- bulda adet değişirdi. Kadıköyünde en Bu heyecan, sadece kalplerde 1 

kerek içeri aldı. mişti. İttihatçılar, ciddi ve hakiki bir da on dakikalık bir mesafe olan İstan• lerde kalmamış; birdenbire tqlı 
- Hakkı çavuş ı.. Efrad1a beraber telaş İçindelerdi. Bu cereyanları me- bula inerlerken, sımsıkı örtünmek mec derecelerine varmıştı ... Şurada bu 

yangın yerine sen de gideceksin. Bir nedecek zabıta kuvveti, henüz mevcut buriyetini hissederlerdi ... işte bazı ma- yüzü açık ve yanında erkek bul 
taraftan yangını söndürmek için lazım değildi. Onun için ittihatçı gazeteler, kul düşünen hanımlar, artık bu buda- kadınlara şiddetli hücumlar, tabi 
gelen şeyleri yaparken, diğer taraftan bu işlerde önayak olmak isteyenleri laca zihniyete nihayet vermek istemiş- ve taarruzlar ba{llamıştı. Beyoğb 
da gözlerinle uzaktan ı.tzağa beni ta • teşhir etmek suretile halkın hissiyatını ler; çarşafların ağır pelerinlerini biraz Kapalıçarşıda, Ayasofyad~ Be 
kib edeceksin. teskin etmek istemişler; ikdam sü • hafifletmekle beraber, peçelerini de meydanında, Kadı köyünde cereyı 

Diye mırıldandı. tunlarında (Aliyül Mevlevi} imzasile inceltmekte bir beis görmemişlerdi. den birkaç vak.a, adeta korkun 
Hakkı çavuş, Gavur Mehmedin bu yazı yazan adamın; (devri sabık) ta Bu sırada (Millet) ismindeki gaze~ mahiyet almı:ştı. 

sözlerinden bir şey anlamadı. Sormaya en (iğrenç hafiyelerden) olan (Nazif tede, - Ahmet Rıza Beyin hemşiresi Kadıköylüler bu meseleyi çc 
mecbur kaldı : Süruri) den başka kimse olmadığını (Selma Hanım) tarafından vaktile bir hemmiyetle karşılamışlar; ve d 

- İyi amma çavuşum .. yangına sen halka ilan etmişlerdi. Fakat bu teşeb- Avrupa gazetesine verilmif olan • bir mütecasirlere karşı müdafaa vm 
de mi geleceksin~. büsler ve ilan maksadı temin etmek makalenin tercümesi intişar etmişti. almışlardı. Bu suretle kadınlara 

- Evet. şu tarafa dursun; hatta. aksi tesir hu· Türk kadınlığmın hususiyetlerine ait mütecaviz tavır alanlardan bir~ 
- Öyle ise, beraber gidelim. sule getirmişti. Çünkü, bu birkaç ay olan bu makalede Türk ltadmlarının ye mükemmelen birer dayak attı 
- Olmaz. Benim yalnız gitmem.. zarfında dedikodularla sersemleşen nasıl terakki edebileceğinden bahsedili- sonra: 

hem de kıyafetimi biraz değiştirmem halk' (morfin) in zehir olduğunu bile yor; hunun için de (herşeyden evvel, [Kadınlara kim yan gözle bak 
lazım. bile kullanan zavallıların haline gel- terakkiye mani olan çarşaf ve peçe or- ayaklarımızın altında tepeleyece 

- Kıyafetini nasıl değiştireceksin?.. mişti. tadan kalkmalıdır) deniliyordu. diye, ortaya bir dehşet siyaseti u 
- Şimdi görürsün. Ve bu halkın en ziyade gözüne ha- Bu makalenin intişarı ortaya müt • ya mecbur kalmışlardı. 
Gavur Mehmet; derhal arkasından tan şey, kadınların kıyafetleri idi. Es- hiş bir bomba atıvermişti. Cahil ve id- (Arkası v. 

caketini, bacaklarından pantolonunu ki Seraskerlerden (Ali Saip Paşa) nın 
çıkardı. Bir köşeye attı. Orada duran gelini ve Sadi Pa~anm refikası (Bel
bıçağı aldı. İç donunun paçalarını diz- kis Hanımefendi) nin Önayak olma
kapaklarının üstünden kesti; bunla _ sile lstanbulun yüksek tabakasma 
rı da bir tarafa fırlattı. Uzun T rablus mensup kadınlar, bir cemiyet teşkil 
kuşağını sımsıkı beline sardı. K1rmızı etmişlerdi. Ve kendilerine, İt tihat ve 
dallı basma mendilini ortasından bü _ Terakki Cemiyetinin kadınlar şubesi 
kerek başına bağladı. mahiyetini vermişlerdi... Bu kadmlar 

Bütün hunları hayretle seyreden cemiyetinin maksadL; cemiyet sahip -
Hakkı çavuş dayanamadı: !erine müracaat etmek, şurada burada 

- Vay canına, çavuşum!.. Bu; ne müsamereler tertip eylemek suretile 
el çabukluğu, yahu. Tıpkı bir tulum • para toplayarak, bu parayı hayır mü-
bacıya benzedin. esseselerine ve yardıma muhtaç o1an-

Diye mırıldandı. lara vermek .. bu suretle de (merale • 
Hakkı çavuşun bu sözleri, Gavur kette, kadınların da bir vazifesi oldu-

Mehmedin hoşuna gitti.. ğunu göstermek) ti. 
- Demek ki, kıyafetim iyice de • Hemen hepsi de İstanbulun yüksek 

ğişti, öyle mi~ .. Ala ... Ver bakalım şu ve münevver kısmına mensup olan bu 
tabancamı.. anahtarlarımı da ver ... hanımlar, göğüslerine kırmızı ve be -
Ha, şöyle .. şimdi beni dinle Hakkı ça- yaz kordelalardan kokardlar takıyor
vu~. Karakolda bir nefer nöbetçi hı • lar; Mesrutiyetin bahşettiği (Hürri -
rakacaksın. Öteki neferleri alıp gide • yet) e d~yanarak kısa pelerinli çarşaf
ceksin. lar giyiyorlar; gayet ince tül peçe kul-

- E, sen ne yapacak.sın, çavuşum? lanıyorlar; ekseriya da, peçelerini ört-
- Ben, şu pencereden kaçarağım. meye lüzum görmüyorlardı .. 

Yangın yerine geleceğim. Yalnız, be • Bunlardan cesaret alan diğer İstan-
nim şu elbiselerimi bir yere sakla. bul hanımları da, yavaş yavaş ayni 

Hakkı çavuş, Gavur Mehmedin çı- şekli kabul ediyorlar, ayni kıyafete gi
kardığı elbiseleri aldı. Oradaki dolabın riyorlardı. 
kapağım açtı. içine attıktan sonra; Bir iki ay zarfında lstanbul hanımla· 
dolabı kilitlerken: 

- Ben şimdi kapıya bir nöbetçi di
ker, giderim. Sen de arkadan gelirsin, 
çavuşum. 

rının peçeleri kamilen incelmiş, çar-
şaflarının pelerinleri de birdenbire kı
salıvermişti. 

Yüksek Ziraat Enstitüs· 
Rektörlüğünden 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Falri 
lelerine kız ve erkek ve Orman Faküllesine yalnız erkek parasız ya 

paralı yatılı leyli ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazilabilmek için ı 
ğıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapmıf 'Y1 

lise olgunluk diplomasını alını§ olmak «Bakaloryasını yapmamlf 
ya olgunluk diplomasını almamı§ olanlar Enstitüye ahnam&Z)) 
Türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 - lstanbul Oniveraitesinin Fen Fakültesinden naklen gele 
olanlar orada okudukları aömeatrelerden muvaffak olmutlar ise, i 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü Söınes 

lerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fakült 
nin birinci ve ikinci Sömeatrelerinde okunan anatomi dersine de •J 

ca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat ıtajını y 

maJarı gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaıı 17 den aıağı ve 25 ten yulı 
olamaz. Nihari talebe yüksek yaf kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği bet 
kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teıekküllü bir haıtaeYİ 
rulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağhk ve 111 

lamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği be. 
kabiliyetini göstermiyenlerin Enstitüden İli§iği kesilir. 

6 - Ziraat Fakülteıine girecek talebe Ankara.da Orman ÇiftliiQ 
1 O ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 
lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. «Stajyer tı 
benin yemesi içmesi de Enıtitüce sağlandığı takdirde kendilerine 
30 lira verilmez.» 

Diye mırıldandı. Fakat bu sözlerine 
cevap alamadı. Başını çevirip arkasına 
baktığı zaman, odada Gavur Mehme. 
din gölgesini bulamadı. 

* 

Sonra ... İstibdat devrinde kadınla
rın sokakta - babası, k"deşi ve hatta 
kocası bile olsa • bir erkekle gezmesi, 
beraberce arabaya binmesi .. Alış veriş 
için girdiği mağazada yüzünü açarak 7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde, ı 
esnaflarla konuşması, bilhassa dük - radan meydana gelen mücbir haller dışında olmak üzere, kendilij 
kanlarda oturması adet değilken; bir- den stajım veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çık.ani 
denbire bu hal de değişmişti ... (Meş- lardan hl.iki'imetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verile 
rutiyet) ile beraber (hürriyet) lerine nümuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

Koca Lonca mahallesi, cayır cayır 
yanıyordu. 

(Arkası var) 
____ ..,,.,..,..,..,. _ _ ıı•t••ntttıtı t!WI ... - ·• - lılııı••---

sahip olduklarına hükmedenler, artık 8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan ~ 
a~~eleril~ be~ab~r. g7zmekte bir bei~ nüfus kağıdını, atı kağıdını, polis veyauraylardan alacaklan uzgİI 
gormedıklerı gıbı, Kadınlar da • eskı kağıdını, orta mektep ve liselerde görmüş oldukları süel deraler- h 
adet .ve .an_'anelere n~zara~ - biraz ser- kındaki ebliyetnameleri İliftirilerek elyazılarile yazacaklan pullu 
be~tlık ıktısap eylemtşlcrdı. I dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Ankarada Yiikı 

iste o zaman ortaya, koskoca bir E t't"' R kt'" I""'.. ba 1 T I' 1 d'l k l · d haı ,.. :_ . • . . ns ı u e or ugune ı vurur ar. a ıp er ı e çe erın e 
(adabııslamıye) meaelesı çıkıvermış; Fakü"lt k d 1 ak • t ki • • b.ld' l.d. 1 Ak • takd• 

K h 1 b 
.. 

1 
h"" . M"' eye ay o unın ıa e erını ı ırme ı ır er. sı ıı 

- a ro sun oy e urrıyet... us-
lüman kadınları, sokakta yüzleri göz- dilekçeleri hakkında bir muamele yapılmaz. 
leri açık dolaşıyor, adabı is !amiye ayak- 9 - Pulsuz veya uıulü dairesinde pullanmamı§ olan ve 8 incim 
lar altına alınıyor. dede yazılı kağıtların ilitik olmadığı dilekçeler gelmemi§ ıayılll' 

Diye bir feryat yükselmişti. bunlar hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 
Halbuki bu açık ve sarih bir bahane 10 - Vaktinde tam kiğıtlarile J>aı vuranlar arasından pek iyi.,. 

idi. {Adabı islamiye) nin en mutaassıp iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek ll\lebe diploma de 
ve en riyakar bir hamisi olan istibdat cesine ve baş vurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolmadıiı t 
devrinde bile, Kadıköy semtinde, Bo~ dirde orta dereceliler de bq vurma sırasına göre alınabilirler. 
ğaziçinde kadınların incecik başörtü· 11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
ler, önleri ve kolları kamilen açık maş· 
lah ve yeldirmelerle gezmeleri adetti. 12 - Başvurma zaınam Agustosun birinci gününden Eylulün cı 
Bu kıyafette Kadıköy çarştlarında, ve zuncu günü alkıamına kadardır. ~undan sonraki baıvurmalar kal 
en kalabalık seyir yerlerinde gezen ka edilmez. (15) 



18 Eylül 

ffiev.et Demiryolları ve L manıara işletme Umum idaresi ilanları 

Görülen lüzum Üzerine Devlet Demir
yolları hesabına A vrupaya gerek hoh
şule ve gerekse teknikuma tahsile 
gönderilecek talebe için evvelce ilan 
edilen kayıt müddeti 28/9/936tarihine 

kadar temdit edilmiştir. 
Devlet Demiryollar! hesabına Cer Mühendisi yetitmek üzere Avru
paya Hohtule tahsiline gönderilecek bq talebeye ait müsabaka prt• 
lan: 

l - Türk olmak. 
2 - Yatı on sekizden küçük ve yirmi beşden büyük olmamak. 

3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve memle
ketin herhangi bir tarafında çahşmağa müsait bulunduğuna dair Dev
let Demiryollarımn «Ankara»,«Haydarpa,an, «Eskitehirn, «İzmirn 
ve <ıAdanaH daki Sıbh~ heyetinden veya Devlet Demiryollarına 
kabul olunacak memurlarda bulunması lizırngelen sıhhi tartları 

gösterir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak ulam teşki
latlı bir hastaneden» alınmış sıhhat raporu ile anlatılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya girmek 
isteyenler mekteplerinden bir g üna ilişikleri olmadığina dair vesika 
göstermek. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani olmadığına 
dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak lazımdır. 

6 - Talipler 28/9/936 tarihine kadar istida ile lstanbul Mühendis Mek
tebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

? - İstida ya bağlanması lazımgelen vesika: 

A - Nüfus kağıdı veya ınusaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müshile ve Li1e '~ 
hadetnamesi. 
C - Hüsnühal varakası ecen son mektebin vereceği hiisnüha) vara-

kası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve aynı zamanda mahalli 
polis dairesinden birer hüsnühal varakası alınacaktır. 
D - 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E - A,ı şahadetnamesi. 

F - 3, 4 ve 5 ind maddelerdeki vesaik. 
H - Babasının adı nedir? Nerede olduğu, Sağ ise ~imdiki ölmüt 
ise ölmeden evvelki mesleki ve memuriyeti nedir? Ve nerede çalış
mıştır.? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden 
önce daha nerelerde ne gibi işlerde ve ne vakitler bulundu? Bunları 

_ gösterir bir terciimeihal varakası. 
8 - Müsabaka imtiham tersimi hendese, tahlili riyaziye, tahlili makine, 

Resim hattı, Fizik, Kimya ve Türkçeden olacaktır. Bu derslerin 'u · 
mulu Mühendis Mektebi üçüncü sınıfına kadar olan programlara 
göredir. 

D - Müsabaka imtihanı 1 /10/936Perşembe günü saat 9 - 12 Tersi
mi Hendese. 

ıo_ 
it 

2/10/936 Cuma günü . . 
saat 14 - 17 Fizik Kimya 

« 9 - 12 Resmi hattı 
« 13 - 17 Tahlili Riyaziye 

T ahi ili makine. 
3/10/936 Cumartesi günü: 9 - 12 Türkçe, Almanca. 

İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih edilir. 
Müsabaka imtihanında kazanan talipler Avrupadaki tahsillerinin ne
ticesinden sonraki mecburi hizmetleri halckında Devlet Demiryollan 

· idaresinin isteyeceği tekilde taahhütnime vereceklerdir. 
l~ - Tahsil planı: Avrupada idarenin göstereceği fabrikalarda bir sene 

ıtaj ve bu müddet zarfında da lisan öğrenilmesi, idarenin tayin edeceği 
Hohfulenin makine tubeıinden 8 Sömeatirlik tahsili ikmal 'H 6 ay 
zarhnda imtihan vererek diploma almaktır. 

13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hakkında Devlet Demir
yollan Umum Müdürlüğünden ve İtletme müdürlüklerinden ve mü
hendis Mektebi Müdürlüiünden isteyenler tafsilatı lizıme alabilirler. 
Devlet Demiryolları tarafından cer kısmında çalıttınlmak üzere Avru· 
paya Teknikum tahsili için gönderilecek «20» talebeye aid müsabaka 
'eraiti: 

l - Türk olmak. 
~ Yaf ı on sekizden küçük ve yirmi betten büyük olmamak. 

~ - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve memle
ketin herhangi bir laraf ında çalıtmağa müsait bulunduğuna dair 
Devlet Demiryollarının <ıAnkAra», «Haydarpata», «Eskitehir», «İz. 
mim ve «Adana,, daki sıhhi heyetinden veya Devlet D~miryollarına 

kabul olunacak memurlarda bulunması lazırngelen sıhhi tartları gös
terir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak «tam tqkilitlı 
bir hastaneden» almmıf sıhhat raporu ile anlqılmak. 

ıt - Devlet hesabına tahail ettiren mekteplerden müsabakaya girmek iı 
teyenler mekteplerinden bir guna ilitikleri olmadıjına dair vesika 
göstereceklerdir. 

S - Askerlik vazifesinin Avrupay a tahsile gİtmea.ine mini olmadığına 
dair alakadar Aakerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak. 

6 - Talipler 28/9/936 tarihine kadar istida ile lstanbul Mühendis Mek
tebi Müdürlüiüne müracaat edeceklerdir. 

? - lstidaya bağlanması lazımgelen vesaik: 
A - Nüfus kağıdı veya müaaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müabite. 
C - Hüsnühal varak8.!ıl «en son mektebin vereceii hüsnühal va • 
rakası ile o tarihten sonra çalıttıiı yerlerden ve ayni zaııy.nda ma • 
halli polis dairesinden alınacaktır.» 
D - 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 

'E - A,ı tahadetnamesi. 
F - 3,c1 ve S inci maddelerdeki vesaik. 

: H - Babasının adı? Nerede doğduğu? S~i İte timdiki, ölmü' iae 
ölmeden evvelki meılek ve memuriyeti nedir? ve nerelerde çalıtmıt-

SON POSTA Sayfa 11 

BADYO 1 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
imal olunacak 417 tane dolap için 2,5 X 28 X 330 eb'adında 640 adet 

kestane tahtasile 3 X 125 X 205 eb'adında 140 adet kontrplak alınacaktır. 
Bu kerestelerin muhammen bedeli 1790 liradır. 

Bu AkşamA:i Pro_ram 
İSTAXBUL 

Öğle neşriyatı : 12,30: Plakln Türk musı -
kisi; 12.50: Havadis, 13,05: Plnl~n hafıf DlÜ· 

zlk; 13,25: Muhtelif plı\k neşriyatı. 

Akşam ne riyah : 18,30: Çay san~: Dana 
ve Gavln kardeşler; 19,30: Konfcrm.s. Dok· 

tor Ali Şükrü tarafından; ~o.oo· 'I urlt mu -
siklsi saz heyeti; 20,30: Mfınlr Nurt:ddln w 
arkadaşları tarafından Türk mu::1il: i: 21,ot: 
Solo pltıklar; 21,30 : Studyo orkestınsı. ı -
Glinka, Ruslan und ludmt la, overt, J - Pa .. 
cik, Donausagen, Valzer; 3 - O. \:(di, Alda 
(Parçaları; 4 - Tch:ılkovskl, ''Cas ,. Nol -

sette .. Ballet A. valse de Fleurs, B. Danse de 
mlrlitons; 5 - Mendelsohn, Noc • .:. · e aua 
Sommerr.ach mum; 6--0lasunolt, d..?. Nelge. 
du Ballet le Saisons.,; 7 - Fr. Lehar, Dein in 
meln gnnzes Heri; 22,30: Ajans hnvadisler\+ 

BU KREŞ 

6,30: Sabah neşriyatı; 13,SO - lf\; Pl.".k kon

seri ve haberler; 19: Siblceanm orltcstra.sı: 

20,15: Konferans; 20,35: Plfık konseri, 21: Ak· 
tüallte; 21,05: (LUCİA DE LAMEH" 'fOOR) ı

slmli Donlzettinln operası~ 23,45: Fransızca 

- Almanca haberler. 

BUDAPE TE 

18,30: Radyo salon orltestraşı; ırı,ıo· Spol'; 
20,05: Belediye reisiiıln konrernnsı; 20 35: Pl· 
yano refnkatlle Çimbil mu~kt~; 2120: Vi .. 
ynnadan nakil; 23: Hnberler; 23,25: Çiga:Q 

musikisi; 24,20: Cazband. 

BELGRAD 
20,50: Plil.k: 21: Zaı;rçpten nalül; 2:~: Ha• 

berler; 23,20: Pliı.k. 

l\IOSKO\'A 
20: Konser nakil; 22: Yabancı dıllrrle neş

riyat. 

PRAG 

18,10: Oda musikisi kuartet\: lS,40: Kon~

malar; 20,15: Halk şarkıları; 20,30: "IU:-l'A l· 

Eksiltme 28/9/936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat on bette ya -
pılacağından isteklilerin muayyen saatten evvel 135 liradan ibaret mu • 
vakkat teminatlannı vezneye yatırdıktan sonra fabrikada müteşekkil ko 
misyona müracaatları. «1223n 

• sımu musiki geçidi; 22: Koro muıılkisı; 23,16~ 
Plak; 23,45: Rusça haberler. 

lnhi;arlar İstanbul Başmüdürlüğü-nden: 
Kasımpaıa Tuz Ambarın~• "535" lir~ keıif bedelli dıvar, oluk ve 

saire tamiratı kqifname ve f&rlnamesi mucibince 8/10/936 Perşembe 
gilnü saat 15 de ihale edilmek üzere açık arttırmaya konulmUJtur. 
İstekliler o güne kadar hergtin devam .saatlerinde keşifname ve prt-
nameyi görebilirler. "1354,, 

tır? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden 
önce daha nerelerde, ne gibi itlerde, ne vakitler bulundu? Bunları 
gösterir bir ebeveyn tercümei bal varakası. 

8 - Müsabaka İmtihanı liselerde tamamen okunan hesap, hendese, ce • 
bir, müsellesat, kimya, fizi)t ve tfü-kçeden yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı 5/10/936 Pazartesi günü: saat 9 - 12 Kim • 
ya, Fizik. 

6/10/936 Sah cünü • • 

aaat 13 - 17 Hesap, Cebir 
» 9 - 12'Türkçe, Almanca. 

>> 13 - 17 Hendese, Müıel • 
lesat 

10 imtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih edilir. 
11 - imtihanda muvaffak olanlar Avrupada Teknikum tahsili görmeden 

evvel Devlet Demiryolları Eskitehir atelyesinde 6 ay staj görecekler
dir. 

12 - Eakitehir atelyesindeki ıtaj müddeti zarfında ıtajiyerlere iki buçuk 
lira yevmiye verilecektir. 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler, Avrupadaki tahsillerinin 
neticesinden aonraki mecburi hizmetleri hakkında Devlet Demiryol
ları İdaresinin isteyeceji tekilde taahhütname vereceklerdir. 

14 - Tahsil plinı : Alll ay Elkifehir atelyeainde ıtaj, bir buçuk sene Av 
rupada idarenin göıtereceği fabrikalarda staj ve lisan öğrenilmesi. 
iki buçuk sene de idarenin göıtereceği teknikumlarda bet Sömeatir
lik makine tubeıina ikmal ve diploma alınmasıdır. 

15 - . Avrupadaki tahsil teraiti veya diier hususat hakkında Devlet Demir • 
yollan Umum Müdürlüğünden ve l,letme Müdürlüklerinden ve Mü
hendiı Mektebi Müdürlüğünden isteyenler tafıilitı lizime alabilir-
ler. u9·16l> H 1372» 

'1YANA 
(49,4 m. kısa dalga) 19,15: Kont ~aıau 

20: Haberler; 20,50: Mizahi ne§rlyat; 20,20: 
Verdlnln ALZİRA operası; 23: Haberler;. 

23,10: senfonik konser; 24,45: Dans. 

VARŞOYA 

20,10: Popüler şarkılnrı; 20,20: l\1 ndolin 
muslk1s1 (ş;:ırkılı); 21: Piyano kon c.ı: 21,30: 

Haberler; 22: Senfonik konser (Ro ,nt, Sen· 

sen); 23: Spor; 23,15: Hafif musiki: 23,50: 

Dans plakları. 

CILDlnlZI 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
ınzumu olan gıdayı verece
ğini zannedıyorsanız bu tec
rübe size pek pahalıya mal 
olabileceğini derbatır edi· 
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz, 

İstanbul İkinci l!Hls Memurluğundan: 
Mllnisin Avundoklfmn lzmırcle Bul

gurca çlfliği kirtt meselesi görü~Olmek 
ve bir kanır verllmek nzere ulacak
lılann toplanması için tayin edileu 
1 M)/936 tarihinde alacakhlnr ekseri
yeti temin edilemediğinden alacaklı
ların bu hususta bir karar verilmek 
nzere Rlacaklıların 19/9/936 Cumartesi 
saat 1 t de dairede behmehAJ hazır 
bulunmaları illln olunur. \.25692) 

Son Posta 
iLAN FIA TLARI 

- Gazetenin esas yaz11ile bir ıü· 

tunun iki satırı bir (santim) 

aayılır. 

2 - Sahifcsiae göre bir aantim ilan 
fiatı ıun1ardır: 

Sahife 

• 

1 
Dl;er yerler : 
Son sahife : 

l - dl kuruş 

2-111 • 
3 - iti 
4 - 111 .. 
- .. 

• .. 
• 
• 

3 - Bir eantimde vaaati (8) koli· 
me vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar tutacak.1'· 
rı yere göre santimle ölçülür. 

J 



12 Sayfa 

Zah amaml, kansızlık 

ve kemik haıtabldarıaa --al tesirleri çoktur. 
Çocuklar, Gençler, Genç 
kızlar ve lbUyarıar bar 

yaşta istimal edeblllr
ler. 

\ 

rfft:i~ 

VENÜS GİBİ GÜZEL KALMAK 
iSTiYORSANIZ, DAiMA 

RUJ 
VfNÜS' 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
kullanınız. 
Venüı müstahzarab en saf ve en 

temiz ve gayri muzır maddelerden 
yapıldığından size ebedi gençlik temin 
eder. 
Deposu : NUREDDİN EVLlY A ZADE 

TlCARETHANESl İstanbul 

TUZLA._ ________ • 

iÇMELERi 
İçme trenlerinin vapurları köprUden 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,05. 11-

13,15 - 15,10 - 15,50 dir. 

Gecel - Günsel - Kız - Erkek (Eski : İnkılap) 

VUCA ÜLKÜ LiSELERi 
Kuranı ve DirektörU: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 

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

İsteyenlere tarifname gönderilir. 
Cağaloğlu, Yanıksaraylar - Telefon: 20019 , 

SON POSTA 

~ 
'llf/111111111111 

, ______ _ 

KANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en hoş oıeyva 
usarelerile hazırlanmıştır. Hazmi 
kolaylaştırır. lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizJiyerek vncuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoilu • İıtanbul , ................... , 

BAYLARA LAZIM OLAN 

TEKSAY·T ··· 
HER· &'cı:·aNEDE SATILIR 

NORVEÇYANIN 1936- 1937 başmahsuli 

MORİNA BALIKYAGI 
Halis Morina balığının ciğerlerinden çıkanlmıfbr. 

içmesi kolay ve nefistir. Gayet temiz ve muakkaaa 
ve yeni Hasan markalı şişelerde sahlır. Taklitlerinden 
sakınınız. ! litre 40, ~ litrelik 100 kuruştur. 

HASAN özlü unları 
Çocuklarm seve seve yedikleri ve bayıldıkları gıdalardal 
Yulaf, Pirinç, Buğday, Nişasta, Patates, Mercimek, Bezelye, 
irmik, Patates türlü, Badem mısır (kornflauv) özlü Unlan 
Allahm insanlara ihsan ettigi ve Eczacı Hasamn 11111 
vesaitle yapbğı vitamini ve kalorisi bol gıdadır. Çocuklar 
bu unlarla beslenirler. Çabuk diş çıkarırlar. Taklidlerilllll 
sakmımz. Hasan Deposu: iSTANBUL, ANKARA, BEYoli.U 

- . • 1 
• 1 
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ANBABA ELIŞLERI sıaaııı••• 

10.000 Lira MUklfat -DAGITILACAKTIR 

Evlerinde çahtan Bayan .. r 
Bu fırsattan istifade edinizl 

KüçOk san'atlar arasında bilhassa aile sanayüni tetylt 
içiıı Ankarada 29 Birinciteşrin 1936 da açılacak llqld• 
bc.yaıılımmızm evlerinde vUcude getirdikleri: 

DANTEL· OYA· BRODÖRI EL TRIKOTAM 
ELBiSE ·ÇAMAŞIR· ŞAPKA ve •••&• 
Eserler teşhir olunacak ve seçilecek eserlere 2000 - ı• .. 
1000 liralık mük!\faUnrdan maada 6 tane 250 ve 40 .... 
de 100 lıralık wokQJat dağıtılacaktır, 

Hemen: 

Elişleri Sergisi Bürosuna müracaat edlnlzl 
.. ........ llE ................................. ... 

T ürko/is - 4 üucü Vakıf Han. J.tannal 

PBOTEjiN 
1ffi,;,~~ 

OTOMOBiL V• 
MAKiNiST MBKTEm 

Taksim - STADYOll 
3 aylık yeni devre llkteıriniD 
ilk haftasında başlıyacatbf. 
Şoför olacaklar şimdiden mO. 
racaat edebilir. AmatorJıer. . 
teorik ve pratik geçtrecetıert 

imtihanlara hazırlanır. Pr<>efllD 
isteyiniz. Tel. 42ö08 

1 ~~~~ı~.~~~! !~ 
1 

yeye ve asttbl buhranlara urşı, 
meşhur Prof. Brown Sequard 'f8 
Şteiırnhm keşfidir. 

Eczanelerde kutusu 200 kurat-

&on Posta MatlNla• 

Neşriyat Md. : Selim ~P ~ 
&AHIPLEllll l A. Ekrem UŞ 

. S. fta&ıp DIBÇ 


