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Çanakkale dün, heyecan içinde Büyük 
Harpteki kahramanlarımızı andı 1 

Kara, Hava ve deniz kuvvetlerimizin Çanak.kaleye giriflerinden intıbalar: Kah.raman aakerlerimiz, donanmamız ve tayya relerimiz kahramanlar tehrinde 

'Mehmetcik abidesine ve eski düşman-
larımızın mezarlarına çelenkler kondu 
Çanakkalede gözlerini kaybeden eski ve yiğit bir 
askerimiz yalvardı: "Allahaşkına götürün beni arka
daşlarımın mezarlarına, bu mübarek günde öpeyim!,, 

[. 

İspanyada kan gövdeyi 
götürüyor, her yer 

insan cesetlerile dolu 
Yalnız Barselondaki muharebede 500 
kişi maktul ve 3000 kişi mecruh düştü 
Donanma asi şehirleri topa tutmak istedi, fakat 

asilerin tayyareleri bombardıman edildi 
Londra 22 (Husust) - ispanyadan .doğan dahili harp, azami şiddetini bul. 

gelen haberlere göre hükumet kuvvetleri pıuştur .. Memleket halkı biribirini kırmak~ 
galip gelmektedir. Maamafih vaziyet son ta ve biribirinin kanına susamış gibi hare• 
perecede vahimdir. İsyan ve bu yüzden ket etmektedir. ,Devamı 10 uncu sayfada 

Heyetimiz Dönüyor 
ltalyan gazeteleri "Bu mukaveleden sonra Türkiye 

ile Fransa ve Fransa ile Rut1ga arasında birer 
itti/ak maah•desi imzalanacak,, diyorlar 

( ~ ord "nünde fdıre girea kumandanın elini öpüyorlar. ·Solda) A.akere konfeti atan eençle.r Sovyet gazetelerinin neşriyabndan bir parça: "Almanlar 
Saida) Çanakkale kadınlan unun ° -----~ ı--l ........... f ....... l ......... ;:-.. ·7; ... - ... - Türkiyeyi emellerine ram edemediler. Onun için 

sme nonu mukaveleyi tenkit ediyorlar,, 

Ankaraya döndü 
Atatürk Haydarpaşaya 

kadar giderek Başvekili 
uğurladı 

Şehrimizde bulunmakta olan Baş· 
vekil İsmet İnönü refakatinde vekiller· 
den Saracoğlu Şükrü olduğu halde 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Atatürkün 
Ankara v• /stanbul 
halkına iltifatları 

Ankara, 22 (A.A.) - Montrö za· 
feri dolayısile imza gecesi Ankarada 
halkın coşkun tezahüratına şahit olan Boğazlar konferansının son toplantısından bır intıba : imzadan evvel 
miting dolayıai.le Ankaıa Vali ve İlyön Montrö, 22 (A.A.) - Türk heyeti mukavelesinin imzası münasebetiyld 

askerlerimiz Çanakkalede Kurul Başkanı Tandoğan'ın çektiği Montröden hareket etmiştir. Yugoslavya başvekili Stoyadinoviç · 
Yavuzwnu:ı: ve yavuz d talebe birliğinden 130 kişi· (Devanu 10 uncu sayfada) Montrö, 22 (A.A.) - Boğazlar (Devamı 10 uncu sayfada) 

. Çanakkale, 22 {Sureti ~a~sus~da l liler en(~:va.ın• 10 uncu .ayfada) .:-----------• 
t1den arkadaşımızdan) -- Cnıversıte· J 



2 Sayfa 

r 

imzadan aonra 

Resimli Makale 
Eski Yunanlılar bedeni kuvvete, 

fikri kuvvet kadar, güzellik kadar e
hemmiyet verirlerdi. Çocuklarına mun

tazam atletik hareketler yaptınr, genç-

A · Jiği atlet olarak yetiştirirlerdi. F.R. tay -

B u akşam Montrö' de yeni boğaz- Olimpiyatlar Yunanlıların bedeni 
lar mukavelesi imza edilmiştir. 1 kuvvete verdikleri bu ehemmiyetten 

Türkiye'nin tercih ettiği usul ne kadar doğdu. Sonra uzun müddet milletler 
dürüst, ve Türkiye, davasında ne ka - Yunanlıların bu prensipini unuttular. 
dar haklı ise, Montrö davetini kahul Nesiller bozuldu. Bedeni güze1lik kay• 
eden devletlerin Atatürk cuınuriyeti- bolur gibi oldu. 
ne karşı itimadı okadar tam olmu~ur. 
Reislerimize ve onların muvaffak ar -
kadaşlarına şükran duyduğumuz sı -
rada, yeui mukaveleyi imza eden dev
letlerin iyi niyet ve güzel samimiyetle-

Şimdi yeniden garp milletleri bede
ni kuvvetin ehemmiyetini anlamağa 
başladılar. Tekrardan sporlara, ~tik 
oyunlara ehemmiyet ve diler. Eski o-

rini hatırlamayı borç biliriz. limpiyatlan andıran ıtadyomlar tesis 
Boğazlar evimizin deniz kapıları - ettiler. Şimdi de beynelmilel olimpi -

dır. Onların emniyeti üzerine titremek yat oyunlarına hazırlanıyorlar. 

SON POSTA: 

a Kuvvet a 

ve bunun icablannı yerine getirmek ne Biz de olimpiyatlara gidiyoruz. Biz 
kadar hakkımız olduğunu herkes tas- de neslimizin vücutça güzelleşmesine 
dik eder. Boğazlar, iki işlek deniz ara- ehemmiyet vermenin lüzumunu anla-ı başlangıçtayız. Daha çok, pek çok e-ı ni güzelliği, bedeni kuvveti bir 
sında enternasyonal her türlü müna - mağa başlıyoruz. Fakat heniiz daha nıek ve zaman vermek, gençliğe bede- halinde telkin etmek lazımdır. 
sebetler üzerine tesir eden geçitlerdir: 

ideal 

Bu geçitlere sahih olmak vazifelerinin 
ne kadar nazik olduğunu takdir et -
melde olduğumuzda hiç kimsenin te
reddüdü olmamak lazım geldiğini bir 
daha tekrar etmek isteriz. Bizim nıil
Ji politikamızın iki sarsılmaz temeli 
vardır: Biri, kendi müdafaamız husu

(._._$_ö __ Z_A_ R AS 1 N DA ) 
Dünyanın en ıızun 
Boylu adamı kim? 1·-HERGüN BiR FIKRA *I Apartmanın 14 üncü 

Katına çıkarılan begglr 
Bir kadın Los 

Temmuz 23 ·-

Orduya, 
bayrağa hürmet I 

ç 
yor. 

Talu 
elikten bir dağ gibi, başında ku
mandanı, kıt'a sokaktan geçi .. 

Çivili kunduralar, granit kaldırım .. 
lann üzerinde bir silah şakırtısını an
dırıyor. 

Başlar dik, göğüsler kabarık, ayak
lar dinç .. Neferler, Türk neferleri yur
dun kapılarında vazife almağa gidiyor
lar. 

Yol kenarlarına dizilmiş bir yığİıi 
halk, gözlerinde, gönüllerinin o anda
ki temiz heyecanını, iftihar duygulari
nı aksettiren samimi bakışlarla bu koç 
yiğitleri seyrediyor. 

Yürüyen bir kıt'a, memleketin, mil
letin yüce1iğini, kudretini, satvetini 
temsil eden bir semboldür. 
· Halbuki o seyirci kalabalığının için

de, iJıiç bir elin başa doğru yükselip de, 
şapka çıkarmak jestini yaptığını gör
medim. 

Bu halk lakayt mi). Değil! O ha" 
kışlar da gösteriyor ki, gönüller coş .. 
kundur. O hümıetkarane duruş isbat 
ediyor ki göğüsler ~ftiharla doludur. 

sundaki kıskanç dikkatimiz; öteki bü. Dünyanın en 
tün milletlerin emniyet ve hürriyetleri- uzun boylu ada
ne karşı titiz itinamızdır. Montrö da- mı Romanyada 
veti bu dikkatin eseri idi : Boğazlann idi. Mitu Goga 
bundan sonraki idaresinde her zaman isminde olan bu 
o itina hissedilecektir. adam 2,26 met -

Boyacı Ancelos hukuk O halde?. Şapkalar niçin çıkmyıor} 
Çallı lbrahim bir yaz Maltepede o

lunlyorda. SevKili ressamımız her sa • 
bah evinden, boya taknnı ile tövaleSi 
koltuğunda, çıku, deniz kenanna iri • 
der ve orada, tabiaıın güzeJliiinc:lea İl· 

bam ve örnek alarak resim yapardı. 

mah ke me ıi ne Bu bir görgüsüzlük, bilmemezlik e-
müracaat ederek seridir; başka şey değil. 

.\IU garip iddiayı H Ik .. v ı· 1 tın lı k" ı: . . a a ogretme ı, an a a yız ı, ner 
serdetmıştır : b"" .. k l" ·ı· '' k 

Yeni medeniyetimizi, halk yığınla- ~e. uz~nluğunda 
rımızın saadetini tamamlamak için say, ıdı. Bıçare ge -

1 d ""ldü" Bir sün ıeae böyle, bir manzara bo-
güvenliği ve sulh istiyoruz. Cumuriyet çen er e ?. · yamakla meguldü. Oturduğu yere bi _ 
J.ktidarının en aöır mes'uliyeti, bunları Fakat olmcden L •• :.: 

uyu ~eye se am ven ır. v,e gere oıw 

- Yanımızda- du, gerek bayrak, bir milletin varlığın
ki apartımanda o- da en ileri, en üstün, en muhterem şey
turan bir kiracı lerdir. 
odalarından bir 

e tİfİk ufacık evden çıkan, yqlı, ~r • 
her türlü tehlike ihtimallerinden ko- evvel de uzunluk tülü bir kadıncaju, ıeldi, Çallmm ba· 

rumaktır. Yeni zamanların genç bir rekorunun bir A- tına dikildi ve bir müddeı onu seyret-
devleti olarak, bütün kudretimizin, en- merikalı tarafından .kırıldığını öğ - tikten sonra: 

ternasyonal say ve sulh emniyetlerini rendi ve çok müteesair oldu. Her 
sağlayabilecek her türlü tedbir ve te - ne kadar kendisinden bu haber sakla -
şebbüalere yardım etmeye hasretmek nılmak istendi ise de, geveze bir kadın 
azmindeyiz. Türk silahı nerede bulu- zavallının aon dakikalarında keyfini 
nursa orada bir tehdit değil, masunluk kaçırdı. 
hali teessüs eder. Rekoru kıran Robert Wadlon is-
Boğazlar tam idare ve mes'uliyetimiz minde bir Amerikalıdır. İllinois'de 

altına girmekle, sulh, birkaç büyük teh- doğmuştur. Boyu 2,45 dir. Ağırlığı 
likenin birinden kurtulmuştur. 176 kilo gelmektedir. Ve doktorlara 

Bugün Türk milletinin, milli emni- nazaran da boyunun uzaması henüz 
yeti namına bayram yapmaya hakkı - durmamıştır. 
mız olduğu kadar, sulhu seven millet- Tarih şimdiye kadar Laneuvillede 
ler, Boğazlar meselesinin hallolunma- 2,75 boylu bir insan kaydetmiştir. 
tıından aynı ~evk ile sevinseler -0 kadar Stokholm müzesinde de 2.0:1 metre 
yerinde olur. boyunda bir kadın iskeleti vardır. 

• • * 

* 

- Kuzum boyacı oğlum! dedi; tu 
bizim kümesin tahtalan yağmurdan çü
rüyor .• Boya parumı vereyim de ae -
vabı.aa onu boyayıver .. Ne olm'? -· Zurafa gtizlerl dUnranuı en 

gUzel gözleri lmlt 
Hayvanat mütehassısları güzel göz

leri tetkik etmişler ve görmüşler ki 
timdiye ka~:ır meşhur olan ceylan 
gözlerinden daha güzel gözler var. Bu 
gözler de uzun boyunlu zürafaların 
gözleri imiş. Onların göz bebekleri 
daha büyük ve daha parlakmış, bakış
ları da daha manidarmış. 

* *. 

tanesini ahır ha
~ line ifrağ ederek 

beygirlerini on dördüncü kata ve evi
nin içerisine sokmu~tur. Beygir acaip 
acaip kişneyerek rahatımızı kaçırmak
tadır. Bunun önüne geçilmesini isti -
yorum. » 

Beygirli kiracı iee: 

- Ben beygirimi hususi bir mu -
habbetle severim. Yanımdan ayırmak 
istemem. Eve ds:._ o tartla girdim. Hay

van günde ancak bir iki kere kişner ve 
kimseyi rahatsız etmez! demiştir. 

Ehli vukuf gelmiş, tahkikat yapıl -
mış ve nihayet malkeme atlı kiracıya 

hak vererek davacının talebini reddet-
miştir. 

• • • 
Büyük Reisimize, Onun biiyük Baş

vekiline minnetlerimizi ve dünya kar
şısında barışçı Türkiyeyi reislerinin te
veccühüne layık büyük bir kudret ve 
dürüstlükle temsil eden Tevfik Rüştü 
Aras'la arkadaşlarına teşekkürlerimizi 
sunmalıyız • 

Mek•lkah haydutlar we 13 rakamı Sinema artlatlerlnla perDklerl 
Prens Ml,elln •ındbıkl derecesi naall ppıhyor? 

Romanya Kralının oğlu Prens Mi- Meksikada haydutluk, şimdiye ka- Holivudun mqhur perukacısı Pere 
şel sınıfnın birincisi değildir. Sonuncu- dar miUi bir müessese halinde idi. Dağ- Westmore'un atclyeainde her san'atka
su da değil. larda insan kesmiş ve soygunculuk rm başının tahtadan yapılınış bir kalı

Kral, Prensin bulunduğu Useuin yapmış bir çok kimseler yüksek mev- bı vardır. San'atkar için bir peruk Ja-
muallimlerine oğluna karşı hiç bir il- kilere geçmişlerdi. zım oldu mu perukacı tahta kalıbı alır, 

Cumhuriyet rejimini idrak eylediği
mizdenberi, bellediğimiz iyi adetlerin,, 
alıştığımız güzel şeylerin arasında bu 
kusurumuz hazan çok fena sırıtıyor. 

Hürmeti yalnız kalbinde duymak 
kafi değildir. Onu ele güne karşı mut
laka izhar etmeliyiz. 

Bahusus ordumuz ve bavrağımız 
mevzuu bahsolunca. 

Biliyor Musunuz? 
1 - Tatu nedid 
2 - Cenubi Amerika devletlerinden 

biri olan Bolivya bu ismi nereden almıt • 
br} 

3 - ESki Hin<lliler tarafından tesis e-

clilmi~ olan Brahınen dininin ilahı olan 
Brahma ne şekilde canlandırılmıştır} 

4 - Brezilya kaç senelik bir devlet• 
tir} 

(Cevapları Yarml 
timas yapılmaması için sıkı tenbihler - Victorianottuerta, Paneho VilJa, ve perukayı ona göre yapar. 

Kar1 kocanın beklemedlklerl de bulunmuştur. ve Saturnino Cedillo bunların en meş- Bu kalıplardan başı en küçük * 
bir karar MualJimler kralın sözünü dinlemiş- hurlarıdır. san'atkarla, ba111 en büyük san'atka - Dünkü Suallerin Cevaplan: 

!erdir. Bu sene yapılan imtihanlarda ak l d b ld - da l F d 80 d f Avru Amer:ikada bir karı koca mnhkeme- F at son gün er e u haydutlar, rın kimler o ugu öğreni miştir. En 1 - Asya ransa an e a, • 
da Prens Miı1el vasat derecede sınıfı 13 L! b 1 b" b b k ha kalıb Sh l 1 • k" d .1. d f b- -kt"" ye müracaat ederek aynlmak talebinde T içinde .ıuşi u unan ır oto üs çe - üyü ş ı r eytemp e in ı pa an "' e a uyu ur. 

bulunmuşlar. Mahkeme ayrılmak iste- geçmiştir. virmişler ve yolcuları öldürmüşlerdir. imiş. En küçük de Mae West'inhi f 2 _ Andrenikos çok eski Latin şairle-
12 kişilik sınıfının üçüncüsüdür. B h k L melerinin sebebini sorduğu zaman her unun üzerine Ü umet reisi azaro • • • rinden biridir. Aslı Yunandır. 

l"kisi birden cevap vermi~ler: * * • Cardenas, bunlann üzerine 60 bin ki~i- 3 - Annam Asyada Fransız Hind Çi .. 
• T DDnyarı ki• idare edlror? N 

_ Geçi~emiyoruzl Nlfan ybzUGUnUn menalar1 lik bir ordu göndermiş ve hepsini te- ninde bir hük\ımettir. Merkezi Huedir. ü· 
dl ? Fransızca bir pzetenin verdiği ha-

Mahkeme ayrılmalarına karar ver - ne r mizlemiştir. la fusu 4,945,000 dir. 
M l ı vadise inanmak icap ederse Yugos v-miş. Fa.kat bu sefer karara itiraz et - Nişan yüzüğü eski ısır 1 ar zama - Elebaşıları yakalanmamış, fakat ga- ... _ Anubis eski Mısırlıla:ın ilahlann· 

d k 1 d Onl d · yada bir muharrir. R. S. Momiraky " miı::ler : nın an ama ır. ar a nışan yü - zetelere gönderdiği bir mektupta, so - dan biridir. insan vücutlu, çakal başlı bir 
T ki · 1 11 · · b" · k «Dünyayı kim idare ediyorn adlı bir _ Biz böyle bir karar beklemiyor - zü erim so e erının, ızım yüzü nuna kadar haydutluk edeceğini söy - mahluk olarak gösterilir. 

duk. parmağı adını verdiğimiz parmakları· lem iş, bütün kabahati 1 ~ kişi gibi u- kitap neşretmiş, bu kitap yüz sayfa ---=u----=-d~--~---~-- _ 
k 1 d b "k ld l 1 imiş ve yüz sayfalık kitabın her say -Hakim şaşınnıf, erkek vaziyeti iznh na ta ar ar ı. ğursuz ir mı tarı ö ürmüş oma arı- Beş lnglllz lirasına sahlan 

Mısırlıların nişan yüzügvü takmaları f t · t" fasında yalnız şu kelime yazılıymış: 
1 etmiş: na at e mış ır. albn maden 

ve bu yüzüğü münhasıran sol ellerinin -·-- - Para 1 
_ Bı'z hakikaten geçinemiyorduk. 1 k d ·h b ld G · ·· Cenubi Afrikadaki Johanesburg yüzük parmaklarında taşıma arının se- yüzü parmağın a nı ayet u uğu - ene ayni gazetenin rivayetıne go- b 

Sebebi. yoktu. Fakat aramıza bir 80 - l ı· na ı"nanmalarıdır . b k d fa bed'l · 1886 da bir iki çadırdan ibaretken u• bebi kalpten gelen bir damarın 80 e ın re u itap üç e . ta ı mış. l 
ğukluk girmişti. Bir falcıya gitmiştik. .::;::;::::;:::;:::;:::;:::;:===================~==================~~ gün Amerikanın en büyük şehir erin· 
Falcı bize, eğer resmi bir yerden yeni- den biri kadar büyük bir şehir haline 

den birleşmeniz için bir karar alabilir- j S T E R İ N A N İ S T E R j N A N M A ! gelmiştir. 
seniz aranızdaki geçimsizlik zail olur, Her sene bu mıntakadan 5 milyar 
demişti. Bu yüzden biz de mahkeme- lstanbul deniz ıehıidir, fakat banyo yapacak, denizde yıka- ' Tren gidip gelme 60 lrıınıı 250 milyon kıymetinde altın çıkarılır. 
ye gelmiştik. Mahkemenin bizi ayır- nacak yeri yoktuı. Bu nıokıanı telafi için Floryada yüz binlerce Banyoya girif 20 » 
masını değil, birleşmesini bekliyor- lira sarfec:lerek modern, mükemmel bir plnj yapmağa çalııııyo- Bundan yarım asır evvel Jorj Ha-

k k . Soyunmak için 15 » neybol ·ısmı"nde bı"r serserı· buralarda d ruz. Belediye bunun için hiç bir fedakarlıktan çe inmıyor. 
u · _..ı ı k · · b" ı··d k k · ti" 1 Bir don 25 » gezer:Len tcsadu""fen bu altın ınadenı"ne Temiz kumoa ırüneı enme , ıyı ır p aı a yı anma ıs yen er K 

Hakim düşünmüş, fakat kararı boz- Floryaya akın ediyorlar. Bir fİfe su 15 » rastlamış, ve keşfettiği madeni başka-
k ı"mka"nını bulan1amıı::tır Karı ko- b h ı d'k Fl "t )c • ted"k Yanı" .:zın· anlıyacagvınız bir günlük deniz banyosu adam ba • h · ma T • ı Biz de dün una eveıı en ı ve oryaya gı me ıs ı · •• ,.. !arına satmıştır. Kaça sattığıııı ta mın 

ca şimdi yeniden evleneceklerdir. Bir deniz hamamı için yaptığımız masraf §U oldu: tına bize 200 kuruşa malloldu. edebilmek çok güçtür. Bu b iiyük ser• 

Evlenme de bir resmi karar olduğu 1 S TER J NAN 1 S TER J NAN M A l veti bu adam 5 lngiliz lirasına satmış· 
icin bu sefer falcının sözünün çıkaca -

~·ına, iyi geçineceklerine kanidirler. L---------·---------------·-------------------..J tır. 
' 
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Habeşler Adisababa 
yürüyorlarmış •• 

uzerıne 
• 

Yağmur mevsimi bütün şiddet ve dehşetiyle. b.a!l~dı, 
ltalyanların şehirlerden harice çıkamadıklan bildirilıyor 

Londra 22 (Hususi) - Adisabadada· 
iti Mısır konsolosundan Kahireye gelen ha
berlere göre Habeşliler iki istikametten A· 
disababanın üzerine yürümekte ve şehir 
~ışında şiddetli muharebeler vuku bulmak· 
\adır. Verilen malumata göre iki taraf da 
ağır zayiata uğruyorlar. 

Bu malumat henüz teeyyüt etmemiş ol· 
lrıakhı beraber, vukuu çok muhtemeldir. 
Çünkü Habeşliler ötedenberi büyük yağ
tnur mevsimini beklemekte ve tayyareleri ça 
1ış:naktan ve istik§af yapmaktan alako· 

l'an bu mevsimde holyanlarla uğraşacak· 
lannı söylemekteydiler. Büyük yağmur 
l'nev&mi bütün şiddetiyle başlamıştır. Bu 
l'Üzden İtalyanlarla Habeşüler arasında 

Son Dakika: 

İspanya hükU.met 
kuvvetleri hakim 

vaziyette 
Beş 

/ 

vilayette Cumhuriyet 
komitesi kuruldu 

Madrit 23 (A. A.) - İç işleri bakanı 
llsılcrın Lagranjayı terlcettiklerini ve bir 
çok ölü, yaralı ve silah bıraktıklarını bil· 
d.irrniştir. Siltihlı sivillerden mürekkep bir 
kıt'a ile tnkviye edilmiş olan hükumet 
askerleri, asileri takip etmektedirler. 

Karrajen kuvvetleri şefi, Kartajen hal· 

Ptınn kendisinin hükumeti tutmakta oldu· 

t!ı.tnu bildirmiştir. Silahlı sivillerden mürek
kep iki kıt'a, asileri tedip içi~ Alicante'ye 
hareket etmişlerdir. 

Albecete eyale tinde Almaisa şehri asi
lerden geri alınmıştır. 

1-Iükumet tayyare kuvvetleri, Leon tay· 
Yare meydanını bombardıman etmiş ve 
arada bulunan bütün tayyareleri tahrip 
ey 1 erniştir. 

Jaen'den gelen ve hükumete sadık bu· 
lunan 'bir madenci işçi kolu Kordu civarın· 
da rnuhnrebe etmekıtcdir. 

muhtelif sahalarda muharebeler vUku bul
duğu anloşılmakta, hatta İtalyanlann Har· 
rar ve Cicika şehirleri haricine çıkamadık· 
lan söylenmektedir. 

Adisebabada yapılan Muhakemeler 
Romıı, 21 (Husu.si) - Bugün Adise• 

babada 66 yerli silah taşımak ve saklamak 
suçundan muhakeme edilmiştir. Muhake
me Adisababa meydanında yapılmı~ bin· 
Jerce kişi m~hakemeyi takip etmiştir. Mah· 
keıne reisliğini General Oliviyer yapıyordu. 
Mahkemenin sağ ve soluna birer tank kon· 
muştu. l lakim suçluların idama mahkum 
edilmeleri icap ettiğini, fakat cezasız yurt· 
lanna gönderilmelerine karar verildiğini 

bildirmiş, suçlular hemen tııhliye olun· 
muşlnrdırl 

Seyyah mı, 
Casus mu? 
Memnu mıntakada bir 

ecnebi yakalandı, 
tevkif edildi 

30 haziran tarihinde Çar F erdinand 

vapuriyle şehrimize 150 gezgin gel • 

mişti. Vapur 2 temmuza kadar şehri • 
mizde kalmış ve bu üç gün zarfında 
seyyahlar şehrimizi gezmişlerdi. Va

pur hareket edeceği sırada zabıta yap· 
tığı kontro1da Çekoslovak tebaasından 
Oskar isminde bir ecnebinin vapura 

avdet etmediğini tesbit etmiştir. Uzun 

araştırmalardan sonra bu ecnebi ev • 

velki gün Kocaelinde memnu ve as· 

keri mıntakada yakalanmıştır ve jan
darma nezaretinde şehrimize getirile • 
rek dün adliyeye teslim edilmiştir. 

Zabıta Oskarın vapuru kasten ka
çırdığı kanaatindedir. 

Oskar ise ifadesinde İzmit Kağıt 
Fabrikasında iş aramak için yaya ola

rak lzmite gitmek istediğini söylemek

tedir. 
Bu hususta tahkikat derinleştirilin -

ciye kadar Oskarın mevkuf kalması 
kararlaştırılmıştır. 

SON POSl".A. 

1 Mareşal Karadeniz 
Boğazını teftiş etti 

Euvelki giin ,ehrimi.ze gelen 
Genel Kurmay Bcqkanı M are§al 
Fevzi Çakmak dü.n akıam Ru
melikavağına gi.derek, Karade· 
niz Boğazını İfgal eden kıt' ala
rımızı teltif etmiffir. 
Mareıal, •aat 21,5 ta Anadolu 

kıyıaına geçmif ve oradaki as
keri harekatı da teltiı etmiıtir. 
Genel Kurmay Baıkanı yarın ve· 
ya öbür gün Çanahkalede bek
lenmektedir. Mareıal boğazdaki 
askeri harekatı ve kıt' aları tel
li§ edecektir. 

Şark ve Garp 
vilayetleri arasında 

Üçüncü Müfettişlik 
tarafından f a}'dalı seyah'at

ler tertip edildi 

Erzurum, 22 (A.A.) - Üçüncü 
umumi müfettiş B. Tahsin Uzer, 
muhabirimize şu beyanatta bulun
muştur: 

Muhtelif meslek ve .sanata men
sub bah genç münevverlerini d~ğu 
diyannı ziyarete davet etöm. 

Memleket için bilhassa genç 
evlatlarımız için çok hayırlı, fay
dalı ve isabetli olan bu seyahata 
her meslekten muayyen bir nisbet 
dahilinde yüzer kişilik irfan kafi
lelerinin birer ay fasıla ile gel
melerini alakadarlardan rica ettiın. 
Seyahatin kolaylıkla, şenlikle isti· 
fadeli olarak geçmesi için Anka· 
rada, İstanbulda bir komitenin 
teşkilini ve bu komite i1e müfet
tişlik arasında zaman ve mekan 
tayin ederek bilmuhabere bir 
proğram tesbitini hükümeti mer
keziden diledim. 

Londra Konferansı 
Hitlerin bir Ağustostan 

"" sonra ne yapacagı 
bilenemiyor 

Konuşma 

Cehlimize dair 
NuruUah Ataç 

Zevlde okuduğum bir romaom sözünü 

d • d L -"cci amdaıılardan biri: e ıyor u.ıı;; ga,.... .. 
- Çok şükür ki. dedi. onu yazanın kul· 

.. .. k l ...ı.. bo-... 1· yazamazdı . turu yo tur i o sa:,,....... .1 .. • 
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ispanyadaki dahili 
mücadelenin beynelmilel 

mahiyeti 
Türlü dillerde yazılnw lütapları ellerın • 
den bırakımyanlan görüyoruz. ya büsbü· 
tün kısırlaşıp gidiyor~ yahut kimsenin be-

-· ,.--'-r yazı • En son rejim değişiklig~ini icap etti • ğenmiyecegı tatsa, manasız ,..cyııı;; 

yorlnr. reo. büyük ihtilii1e kadar İspanyada. 
Cehlin bu yolda met.hini Babıali cadde· bütün hareketler. hep orduda.ı::ı gelınişfu. 

sin<le s mk duya.bilizsiniz: muhatrirle • Nitekim. bu defa da. mütemadiyen sola ka.
rimizin çoğu. memleketimizde okuma sev- çan ve sosyalizme giden cereyan karşı • 
gisinin yayılmamasından şikayet ederler • sında patlıyan hareket te, gene ordunun 
ken hile ilmin, bilginin tamarnile lüzumsuz. içinden doğmuştur. Gelen haberlerin bir
hattiı zararlı olduğuna kanidirTer. birini nakzetmelerine, dı arı verilen haber 

Gerçi bu kanaat çoğ\r zaman. kendi • !ere §İddetÜ bir sansür konmuş olmasına 
ni beğenmekten, bir nevi nefis müdafaa • rağmen muhtelif ajansların ve bilhassa İn 
sından geliyor. lusan oğlu kendi vasıfla· giliz kaynaklamun .istihbaratı gösteriyor .k 
nnın IC.ötülüğü.nii. kendinde bir noksan isyan hareketi İspanyol Fasında, Balear ve 
bulunduğunu kabul edemez. Muharrirleri· Kanarya adalarında vaziyete mutlak su• 
mizin bilgiye, kültüre düşman olmaları rette hakimdir. İberya yarımadasında ise 
birtakım hastaların. çektikleri hastalığı bir bir çok merkezleri ele geçirmiştir. 1 yan 
meziyet, bir üstünlük saymalarından farklı lıareketlnin ilk evvd Fasta ba göstermesi. 
değildiı-... Fakat, hiç olmazsa ilk bakışta, şuursuz bir düşünüıı mahsulü değildir. 
iddialarının bnk.lı bir tarafı olduğu ink.Br BilakiS. iyi tertip edilmiş bir plilnla aliıkn
edilemez. Hadiseler meydanda: kültür sa· dardır. Fastll! bir isyan hareketinin baş gös
hibi. diye tanınmış muharrirlerimizin yazı· ıerdiğini haber alan hükumet merkezinin, 
ları. ötekilerin yazdığından iyi olmuyor ve ilk tedbir olarak bu mıntakaya kuvvet sev· 
hiç şüphesiz ki onlardan daha az okunu • ketmesi kadar tabii ne olabilir~ Kıyamcı 
yor. . 

Kültür sahibi diye tanınmış mubamde· 
rimizin yazılarındaki müşterek kuınırları 
araştıracak olursak. ~nları bul~u~: w 

I __ İçinde yaşadıkları cemıyetı begen· 
memek, hiç olmazsa ona bir hllika cemiyeti 
tercih etmek. Bu halleri ekseriya bizim ce
mi etimizi düzeltmek. iyilqtirmek arzusu 

y . . . d h' suretinde değil, bizim cemıyetimız en ıç 

olmazsa zihnen bir kaçış suretinde kendini 
gösterir. Kültür sahibi denen muharrir et • 
rafından değil, başka bir memleketten hah· 
seder. 

2 - Kültür sahibi denen muharririn ya

zıları çoğu zaman karanlık, zor anlaşılır 
veya hiç anlaşılmaz şeylerd~. Bir mana Çt• 

karmak jçin tekrar tekrar okumanız liizım 
gelir. Buna bir de lüzumlu lüzumsuz frcnk
çe kelimeler kullanmasını iHi.ve edin: ya· 
zılannın nasıl birer acibe olduğunu anlar -

sınız. 

3 - Bnhsettiği şeyler ekseriya karilerin 
tnmamile me~ulüdür ve yazının sonuna 
kodar da öyle kalır. Karilerin bilmediği §ey'· 

lcrden bnhsetmc:k bir muharririn elbette ki 
başlıca razifesidir; fakat mevzuumı. kul

landığı tabirleri anlııtmağa da mecburdur. 
Oysa k.i kültür sahibi denen muharrir buna 
lüzum görmez. Sanki herkesin, hiç olmaz· 

sa adam aayılacak berkesin zaten bilmesi 
lazım gelen bir mevzudan bahsediyor gibi 
yazar. 

4 - Gerek sanat. gerek ilimde ancak 
en yeniye alaka göstcrlr. Dünü hiçe sa • 

kuvvetlerin istedikleri de bundan ibaretti. 
Merkezde ku~etsiz kalacak olan hüku • 
metin üzerine çullanmak, işin ikinci saf • 
hasını teŞkil edecekti. Nitekim İberya ya • 
rımadasındaki hare.ket, bnstırıc.ı kuvvetle.· 
rin Fasa sevkinden sonra kendini göster· 
ıniş, bunun üzerine İspanyol hükWrıeti, ko· 
münist, sendtkalist "Ye sosyalistlere müra • 

caat ederek ahali milisleri teşkiline başla • 
mı~. HCT ne kadar Madrit önlerinde yiU 

elli bin kişilik bir kıyamcı kuvvetile hüku· 
met a ·erlerinin karşılamınsuıın hükiımeı 

lehine neticelendiği bildiriliyorsa da vazi • 
yet hfıla aywnlanınış değildir. Esasen Is · 
panyada, son zamanda, alttan altn bir ha· 
reketin hazırlanmakta olduğunu hissetti • 
ren deliller mevcuttu. Nitekim kitle halin· 
de yapılan tevkifler, faşistlere ve s ğ ccnııh 
mensuplarına karşı gösterilen şiddet. hep 
böyle bir ihtimali akla getiriyordu. 

Bu düşüncenin yanlış olmadığını, biı 

kaç gün içinde pntlıyan isyan hareketi, İs· 

bat etmiş oldu. Bu hareket. belki biraz da· 
ha geç başlıyacnktı. Fakat kraliyetçi parti 
liderinin, bir polis müfrezesi tarafından 
evinden alınarak kamyon içinde öldürül • 
mesi ve sonra cesedinin belediye mezar· 
lığına bıralulmaSJo muhakkak ki. bu hare 
keti tacil etti. Şimdi. İspanyada, iki ide 
ka111 ka~ya dikilmiş ve şahlanmış buJu· 
nuyor. 

Madrit 23 (AA.) - Madrit gazeteleri 
Azana ve Giril'in imzalarını havi bir ka
tarnarne neşretmektedirler. Bu kararna· 
~eye göre, Valence, Castellon, Cuenca ve 
'.A.Jbacete eyaletleri üzerinde hükmünü icra 
ettnek Üzere bir <ıcümhuriyet hükfuneti de
lege komitesiıı teşkil olunmuştur. Bu ko
l'ılite parlamento başkanı, ziraa't bakanı, 
l>a!Jhakanlık ve ziraat müs'teşarından mü
jeklceptir ve başbakanlığa merbuttur. 

Londra 22 { Husa3i ) - Lokarno 
Arap hUkOmetreri arasında.. ,devletlerinden Fransa ve Bdçika mu- yar. 

Bilmem aöylemcğe hacet var mı"> bu 
Kahire 22 (Hususi) - Mısır hu : ,ral-Jhasları Londraya hareket et • dört vıısıf hakiki kültürün vereceği vusıf-

Bu mücadelenin ehemmiyetini izah et • 
ıniye hiç lüzum yoktur. Zira, dünya dev· 
letlerinin bloklaşma hareketlerinde siyasi 
ve iktisadi menfaatlerden ileride ideolojik 
diişüncelerin hakim oltluğu göz önüne ge• 
tirilirııe, bu mülahazamızın mahiyeti ken • 
diliğinden anlaşılır. Bu itibar ile, İspanya• 
daki hadiseleri dikkntle takip etmek la · 
zımdır. - Selim Ragıp 

------~-----------------------
Rüştü Arasın bir torunu doğdu 

Montrö, 22 (A.A.) - Dış işleri 
~.akanı Doktor Arasın bu gece 
?•r kız hafidi doğdu. Çocuğun 
ısıni " Sevin kondu. Çocuk ve 
\'alidesi afiy~ttedirler. 
----·~----.:_ _____________ __ 

Akdeniz Misakı 
ve Yunanistan 
Roma 22 (Hususi) - Atinada 

çıkan ha~ muhalefet gazetelerinin 
Akdeniz misakının Yunanistan 
~arafından ilgasını tenkid etmeleri 
\!zerine Yunan Başvekili beyanatta 
~ulunarak diplomatik bir vaziye• 
lt~ bunu icap ettirdiğini anlatm~ş, 
~kumet gazeteleri, bu hareketin 
1 Unanistan hükumeti tarafından 
balkan pakbnın imzasından evvel 
\1e sonra takip olunan siyasete 
rutabık olduğunu, bu .siyase~n 
.. t:-Jya ile dost olmayı ıcap etti· pni söyliyerek muhalif gazete-
ere cev~ p vermişlerdir. 

6,5 kilo esrar yakalandı 
l\urbalıda Hürriyet sokağında otu

~rı araba sürücüsü Aram altı buçuk 
110 

esrar taşırken yakalanmıştır. Es

~rlar müsadere edilmiş, Aram lıakkın
tak.ibata başlanmıştır. · 

k ... • ·ı' Suudi Arabistan hükumetı pıişlerdir • Yapılacak ihzari içtima • 
umetı l e ..ı • . • ''h' ların taban tabana zıddıdır. Gerçekten 0 • 

d · ) muahede~en son • .ın cnemmıyetıru arttıran en mu ım 
arasın a ımza anan . fı d R d' . kumuş ve okuduğunu içine sindirmiş adam 

dd d b · f et hane açma· nokta, Her Hıtler tara n an en va mne 
ra Mısır Ci e e ırMse ar f n ve frak 

1

fnzla askeri acvkiyat yapmamak için veri- etrafı ile alakadar olur. Y eisc dahi kapılsa, 
ğa karar vermiş ve ısırın rBa • S d4 len taahhüdün 1 ağustosta son buhnıwdır. şifa bulmaz bir bedbinliğe dahi tutulsa, o 

f .. Abd h Azzam eyı uu ı 
se ırı urra man . l'k 'f Taahüt 1 ağustosta &on bulduğundan yeisin, o bedbinli~n sebeblerini hayattan, 

b . d' d de sefir ı vazı e- o-
Ara ıstan nez ın e . . {\!manya Ren havzasına yeni kuvvetler ' yani etrafından alır ve gösterir. 
sini yapmağa memur etmıştır. göndermekte serbest kalacakbr. Açık yazar' : zaten karanlık, anlaş_ılmaz 

Londrada toplanacak olan ihzari konfe- yazı, kanşık bir düşüncenin mahsulüdür. 

DİJ Kurultayı ransta konuşulacak ve kararlaştırılacak en «insan iyice kavradığını Tiizuhln ifade c· 
pıühim nokta budur. der.» Boileau bu sözünden sonra şunu da 

Tez vereceklerini bildiren· 
ler için mühlet uzatıldı 

) T .. k Dil İstanbul, 22 (A.A. - ur 
Kurumu Genel Sekreterliğinden: 

Üçüncü Türk dili kurultayına ~ez 
rmek isteyenlerin müracaat mud-

ve v• • b'I 
detleri bitmiştir. Bir tez verecegını !. -
dirmiş, fakat tezinin tamamını .. hen:-ız 
··ndermenıis olan arkadaşlar ıçın .H go , . 

temmuz 1936 akşamına kadar ycnı • 

Arnavutluk Mısırda 
bir sefaret açıyor 

Tiran, 22 (Hususi) - Arnavut -

luk hükumeti Mısırda bir sefaret aç -

mağa karar vermiştir. Arnavutluğun 
Mısıra göndereceği ilk elçi yakında 
hareket edecektir. Mısır hükUmetinin 
de bilmukabele bir elçi göndermesi 
beklenmektedir. 

iliwe eder: «Onu söylemek İçin kelimeler 
de lcolayc gelir.» Çok &cnkçe keüme kul

lnıımak, onlann ana clilimizde ka~"Ulı 

bulamamak. delilet ettikleri meflnımu iyi.
ce kavramamış olma.ktan gelir. 

Karilerin hoşuna gitmek için orıhı-ın za· 
ten bildiğini. düŞinc!üğünü yazanla. onla • 
rın anlamadığı §CYlerdcıı bahseden. ancak 
görünüşte biribirinden farklıdır. Ik.isi de 
kolayca göze çarpmağı anyaıı iıısanl rdı 
Hem hakiki kültür jnsana tenzuu öğretir; 

............................................................. 
bilôiğini etrafina anlatmak istemiyen, bu
nun içn dinden geleni. yapnuyan etxafını 
hor görüyor demektir. 

Hakiki kültür insanı tecessüse. sevke • 
de.r. Bizim kültür sahibi sanılan muharrir• 
)erimizin yalnız en yeni ile alakadar olma• 
ları, tecessüsten mahrum oldufdan içindir. 
Yeni çıkan bir Ritap, bir cereyan hakkında 
iyi K.ötü bi'r fikir edinmemiz kolaydır: Av· 
rupa ·dan gelen gazeteler, .mecmuııhr on . 
lardan bahseder. Fakat geçmiş asırların ki· 
tapları, cereyanları hakhnda fıkiıı edinmek 
için merak. edip ok.wnak, aı:aştırmak la -
zımdu. 

Kültür sahibi denen adamlarımızı misal 
diye gösterip cehlin üstünlüğ,üuü iddia et· 
mek bunun için yanlıştır. Çünkü onlar da, 
kültürün ancak postuna bürünmüş birer 
cahildir. 

den müddet verilmiştir. Bu zamana 

k d tezlerin bitirilerek Dolmabahçe 
a ar 1 S k 1· v• 

nda Kurum Gene e reter ıgıne 
İki ahbap çavuşlar 

sarayı . . 
gönderilmesi ehemmıyetJe rıca olu • 

nur~·--~--~~----~--~----

Bir balıkçının 
kolu koptu 

K dıköyünde Mühürdarda oturan 

ve b:lıkçıhk eden Ekrem den izde bir 

top mermisi bulmuş •. bunu. parç~laya· 
k h ·da haline getırmek ısternış, fa-ra ur . 

kat bu sırada mermi patlamlf Ekr~~ın 
sol kolu kopmuştur. / 
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• 
ŞBBİB B&BIBLBBI 

Kağıt 
•• •• v •• 

gumrugu 
ikinci hamur kağıtlardan 
yine eskisi gibi gümürk 

alınacak 

lzmit kağıt fabrikuınm faali
yete geçmemiş olmasma rağmen 
kağıt gümrüğüne zam yapıldığını 
ve bundan en ziyade gazete 
idareleri ile ikinci hamur kağıt 
istihlak eden müesseselerin müte
essir olduğunu, teşebbüsler yapıl
dığını yazmıştık. 

İktıstat VekAletine bu gibi 
kağıt müstehliklerinin müracaatı 

bildirilmiş, vekilet Gümrük ve 
inhisarlar V ekiletile temasa giriş
miş ve dün öğleden sonra Güm
rük ve İnhisarlar V ekileti lstan
bul Gümrük Başmüdürlüğüne 
telefonla ikinci hamur kağıtların 
beher kilosunun gümrük resminin 
eskisi gibi 3, 7 5 kuruştan alınması 
icap ettiği ve alınan depozitonun 
iadesi lazımgeldiğini bildirmiştir. 

Bu gibi kağıtları gümrükten 
çekerken 9 kuruş üzerinden alı
nan rüsumun 3,75 şi hesaptan 
tenzil edildikten sonra alınan 
fark iade edilmiye başlanmıştır. 
1 inci ve üçüncü hamur kağıtlar 
üzerinde hiçbir tenzilat yapılma
nıııtır. 

· 2 inci hamur kağıdın rüsu
munun tenzili İstanbul piyasasın
da pek mühim bir değişiklik 
husule getirmiyeceği anlaşılmak
tadır. 

Bazı kağıt tüccarlannm ifade
lerine nazaran Avusturya hüku
meti ile ticaret anlaşmasının hita
mmdan dolayı Avusturyadan kağıt 
getirtilemiyeceği için stok bulu
nan kağıt İstanbul kağıt ihtiyacına 
ancak bir sene kadar kifayet ede
cektir. 

Maamafih mevsuk bir membadan 
aldığımız habere göre Ankarada 
20 Temmuzda biten Avusturya -
Türk ticaret anlaşmasının bir müd
det daha temdidi meselesi mev
.zubahistir. Hatta iki hükumet 
arasında temdit meseleleri etra
hnda müzakere başlamlfbr. 

Norveç hükumetine 2750 ton, 
Alman yaya da 1000 ton kağıt kon• 
tenjanı verilmiş olduğundan iki hü
ki'ımetten gelecek olan kAğıt 
miktarı 37) vagon yani mecmuu 
3750 ton kağıt tutmaktadır. Bu 
miktarın Avusturya hüki'ımetiyle 
yeni bir anlaşma yapıncaya kadar 
lstanbul kağıt ihtiyacını bol, bol 
karşılıyacağıoı ve piyasanın eski 
normal vaziyete girmesinin pek 
kısa bir zamana mütevakkıf oldu
ğunu yine alakadar tüccar söy
lemektedirler. 

Tekit edilen yankesici 
Dün gece bayram dolayısile 

Taksim abidesi cıvarındaki fazla 
kalabalıktan istifade ederek Ceb
bar ismine e birinin cebinden para 
çantasını aşırmak istiyen Emin 
yakalanmış ve dün Beyoğlu mah
kemesi kararile tevkif edilmiştir. 

Bir tahsildarm ihtilası 
Alemdar Belediye şubesi Ta

hakkuk memuru İsmailin 1000 
küaür lirayı tahsildarlardan birile 
beraber ihtilas ettiği anlaşılmış ve 
hakkında kanuni takibat ve mu
amele yapılması için evrakı müd-

·~eiumumiliğe gönderilmiştir. 

Türk- Yugoslav ticaret 
muahedesi uzatlldı 

Yugoslav - Türk ticaret anlaş
ması 29Temmuzdan itibaren üç ay 
ısıüddetle uzablmıştır. 

Florya vapur 
.seferleri 

Akayın ısmarılyacağı iki 
vapur geldikten sonra 

başlıyacak 

Akay idaresinin köprü ıçm 
yaptırmakta olduğu iki katlı 
iskelenin demir aksamı bitmiş ve 
tahta kısımlarının inşasına baş
lanmışhr. Ahpp kısmının da 
29 T qrinievvele kadar biteceği 
zannedilmektedir. iki katlı iskele 
bu tarihten evvel ikmal edilirse 
Cumhuriyet Bayramında yerine 
bağlanmış olacakbr. 

Akay idaresi elindeki vapur
larının kifayetsizliği dolayısile 
bu sene Floryaya vapur seferleri 
yapamıyacakbr. 

Florya postalan Akayın ısmar
hyacağı iki vapur geldikten sonra 
başhyacak ve Florya sularının 
sığ olması dolayısile de bu sahile 
(300) metre uzunluğunda bir iskele 
yapılması 18zım gelecektir. 

Lozan günü 
Lozan sulhunun imzalanışının 

yıldönümü münasebetile yann 
yurdun her yanında törenler ya
pılacaktır. Şehrimizin Hukuk 
Fakültesi de o gün Üniversitede 
merasim hanrlamıştır. Bu mera
simde İsmet İnönünün de bulunması 
telgrafla kendisinden rica edil
miştir. 

Verem mücadele kongresine 
hazırlık 

Verem Mücadele Cemiyeti 
idare Heyeti cumartesi günü İs
tanbul Kızılay mümessilliği bina
sında toplanarak 1 Ağustosta 
yapılacak olan senelik kongreye 
arzedilecek yıllık çalışma raporu 
üzerinde görüşmeler yapacaktır. 

Muallim mekteplerine talebe 
kabulü 

Maarif Vekileti geçen sene
ler olduğu gibi bu sene de ilk 
tedrisat Muallim Mekteplerine 
leyli meccani talebe alacakhr. 
Keyfiyeti birer tamimle Maarif 
Müdürlüklerine bildirmiştir. 

Muallim mekteplerine girecek 
talebeler en son olarak 1 Eylwe 
kadar mektep müdürlüklerine 
müracaat edebileceklerdir. 

Şehit yavruları ve yetim ço
cuklar tercihan bu mekteplere 
alınacaklardır. 

Bısiklet hırsızlar1 
Lütfi ve Fevzi isminde iki 

delikanlı bundan bir müddet 
evvel Kadirga meydanında Hüse
yin isminde birisinden iki saat 
için bir bisiklet kiralamışlar ve 
meydandan kaybolmuşlardır. 

Yapılan tahkikatta bu iki de-
likanlının kiraladıkları bisikleti 
Gölcüğe götürerek sattıkları an
laşılmış, ikisi de yakalanmış, hak
larında takibata başlanılmıştır. 

Kermeate ikramiyeli Spor 
Müıabaktıları 

Taksim hahçeainde Kermes ıenlikleri 
vesilesile tertip edilen apor müsabakası 

resmi geçidinin güzel olması için azami ıe· 
kilde çalı~ılmaktadıt. 

Program üç çift aüreş. üç çift boka, Uç 
çift eskrim maçlarile muhtelif spor oyuo 
ve hareketleridir. Jüri hey' eti: İsmail Hak· 
"ı, Süheyl, Rizadan mürekkeptir. 

Moda Deniz Bayramı Tehir Edildi 

2 Ağustosta Moda koyunda yapılacak 
olan deniz bayramı bazı ıebeplerle 9 A· 
iustosa tehir edilrru§tu. 

Çantalı hırsız 
Çinili Rıhhm hanında ya
kalandı, hemen muhakeme 

edildi, mahkum oldu 

Galata zabıtası evvelki gün elin
de bir çanta ile mağaza ve yazı
haneleri dolaşarak hırsızlık ve 
dolandıncılık yapan birisini yaka
lamıştır. İsminin Hurşit oğlu Esat 
Hulüsi olduğu anlaşılan bu adam 
evvelki gün Merkez Rıhtım hanı
na giderek İstinye Dok şirketi mu
hasebecisi Mişon oğlu A vramm oda 
sına girip ben vergiciyim demiş ve 
muhasebecinin 'gafletinden istifade 
ederek duvardaki asılı ceketi alıp 
çantasına sokarken yakalanmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
bu adamın ayni gün sabahı Çinili 
Rıhbm hanında komisyoncu Sok
rabn 41 lirasını portmantodaki 
ceketinin cebinden çaldığı da anla
şılmış ve kendisi suçunu itiraf et
miştir. Gene bundan 10 gün evvel 
Galatada terzi Leonun dükkanına 
giderek elbise alacağından bahis 
ile terziyi meşgul edip 3 metre 
kumaş çalmışhr. Esat adliyeye 
verilmiş ve süratle yapılan muha
kemesi neticesinde 3 sirkatin faili 
olduğu alnaşılmış ve 4 ay 22 gün 
hapse mahki'ım olmuştur. 

1 

lstanbul Hava yolları acentesi 
Hava yolları İşletmesinin An

kara İstanbul servisini yapan 
tayyareler için bilet satmak üzere 
Galatadan Beyoğluna giden tramvay 
caddesile Necatibey caddesinin 
birleştiği köşede modern ~e güzel 
bir büro açılmışhr. 

Bu acente bilahare daha geniş 
bir kadro ile çalışacaktır. 

Hergün saat 1,30 da Taksim 
meydanından ve 2,50 de Galata• 
daki acente önünden kalkan bir 
otobüs lstanbuldan Ankaraya 
tayyareyle gidecekleri Y eıilköye 
götürmektedir. 

Çamlıca gUnU 
latanbul Belediyesi tarahndan 

hazırlanmakta olan lstanbulun 40 
gün 40 gece ıenliklerine Adalan 
Güzelleştirme Cemiyeti de hazırla
dığı bir eğlence proğramile dahil 
olmak arzusunda bulunduğunu be
lediyeye bildirmiştir. 

Adalan Güzelleştirme Cemiyeti 
lstanbul eğlenceleri meyanına bir 
de Çamlıca günü konulmasını tek
lif etmiş ve geniş bir proğram 
hazırlayarak belediyeye vermiftir. 

Nöbetçi 
--, 

Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Abarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
{Esat). Bakırköyünde: (Hilll). 
Beyazıtta: (Sıtkı). Eminönün ,. 
de: (Mehmet Kazım). Fenerde: 
(Arif). Karaıilmrükte: (Arif). Kü .. 
çükpazarda: (Hikmet Cemil). Samat• 
yada: (Teofilos). Şehrerruninde: (A. 
Hamdi). Şehzadebaşında: ,(Hamdi:). 
Beyoilu cihetindekiler: 
Galatada: (ıİemet). Huköyde: (Nj
aim Aeeo). Kuunpaşada: (Müeyyet). 
Merkez nahiyede: (Kanzuk, Baronak· 
yan, İtimat). Şişlide: ,(Necdet). Tak· 
eiınde: (Taksim). 
Oıküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: {Merkez). Heybelide: 
'(Yuauf). Kadıköy Altıyolda: (Mer ,. 
kez). Modada: '(Moda). Üsküdar Se· 
limiyede: (StUımiye). 

Türk eshamı 
Yükseliyor 

Uzun müddettenberi Paris bor
sasının vermekte olduğu Ünitürk 
fiatları Montrö konferansının neti
celenmesi dolayısile birdenbire 
yükselmeye başlamıştır. 

Ünitürk dün Paris borsasında 
187 frank olarak: açılmıs ve 197 
buçuk frank olarak kapaiımıştır. 

Ünitürk dün İstanbul borsa
sında 21 lira 27 buçuk kuruş ola
rak açılmış ve 21 lira 45 k~a 
kapanmıştır. 

Paris borsası kapanış telgrafı 
dün İstanbul borsası kapandıktan 
sonra geldiği için Parisin kapanış 
fiah telgrafı üzerine borsa muame
lesi yarın sabah olacakbr. 

İstanbul borsacılarının yaptık
lan tahminlere göre yarınki Üni
türk açıl~ı 21 lira 80 kuruş ola
caktır. 

Anadolu esham ve tahville
rinde de Paris borsasının yüksek 
kapanış fiatının müessir olacağı 

zannedilmektedir. 

Denizyolları Vapur 
ısmarlamamış 

Denizyolları İdaresinin bir 
Alman grupuna ısmarladığı 6 
vapur hakkında İdare merkezine 
bugüne kadar hiçbir haber gel
memiştir. 

İdare Müdürü Sadettin Anka
radan henüz dönmediği için 6 
vapurun sipariş edilip edilmediği 
meselesinin tahkiki de mümkün 
olamamıştır. Çünkü Umum Müdür 
Muavini Nihat da Balkan nak
liyat kongresindedir ve henii.ı 
dönmemiştir. Denizyollan Umum 
Müdürlüğü işlerine bakan İtletme 
Müdürü Zekeriya Alman grupuna 
umarlanan vapurlar hakkında 
ademi malümat beyan etmekte 
ve Müdiri Umumi Sadettinin 
vekiletle temaslarını henüz ikmal 
edemediğini söyliyerek hiçbir 
grupa halen bir vapur dahi 
umarlanmadığını beyan etmek
tedir. 

Maarif Müsteşarı lzmirden 
Döndü 

Maarif müsteşarı Rıdvan Nafiz 
dOn İzmirden şehrimize gelmiıtir. 
lzmirin yeni yıl mektep ihtiyacını 
tetkik etmek üzere giden Rıdvan 
Nafiz lzmirin ilk ve orta mektep 
ihtiyacını tetkik etmiş, bundan 
ıonra da Antalya ve Afyon vili
yetlerinde tetkikler yapmlfhr. 

Şehrimizin mektep ihtiyacı et
rafında Maarif müdürlüğü müste
ıara izahat vermiş ve bu izahat 
sonunda yeniden şehrin muhtelif 
ıemtlerinde 5 orta mektep açıl
ması için yapılan tetkikler kendi
ıine bildirilmiştir. Rıdvan Nafiz 
bugün Ankaraya dönecek ve ne
ticeyi bir raporla vekAlete bildi
recektir. 

Belediyenin yeni çöp arabaları 
lstanbul Belediyesi tarahndan 

Avrupaya sipariş edilen 2 çöp 
arabası dün şehrimize gelmiştir. 
Bu arabalar mazotla müteharriktir. 
Çöp depolan sıkı bir surette ka
panarak hava ile teması kesilmiş
tir. 

Bu arabalar bir mliddet tecrübe 
edilecektir. Tecrübe neticesinde 
istifade etmek mümkün olursa 
çoğaltılmasına çalışılacaktır. 

_. .......................................................... . 
Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 de 
Melek ve Muhlis 

Sabnhaddinin 
iştir akile 

AYŞE 
Pı·ogram her hafta 

değişir 

· femmuz 23 

iki genç boğuldu 
Dün şehirde alb kaza oldu 

Sürp Agop Hastahanesi önünden 
geçen 2311 numaralı otomobil, 
tütün almak üzere karşıya geç· 
mekte olan Taksim Belediye hah· 

çesi şef garsonu Haralamboya çarp
mış, zavallının sol ayağım kırarak 
sol kolundan yaralamışhr. Şoför 

kaçmıştır. 
lf Saraçhane başından ~eçen 

meçhul bir otomobil Zeyrekte Ihsan 
bey mahallesinde oturan Kemal 
isminde bir çocuğa çarpmış, ağır 
surette yaralamıştır. 

>f Büyükada Yılmaz Türk cadde· 
sinde 94 numaralı Vasilikinin 
oturduğu evde yangın çıkmış, 
itfaiye gelmeden söndürülmüştür. 

* Çengelköyünde Hamam so
kağında oturan Sovyet Bankası 
memurlarından 30 yaşında Reson 
banyo yapmak üzere sahilden 
denize girmiş, bir müddet sonra 
takati kesilmiş, boğularak ölmüştür. 

* Dolmabahçede denize giren 
14 yaşında Ali isminde bir çocuk 
da boğulmuş, cesedi sandalcılar 
tarafından çıkarılmışbr. 

* Dün Sirkeci açıklarında de· 
mir yüklü bir sandal devrilmiş, 
sandalcı boğulurken polis memur
lan tarafından kurtarılmıştır. 

Devrilen sandal 3594 numaralı 
sandaldır. Sandalcı da Mustafa 
oğlu Ahmettir. 

,..,, 

Süngercilik Şirketinin kasasım 
soyan yakalandı 

Süngercilik Şirketinin bundan 
bir müddet evvel kasasından 
1200 lira çalarak kaçan Abdur• 
rahman Anadoluda yakalanmış ve 
latanbula getirilmiştir. 

Abdurrahman adliyeye teslim 
edilmiş, İkinci Sorgu Hakimliğine 
verilmiştir. 

Hakem komisyonunun müddeti 
uzallldı 

Belediye ile Evkaf arasındaki 
ihtilafın halli için çalıf makta olan 
komisyon bu ihtilafı doğuran bu 
zorlu işlerin çokluğundan tetkik 
müddetinin 6 ay daha temdidini 
istemşitir. Gerek Belediye ve ge• 
rekse Evkaf bu ihtilafın halli için 
bizzarure bu temdit işine muvafa• 
kat etmiştir. 
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--------------------------
Bir Doktorun 
GUnlük ,Perşembe 

Notlarından (*) 
·-----------------~ -Mide tembelliği 

Mide ağrısından, 
1 - Mide ekşimesinden, 
2 - Ve mütemadiyen gaz çıkarmadan, 
3 - Ve geceleri uyku buhranlarından, 
Şikayet eden hastayı muayene ettim. 
1 - !'f lide büyük ve düşüktü, 
2 - Barsakları hali tabiiden fazla ge• 
nişlemişti. 

3 - Kabızlık eksik değildi. 
4 - Karaciğer ve safra kesesi fazla 

hassastı. 
5 - Gözlerde sarılık hafif bir halde 

mevcuttu. 
Rastgele yemek yiyen, pehriz tanımı " 
yan, yemeklerden sonra çok bol sil 
içen, ekşiye bayılan bu hastaya: 
Yemeklerden sonra hiç eu ve kahve iç· 

memesini, 
Çok yağlı yemekler yememesini, 
Hazım zamanlarında hiç bir hareket 
ile meşgul olmamasını, 
İstirahat etmesini tavsiye ettim. 
Mide tenbelliğinden ileri gelen bu ha• 
zım kusurunu bu tavsiyelerimle iyi et• 

tim. 

( *) Bu notlan kesip saklayınız, ya " 
but bir albüme yapı1tı11p kolleksiyoıı 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notll!I' 
bir doktor gibi imdadınıza yetitebilir• 
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MEMLEKET HABERLER/ Kozluda geni bir 
Kömür madeni 

Boluda bir çok kıymetli 
eserler bulundu 

Tesadüfen bulunan mozayik bir zemin~e ço~ san'atki
tane yapılmış ve 9 renk üzerine işJenmış resımler var 

il 
Boludan bir gorunuı 

Bolu (Hususi) _ Bünüı Bolunun 20 de onun şark tarafında bilhassa Çıkınlar ve 
kilometre şimali şarkisinde yüksek bir te· Soku köylerile şehir arasındaki yerlerde 
P l b . ,_ .. d"" Bu Gerede yolu üzerindeki Yayla.danlar kö· e Üzerine yapılmı~ güze ır K.OY ur. 
L.. • '-~ ser yü ve etrafında, Gökçesu taraflarına doi· ııtoyün asıl hususiyeti cıvarının esır.ı e • 
1 ki 1 d 1 1 ru olan yerlerde görünmektedir. Hemen er ve kıymetli mozayi er e o u o ma • 
•ıdır. umumi olarak çıkarılan taşlarda üzüm .al· 

• Burada blr harabe ve çok kıymetli mo • kımı, orak mutlaka bulunmaktadır. Bu da 
4yıklar bulunmuştur. vaktile Bolu mıntakasının geniş bağlıldar· 

Evvelce burada böyle bir harabe oldu· dan ibaret olduğunu anlatmaktadır. Bu • 
iu bilinmiyordu. Bir ıkaç sene evvel köyün ralardan çıkarılan oymalı ve resimli ta§lar 
~'- ı· 1 İstanbul asarı atika müzesine kaldınlmıR -llıı; mektebi yapılacağı zaman azım o an ,, 
laıJar tepedeki kayalardan tedarik edilir- tır. 
ken harabenın ilk izlerine tesadüf editmiı _K_a_r-·s-ı-na __ i __ ş_k-en_c_e_e_d_en_k_ö_y_IU_ 
,ye bu suret1e meydana çıkanlmıştır. ı 

· Fakat bu hafriyatta köylüler tarafından 
Bclişi güzel vurulan kazmalar mozayiklcri 
tahrip etmi§tir. 

Mozııyiklerin bulunduğu yer odanın ze· 
ıninidir. Oda her dıl'ı üçer metre uzunlu • 
iunda bir murabbadır. Yalnız şark tarafın· 
aa tam daire oeklinde bir mihrap yeri var· 
dır. D airenin ortasında bir sepet ve için· 

de de muhtelif meyvalar ve kenarlarında 
da Çok ince ve ustaca yapılmıı süğlün re· 
liınlerj vardır. Zeminin diğer taraflarında 
kuılar, meyva · ve sebze resimleri bulun • 
2haktadır. Mozayiklerin taşlan dokuz renk 
~eredir. 
' Renkler son derece imtizaç ettirilmiş. 
ltıozayikler fevkalade sanatkarane bir şe • 
kilde Yapılmt§tır. 

Sivas (Hususi) - Kır bekçiliği ya
pan Hasan yol üzerinde bir _şahsın öne 
kattığı bir kadını bıçakla ite kaka 
götürmekte olduğunu görmüş, merkez 
jandarma ..karakoluna vaziyeti ihbar et
miştir. 

Harekete geçen jandarmalar kadın
la erkeği yakalamışlardır. Bu adamın 
Halil isminde bir köylü, kadının da 
kendi karısı olduğu anlaşılmıştır. Halil 
Yıldız kazasının Çaşur köyünde otur
maktadır ve 50 yaşındadır. Halilin iki 
karısı vardır. 

Hesna ismindeki karısına daimi bir 
işkence yapmaktadır. K~dın buna .ta
hammül edememiş, babasının evıne 

kaçmıştır. Halil yolda karısına yetiş • 
miş: 

«- Sen benim karımsın, bir yere 
gidemezsin.» demiş. 

Bir kaç yerinden ağır surette yara· 

J İzmirde 
Şüpheli bir 
Ölüm hadisesi 
Bir kadın, doğururken 
çocuğunun başını bükerek 

zavallıyı öldürdü 
lzmir (HU'lu.t) - lzmire bağlı Tor • 

balı merkez müddeiumumisi. içtimat ha • 
kımdan ç.ok pyanı dikkat bir hadi.eye el 
a.tmıı ve henüz lohusa yatağından kalkan 
bir kadın haltkında takibata baJlamıştır. 

Hakkında takibat yapılan le.adın 1318 
doğumludur. T epeköyünde oturmakla be· 
raber, İzmirin Fa.tih mahallesind• ka>1tlı· 
dır. Adı Hayriyedir. Bu kadın hakkında 
hazırlanan doktor raporuna göre, Hayriye 
adoğum miadında sağ olarak gelmekte o· 
lan çocuğunun başını bükmek suretile va· 
ki müdahale neticesi olarak öldürdü~» an• 
laplmıştır. Müteaddit muayene raporları 
hadiseyi ayni §Ckilde tesbit etmift{r. 

T epeköylü Bayan Hayriye Türk ceza 
kanununun 460 inci madde6ile ( 18 yıl ha· 
pie) aiır ceza mahkemesine verilrni§tir. 

lzmirde kamp hayah 
İzmir (Hususi) - Sıcaklann artma· 

sı üzerine 11e!ıir civarında açılan kamplara 
büyük bir raibot vardır. Bilhassa Yaman• 
lar kampında sıra bekliyenler fazladır. 
Çeşmedeki oteller dolmu,tur. 

Jzmirde mali tetkilit 
lzmir (Hususi) - İmıirde yapılacak 

mali teşkilat ioi etrafında Maliye Vekaleti· 
le temas etmek üzere defterdar İhsan An

karaya gitmi~ir. 
Jzmirde ıivil hava meydani 

İzmir (Hususi) - lzmirdeki sivil hnva 
meydanı hazırlanmıştır. ilk İstanbul • İz· 
mir hava pos~asının 26 temmuz pazartesi 
günü saat onda Ankaradan hareket ede· 
ceği, İstanbula geldikten sonra aaat 16 da 
hareket ederek 17,35 de lzmire geleceği 
anlaşılmaktadır. 

Bir cinayetin muhakemesi 
neticelendi 

17.mir (Hususi) - Geçenlerde Kahra· 
manlar mahallesinde kız: kardcti Fıtnatla 
babası Hilmiyi tabanca kur§Unile öldüren 
Sabrinin ağız cezada devam etmekte olan 
muhakemesi neticelenmiştir. Suçlunun vuu· 
runcla noksanlık okluiu sabit olduğundan 
kendisine hüküm giydirilmemiş; buna mu· 
kabil Manisa memleket hastanesinde daimi 
surette tedavi ve nezaret altında bulundu
rulmasına karar verilmittlr. 

lamış, ve bıçakla dürte dürte köyüne 
götürmeğe ba,lamıştır, Halil hakkın • 
da kanuni takibat yapılmaktadır. 

Zonguldak (Hususi) - Kozlu kö
mür işleri şirketi kendi itletme saha -
sındaki topraklarda sondaj ameliyesi 
yaptırmaktadır. Mütehassısların neza· 
reti altında yapılan bu ameliyelerden 
beklenen netice, bu mıntakada yeni 
maden damarlan elde etmektir. 

Bu araştırmalardan birinde toprak 
altına salınan burgudan şiddetli bir ga· 
riz ve tazxikle su fışkırmıştır. Sondaj 
burgusunun kat'ettiği 5 metre kalınlı • 
ğında bir kömür damarıdır. Bu dama· 
rın seyri Üzerinde yapılan diğer araş -
tırmalar da bunu teyid ederse Kozlu 
maden mıntakası Zonguldak mıntaka
sının en zengin damarlarına sahip bu
lunmuş olacaktır. Bu suretle şimdiye 
kadar havzanın en zengin verimli bir 
maden istismar mıntakası olan Gelik 
mevkii eski ehemmiyetini tamamilo 
Kozluya terketmiş olacaktır. 

Alpulluda bu gıl 
pancarlar çok bereketli 

Alpullu (Hu -
susi) - Bu yıl 

pancar mahsu • 

lü geçen senela • 
re nishetle çok 

bereketli ve sağ -
lamdır. Havala

rın mütemadi • 

yen güzel geç • 

mesi pancarlan 
vaktinden evvel 
_kemale erdirecek 
ve yakın bir za. 
manda mahsulün 
toplanmasına baş 
!anacaktır. 

i3u arada bir çok pancarlar, resim -
de görüldüğü üzere 65 santim boy ve 
60 santim kalınlığındadır. 

Bu yıl Alpullu şeker fabrikasının 5 
ağustostan itibaren faaliyete geçmesi 
bekleniyor. Şimdiy~ kadar fabrikada 
yapılmakta olan tamirat da ikmal edil
miştir. Bir kaç gün sonra makinelerin 
işleme provalarına başlanacaktır. 

Kömür Havzası Sağlık teşkilAtı 
Zonguldak (Hususi) - Zonguldak 

havzasının sağlık teşkilatı Ereğli şir· 
ketinin sıhhi tesisatını bu hafta içinde 
teslim almıştır. 

' Çıkarılan bu mozayiklerin Üzerleri mu· 
~akkaten kapatılmıştır. Etrafında. böyle 
kıymetli daba bir ç.ok mczayiklcrin bulun· 
~u~ rnuhak:kaktır. Fakat muntazam ve il· 
ini bir hafriyat ve araştırma yapılmadık
Cıı. bunların mükemmel bir şekilde meyda· 
na çıkmasına imkan yoktur. Hiç bir yazılı 
1llfa rastlanmadığı için bunlann hangi dev· 
te ait olduğu kat'i olarak nnlaşılamamı§ -

Sevilen bir banka müdürü 

Şimdiye kadar Zonguldak amele ka
nununa göre kurulan amele birliğinin, 
en faydalı bir kolu olarak çalışan sağlık 
teşkilatı, amele birliğinin mahalli bir 
kararile hususi bir vaziyet almış, Ereğ
li şirketi müstesna olmak üzere havza
nın bütün maden mıntakalarındaki 
sıhhi servisin idare ve kontrolünü de
ruhte etmiştir. 

hr. Bizans devrine ait olduğu kuvvetle tah· 

bı!n edilmektedir. 
• Bolunun ılmal tarafından Halhisan de· 

nilcn bir tepe daha vardır ki eski Bitinyum 
tchri harabeııinin bu tepe üzerinde olduğu 
~~htnin edilmektedir. Tepenin etrafında 
ıt duvar dökUntüsile duvarın iç tarafla • 

t~~da bir ç.ok yıkık duvar harabeleri gö • 
~lrnektedir. Göze görünür esaslı bir şey 

Ulunmamnkta ise de ilmi hafriyat ve tet· 
itik Yapılacak olursa tarihin bu en eski ıeh· 
~n· 1 ın harabesinde de kıymetli eser ere 

Vekiller Heyetinin kabul ettiği bir 
kararname ile havzanın bütün sağlık 
teşkilatının bir elden idaresi esas olarak 
kabul edildiğinden Ereğli şirketinin sıh
hat işleri servisi amele birliğinin sağlık 
koluna devredilmiştir. 

ta.stgelineceği muhakkak addedilmektedir. 
~· 1' epenin garp tarafında oldukça geni§ 

lt mağara ağzından tepenin altına giden 
h· k" 
lt Yol vardır. Fakat bu yoldan daha ım· 

Marat banka mUdürü ve letyİ edenler 

Şimdiki vaziyeti itibarile, devletin 
sıhhat teşkilatı haricinde kalan bütün 
maden sıhhat işleri« Havza sağlık teş· 
kilatrn ismi altında birle_ştirilmiştir. 

ie ilerlemediği için nereye kadar gittiği hi· 
innıeınektedfr. 

I Botuda Bitinya ve daha sonraki devir • 
trc ait en mühim eserler, yazılı ve oyma 
laılar, sütunlar bugünkü Hisar denı1en yer· 
~ 

M (Hususi) - Kendisini muhite çok sevdirmif olan ziraat bankasi 
araf k k b' . . d"I . . müdürü Hamit merkezde daha yü se ır memurı~ete tayın e ı mı~ır. 

Y .. 1 ıtehirli ve köylü Hamidi Maraşa otomobılle yarım saat mesafede uz erce Y • l d" 
bulunan (loğlu istasyonuna kadar teşyi etmış er ır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

Bu yeni şekil, havzada çalışan bütün 
işçinin ve işçi ailelerinin sağlık bakım· 
farını bir elden idare edilmesini imkan 
altına aldığından çok faydalı olmuştur. 

.. - Ceçcn pazar eünü .. Hasan 
~l'Cİiim.. 

••• Sıcaktaıl bayıldım.; 

1 
. . . Denize ~erıem llelki 

rinlerim diye •• 
ıe· ı . . . Kallcbm plAja gittim. Hay, 

gİhnez olaydım! Tam.Jki .buçuk 
liraya mal oldu. • • 

Hasan Bey - Fena mı? Sen 
Sen soyunursan zahmet olur di· 
ye_ seni plajm patronu ıoymUf 1 

Sayfa 

Zonguldağın 
Su· derdi 

5 

Zonguldak (Hususi ) - Zonguldak. 
•uyu bol olan bir kasabadır. Şehre geleıı 
«Kokaksu>ı deresi bütün tehri bealiyecelr 
kadar gürdür. Buna rağmen Zonguldak 
halkı lstanbulun Ada ahalisi gibi susuzdur. 

«Kokaksuıı deresi gibi zengin bir eu 
kaynağından ıimdiye kadar Ereili firked 
istifade etmiştir. Ereğli §irketi bu sudu 
sadece kendi evlerine yaptırdığı tesisatla 
kalmamış, ayrıca <ctatlı su namı altında 
Zonguldak limanına gelen vapurlara da 
~atmak suretile teneffu etmiştir. 

Zonguldakta belediye teşkilatı « 131 s.· 
ıenesinde kurulmuştur. Otuz alt1, otuz ye
di yıldanberi Zonguldağın susuzluk derdi 
zaman zaman ortaya atılmıv, komisyon • 
lar kurulmuş ve galiba da bazı projeler ya. 

pılmıştır. Fakat Zonguldak halkı, yaban• 
cı bir şirketin yalnız kendi müesseselerin• 
den başka satmak suretile de faydalandıil 
sudan bugüne kadar, mahrum kalmıftır. 

Bugün Zonguldak halkının su ihtiyacını 
kargılık olarak ortada, gene Ereiü oirketi· 
nin febekesinden su alan ve yahut ilzerin• 
de <eSahibülhayrat velhasanat» levhaaını 
taııyan üç, beş çeşmeden başka bir şey 
yoktur. Günden güne büyüyen ve nüfusu 
•ür' atle artan bir oehrin su ihtiyacı lı.io fÜp· 
he yoktur ki Ereğli şirketinin dar ıebeke • 
sinden verdiği veya ccsahibülhayrat velha· 
sanatı> ların ruhlarına okunacak ccfatihu 
mukabilinde akacak su ile karşılanamıya~ 
caktır. 

Zonıruldak belediyesi ııehir bandoeu te
lis etmiştir. Yeniden kurulan bir kadro 1 .. 
tanbuldan getirilen bir muallimin idaresln· 
de çalııımaktadır. 

Şc!hir bandosu kurmak elbette ki 9f 
bir harekettir. Ancak, 1 3 1 S yılındanberl 
bir türlü hallolunamıyan su i~lc de bu ka· 
darcık olsun belediyenin meşgul olmll.alDI 
görmek insana bir teselli olurdu. 

Alpulluda fenni arıcılık 
Alpullu (Hususi) - Trakyanın heı

tarafında olduğu gibi mıntakamızda da 
arıcılığın ihyası için büyük bir faaliyet
le çalışılmaktadır. Umumi müfetti9 
Kazım Dirik alakadar bir heyete an c 

cılık etrafında direktifler vermektedir, 
Heyet köylü ile temaslarda bulunarak 
onlara fenni arıcılık öğretmekte ve ko. 
vanlar teşkil ettirmektedir. 

Bir haftadanberi devam eden ~ld .. 
detli sıcaklardan sonra evvelki gece 
şiddetli yağmurlar yağmıştır. Havalaı 
~imdi tekrar düzelmektedir. 

,Hadiseler 
karşısınd 

Y akubun paracıkları 
lki serseri, Ayasofyada yeri kazar

larken iki küp altın bulduklannı söy· 
!emişler.. mavnacılar cemiyetinin eski 
reisi Yakup da bunlara kanmı§. İki küp 
altını 1900 liraya satın almıı .. satın al· 
mış amma paralar gitmİ§, fokat altınlaı 
gelmemi§ .. 

- Mnvnacılar Cemiyetinin eeki Re• 
isi §İmdi ne yapıyor} diye mi soruyor· 
sun uz: 

- Ne yapacak, Karadenizde mavna• 
lan batmıv gibi düşünüp duruyor. 

* Peygamber Yakuptan, oğlu Yusufu 
aııırmışlardı. Mavnacı Yakuptan da oa• 
racıklarını aşırdılar. 

Birinci Yakubun oğlu geri gelmiotf 
amma, bakalım ikinci Y akubun parala. 
rı geri gelebileoe.k mi? 

* İki küp altını yoktan var edenler, 
Yakubun 1900 lirasını da vardan yok 
ettiler .. becerikli adamlarmış vessclaml 

* 1900 lirayı aşıranlara tavsiye ede-
rim: Yakuba, şöyle bir mektup yazıp 
göndersinler ... 

<iki küp altın, 1900 liraya! .• 
ettiler .. becerikli adamlnrmııı vesselamı 

* - Yakubu da aklı azların defterin• 
y zdım. 

- Niye} 
- iki küp altın getirecekler diye 

1900 lirayı elin serserilerine kaptırdı. 

- Ya iki küp altını getirselerdi} .. 
- O zaman da Yakubun ismini af. 

ler; yerine altını getirenlerin 
yazardım. 

isimlerini 

İMSET 



8 80 .. ' POSTA.; Toa111mz' 23 

E:ki~ikebi:öihfiya~n beyaz Amerikada idam mahkiimları 
sakalı her derde deva zehirli gazle öldürülüyor 

oluyormuş! Y · k f d·ı zehirlı· 1 kt ·k 
Eskcinin arkadaşları bu ıayiayı ıaka olsun diye eDI eş e 1 en gaz e e rl 
çıkardılar, fakat iş birden ciddileıiverdi ve ihtiyarın kadar seri İŞ go••ru••yor, aynı• zaman· da 

uzun sakalı kopanla kopanla az zamanda kısaldı 

YHH ı Oammn Cenı•I Keygılı .hiç iztırap vermiyormuş 

Eskici lbrahlm dede ve arkadaşları 

Dedenin .akalı eskiden koskoca bir bayanından korkan. bayanından azar 
torba sakaldı. Fakat ıon zamanlarda u- işiden, hatta dayak yiyen varsa Dede
fala ufala bu hale ıeldi, o eski koskoca nin dükkanına koşun: 
torba sakal buaün kısaca bir top sakal -Aman dedeciğim, ıenin ol müba-
oldu. Fakat, dedeye bu muzipliği hiç rek sakalını seveyim 1 
te fena etmediler. Çünkü saka1ın ufal- Diye birer kıl koparmaya başlamış ve 
ması dedeyi şimdi bir hayli gençleştir- böylelikle beş altı ay içinde Dedenin o 
di ve bu gidişle bir gün bakacağız ki koskoca ve bembeyaz torba sakalı bu 
dede'de ne aakal kalmış, ne bıyık; yet- hale gelmiş ... Dedenin sakalından bi
mişlik dede, olmuş otuz beşlik bir de· rer kıl koparan kılıbıklar_ bilmem ta M 

likanlı 1 biatlarını değiştirdiler mi f Fak at Dede 
Dedenin sakalının ufalması için bu şimdi bu halden çok memnun: 

muzipliği yapan kimdir acaba diyecek- Oh d" b" · k 1 "f .. ~ - ıyor, ızım ıa a ı şerı tam 
sın:; l cak dükk'"' k l ~imdi biçimine girdi; bu gidişle daha 
~m o a , onun an omşu a- _:ı_ • ~. d d 
d b k:k l Ba D . .1 wı gırecegm en maa a ... 

rın an a a yan espına ı e aşçı 
Bayan Peruz... Bu (Dede) de kimdir diyeceksiniz. 

Bunlar Dede'ye ötedenberi: Bu dede Edirnekapıda Erzurumlu es -
- Dede fU sakalını biraz kısalt, bi- kici İbrahim dededir ve şimdi onun sa-

raz gençleş yahu 1 kalından gülerek bir kıl koparmakta o· 
Diye takıldıkça dede bunlara hep o- lan da bakkal Niğdeli Atanas ile gene 

muz silker dururmuş... kıl koparmak için nöbet bekleyen bak-
F akat, günün birinde Bayan Despi- kal Arnavut Marko'dur. S~ldaki Ba -

na ile aşçı Bayan Peruz haşhaşa verip yanı sorarsanız o da E>edenın sakalına 
dedenin 0 , upuzun torba sakalına kar- karşı bu muzipliği Y.apmış olan Bayan 
şı fU tuzağı kurmuşlar: (Peruz) dur. 

- Dedenin aakalındaki her bir kıl Oıman Cemal KAYGILI 
pek mühim bir derde şifa imiş ... Kim 
ki karısından korkuyor, kim ki sakalı· 
nı karısının eline vermiştir, yani kim 
ki dört başı mAmur bir kılı bıktır; he -
men koşsun dedenin sakalından bir 
kıl koparsın, tonra bu kılı götürüp ev
de yaksın ve külünü karısının başın -
dan savursun derhal kılıbıklığı geçer. 

Bunun üzerine o civarda ne kadar 

Kocamı kendim• 
Nasıl 
Yaklaştırabilirim 

a 16 yaşında evlendim. Dokuz sene• 
dir evliyim. Jlti çocuğum var. Evlendi -
iim sündenberi kocamın güler yüzünü 
görmedim. Sevıisini kazanmak için bir 
kadının yapabilcceii her şeyi ynptım. 

Çünkü kocamı seviyorum. Fakat onun 
da sevıisini iatiyorum. Çocuklarımın 
ıevgiai bu ihtiyacımı tatmine kafi gel -
miyor. Tabiatim başkıı erkeklerle ala
kadar olmağa müsait değildir. Bu yüz
den çok bcdbahbm. Çirkin bir kadın da 
değilim. Fakat kocamı nasıl kendime 
bağlıyabilirim ~ » 

Ankara: Bezgin 

lzmirde Trakya paviyonu 
Edime, 22 (A.A.) - Arsıulusal 

lzmir fuarında modem tarzda 
açılacak olan Trakya pavyonunun 
hazırlıklanna başlanmııbr. Pavyo
nun inşası için hazır olan para 
lmıire gönderilmiştir. 

Ja düşmeden bunu tetkik ediniz ve hattı 
hareketinizi ona göre tayin ediniz. 

* «Yakında evleneceğim. Şimdi hazır-
lık yapmakla meşgulüz. Fakat üç sene 
evveline ait bir günnhım var. beni için 
için yeyip kemiriyor. Bu günahı o vakit 
sevdiğim gençle benden başka kimse 
bilmiyor. Fakat kocnmın karşısına gü
nahsız çıkamamak beni ç.ok muztarip e
diyor. Kendi kendimden utanıyor, ve 
evlenme günüm yaklaştıkça ıztırabım 

artıyor. Korkuyorum. Kocam günahımı 
öğrenecek ve ilelebet bedbaht olaca • 
ğım.» 

Bedbnht 
Günahınız maziye kanpnlf. Siz İstik

bale bakınız. Eskiyi unutup yuvanıza 

sadık kalmak azmile evleniyorsan!z bu 
ıztırabınız yerinde sayılamaz. 

* Tokatta S. Ş.: 

Kocanız niçin sizi sevmiyor. Bunu a

rqbnnl% ve bu sebebi bulmağa çalıJı -
aız. Davayı baledecek yol ancak bu • 
dur.. Onu memnun eden, eve bağlıya
cak olan yollan araştırınız. Hiç bir er· 
ltek, evde güzel kansı dururkm dışa -
rıda eğlenmek istemez. Yeter ki e"1nde 
•e karasında aradıiını bulsun. Y anlIJ 70-

Acele etmeyiniz. Duygunuzu kendisi
ne ihsas için bir fırsat bekleyiniz. Elbet 
bu fırsat çıkar ve dil.dijioize kavuım -
&unuz. 

TEYZE 

Amerikanın bazı hapishanelerinde j. 

danı tck)j üç defa değişmiştir. Evvelleri, 
bu iti salben yaparlardı. Sonra elektrikli 
iskemleye müracaat ettiler, im.di de gaz
lı odada ayni i~i görüyorlar. 

MahkQmlar eskiden: 
- .A.ılacağız derlerdL 

Sonra: 
- Yanacağız derneğe baıladılnr. 
Şimdi de: 

- Boğulacağız diyorlar. 

/ 

Mahkümun başma por
selen bir kap geçirili· 
yor ve düğmeye basıhyor 
Bir dakika sonra her 

şey tamam. 

Yeni cellat <ıMr. C. Y. K. » isminde bir ' 
U&çtır. E.ier ismini açıkça öirenmek ister
seniz onu da aöyleyiverelim: Cyanure de 
Potassium .• 

Bu zehir, elektrik kadar sür'atle İ§ gö
rür, ve mahkuma da azap ve cefa vermez. 
Cyanure'ü İlk Defa Na.sal Tecrübe Ettiler? 

Hk tecrübe Carson • City hapishane· 
ıinde yapıldı. Karısının gözlerini makasla 
oyduktan aonra öldüren Mammond ismin· 
de bir köylü, eni üç, boyu iki metre olan 
bir beton odnya konuldu, içerde eşya na
mına hiç bir ıey yoktu, yalnız bir borudan 
zehirli gaz içeriye girebilecek tekilde ter
tibat yapmııılardı. .Mammond, eli kolu çÖ· 
tüldükten sonra ufnk dar bir kapıdan bu 
odaya ahldı ve arkasından da kapı kapan
dı. 

- İçeri girmeden evvel, kendisine: 
- Metin olunuz, ayakta ölmeğe gayret 

ediniz, kalın camların arkasından ıizi sey· 
redecck olan ıahitlere teveccüh ediniz! 
demişlerdi. 

Gaz içeri girmeğe başlayınca, nefesi 
daralan Hammond birdenbire hızla 20 
ıantim kalınlığındaki cama hücum etm~ 
camı kımııııtı, siyanur dar koridora intişar 
ebneğe başlamış, ,ahitler de ölmekten kor
karak alabildiklerine oradan kaçmışlardı. 

Mahkılm: 

- Beni kurtarın diye bağırıyor, kırdığı 
camın arasına dudaklarını bastırıyor, ve 
nefes almağa uğraşıyordu, aradan bir da
kika geçmeden bir külçe halinde yere yı• 
kıldı. 

bu mahlutu 1 O clakiJm müddetle karıftmr. 
- Beni iyi dinliyorsunuz ya .... 

- Evet. 
- Odaya girip te kanapeye bailanın· 

ca, yamak dışan çıkarak üzerinize kapıyı 
kapayacak, şurada fU kalın camın atka.sın· 
da sizi seyreden cellat bir düğmeye basa· 
cak, o mayiin içine 1 O damla siyanür dam• 
layacak, ve sizi ölıc:lürecek olan gaz da bu 
suretle intigar cdeeıdc. 

Reppin bu izahab da dinledikten •onra 
kani olmamı§ cı:nazari,ye ile tatbikat aruın
da fark vardır. Ben elektrikle ölmek isti· 

yorum.» demi~ir. 
Bunun üzerine cözü önünde başka bir 

tecrübe yapılmıv, in d.omuzla bir köpek 
gazla öldürülmü1t onların bilihareket yı· 
kıldtklarını gören Reppin: 

- Pek ala demif ,imdi artık gazla ale-

Bu tecrübeden sonra, diğer mahkum
lnrı odada ııerbest bırakmadılar, resimde 
görüldüğü gıbi, bir koltuğa oturttular. Şa
hitler için ayrılan yer mahkumun bulundu- bilirim. 

iu yerden uzak olduğu iç.in, müşahede ca
mına hücum etmelerine imkan bırakılma· , Hamızı kibritin içine Cyanure de Po

tassium konunca aniyede tesirini ıöateren 
bir gaz meydana ıeliyor. Bunun içindir ki 
öbür dünyaya l'Önderilmek icap eden 
kimseler Amcrlk.ada bu vaaıta ile yolır:u e• 
ruliyor. 

dı. 

Walter Reppin'in Tereddütleri! 

Teammüden katilden mahkfım Nev
yersey"li Walter Reppin, kafasını cellat· 
tan kurtarmak için her çareye ba§ vurmuıı 
fakat muvaffak olamamıııtı. Gazla idam e· 
dileceğini duyunca oranıh en yüksek mül
kiye memuruna ıu mektubu yazdı: 

<1Bana reva görülen idam tcldine kar
§1, bütün kuvvetimle protesto ederim. Ben 
bir katillin bu muhak1dc, af talebimi red
detmek suretile ölümü hakkettiğjmi de res• 
men bildirdiniz. Fakat, ~imdiye kadar Ka
liforniyada tatbik edilmeyen bir idam ıek
liyle beni öldürmeğe kalkmanız insani de
ğildir. Ben Hindistan domuzu, tecrübelik 
kopay değilim. 

Beni ya sehpaya yahut elektrildi is· 
kemleye gönderiniz. Bilmediğim b.ir ölüm 
vekliyle öbür dünyaya gitmek hoguma git
miyor.)) 

Bu mektubu alan vall Amerikanvari 
bir çareye ha§ vurdu. 

Reppin'in tereddütlerini jzale etmek i· 
çfo, kendisine gazla idam mekanizmasının 
nasıl işlediğini göstermelerini emretti. 

Reppin taş yollar üzerinde ayağındaki 
zincirleri sürüyerek idam odasına girdi. Ve 
kendisine verilen izahatı dinledi: 

Bu terkip yeni ketfcdilmiştir. Bir ~ 
aylık mazisi vudır. Ondan evvel bagka 
bafka gazlar kullanılıyor. ve iyi neticeleı 
alınmıyordu. Dirilen mahkUınlara bile ıaat• 

gelinmi§ti. 
Tütün kaçakçılığı ederlerken kolcuyu 

öklürdük1eri için yakalanıp idam edilen 
iki kişinin cesetleri ailderine teslim edil-, 
miJ, onlar da bunlan gömmü§lerdi, araır. 

dan iki ay geçtikten sonra, bir mahalle ço• 
cuğu polise ederek, mahkumlardan bir ta• 
ncairün evinin civannda fU mektubu bulw 
duğunu söyledi. Mektupta IU satırlar ya• 
zılıydı: 

- Gazın tesiriyle ha~·}j rahatsızlandık~ 
ıimdi iyileşiyoruz. Kısa zamanda bin"birJ. 
mize kavuşacağız. 

Bunun Bunun üzerine tahkikata af-
ı&Şlmiş, me'kıtubun üzerinde mahkUmlan 
ait parmak izlerine rast gelinmiş ve me
zarları açıldığı zaman tabutl'arın içinden 
tuğlalar çıkmıştır. 

Şimdi bu türlü §eylere meydan verU " 

memektcdir. Yeni bulunan formül yani 
C. Y. K. mahk\unu derhal ve iztırapııs: 
bir surette öldürmektedir. Bu tekil Ame-
rikada gittikçe taammüm etmektedir. 

- Oda çelik kaplıdır. Odanın boyu 7 
ve eni sekiz metredir. Yüksekliği ise 9 
metredir. İçerde sizi bağfayacaklnrı şu is
kemleden başka mobilya yoktur. iskemle
nin ve başınızın üzerinde duran pors1en 
kabın iç.inde hamızı kibrit ve su bulunur. 
Siı: odaya ıirmeden celladın bir muavini 

Geçenlerde Söz Arası sütunumuzda Amerikada denizin dibinde evlenen 
çiftlerden bahsetmiştik. Resmimiz de 7:J yaşında Mister Benson ile 57. 
yaşında bulunan Mis Perdec papaz ile beraber görülmektedir. Yaşlı çift'" 
ler, nikahlan kıyıldığı için mes'uttur lar. 
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Bin Sene Evvelki Olimpiyadlar 

• 
1 • 

1 
• 
ilk oı·mpiyad müsabakaları niçin, nasıl, 

kimler arasında yapıldı? 
nerede 

ve 
Ol İM!>IYANIN :Ş EMATİI(; 

PANORAMASI • 
~ 

~ Yunanistanda Olimpiyat müsabakalarının yapıldı"1 yerin ımılnttan 300 yıl evvelki hali 

Eaki olimpiyat müsabakalan Mora ya • 
ttınıadasırun Elis denilen kısmında yapılır • 
<lı. Pcloponissos umumi adı altında. Mora 
rarı d ı G" l>c .. :na ası, altı mıntakaya ayrı mıştı: ~-

gu,e Arkadya derlerdi. Arkadyayı, fi• 
ltıalden başlıyarak çepeçevre Ahaya, Ar • 
~oJis. Lakonika, Mcsseni ve Elis memle
.. ctleri kuşatırdı. Eliste birinin adı Penc, 
~'biirünÜn adı Alf e olan iki ırmak vardL 
b~ f~ ırmağının kenarında Yunanlılann en 
.UyüJc. mabudu Zcfs namına takdis ve tah-

8ia b' 
1
. ır rnqe korusu vardı. Buraya da «Ü-
llltpiya » adı verilmişti. itte olimpiyat mü

•ahalcalan Alfe ırmağının kenarındaki bu 
frıtıJcaddes arazide yapılırdL Olimpiya bir 
lehir değildi. Zcfs ile diğer mabutlann na· 
!lıına yapılmı~ mabedlerde.n. mihraplar -tan. kurbanlıklardan. ibidderden ve hey. 
ellerden; bir atadyom ile bir hipodrom• 

<lan; iimnaz.lar, Palestralar, hamamlar ııibi 
lıtntuni binalardan mürekkep bir yerdi. ki 
~İitiin bu binalar ve abideler, dört yıldan 
ıQört yıla yapılan müsabakalar vesilaile 

~llf4telif devirlerde muhtelif kimseler ta • 
11 ınd 

lln yaptmlmıştı. 
1 E~cla, hipodromda yapılan araba ko
tı.darı ...... .. b'" - .. 1.__ 'L la · a 
.. .J. ..,uatcsna, ulun musa~a nn ıcr 
"'Qdd'w, ahh b• d 0 d ~ ıgı atadyom, çok mu ar ır evır e, 

il ttan evvel 329 yılında Atinalı met· 
Qr lı . 1-~ 

ta. • atıp Likurgos tarafından yapbnlllll9-
~ Lihırgosun Olimpiya ataduu yapbrrrıa· 
.Jlndan evvel, müsabakalar. iki Gıai aralllD· """ . .fid §lnıalden cenuba doğru uzanan bir va· 
~cf e. olurdu. Bir yanında büyük mabut 

tdoı:n mulc.addcs korusu bulunan bu vadi 
.. ı Urulrnuş, düzeltilmiş, müsabakalara 
'"'"eh.,ı · · h 
) -·y 've binlerce insanı alabilecek hır a-
c ko ı h 'k. ) nu muştu. Seyirciler, bu sa anın ı ı 
"nınd k' kl ·· · d a ı yamaçlarda topra ar uzenn -

d. er Otururlardı. Atinnlı Likurgostur ki ilk 
c a 1 
~ 0 arak bu ..Jıanın etrafına çepeçevre 
ha l'rncr bir duvar yaptırttı, ve koşu yerinin 
~ilngıç ve aon noktalarını göstermek için 
~ ırdan getirttiği mermer sütunları dikti. 
d suretle bir stadyom kurmuş oldu. On-
iln d" 1 d <>rt asır sonra, Roma imparator arın· 

ı:; Mark-Orel'in hocası Maratonlu He • 
t'J Attikus bu meydanın iki yanına ıeyir-

1 Ct' ' 
h ın oturması için mermer basamaklar 

l>tırdl d d" l · d' Oli . ~, " mey anı uze ttir ı ve mpıya-

~l daha birçok binalar ilave ederek bura11-
te Yunan aueueri tile ~Yin etti. Müsabaka meydanı ile eeyir· 

~ re tahsis edilen basamakları ayırmak Stadyomun eeyirciler için yapılmıt olan YAZAN 
mOsabııktıdım evvel ma'but Zcfse dua ediyorlar 

n ın d b' d mermer baaamakb trilıüıılerinden prba : 1,. ey anın etrafına çepeçevre 1r e R 
~) l'apılrnı§tl. Alfe ırmağındaıt alınan düşen luamı, Olimpiyanıa dii« hina ve... • Ekrem ""oçu 
'c .1 bu lı.:anab dolaflr. oradan, atletlerle bidelerinia bulunduğu aahaya dojnı dik fi 4 
L!.~cilere tahıiı edilmiş olan havuzlara ~ö- \bir duvar halinde iner ve .tadı bu eaha - ,çılrnıJ kemerli bir kapldan stadyoma giri· 
~lltdü. dan ayınrdı. Bu kiair tn'bünün altından a- lirdi. 

, Stadın biraz berisinde araba ltoıularının 
yapıldığı hipodrom vardı. Hipodromun et• 
rafında kofU beygirleri için ahırlar bulu • 
nuyordu. 

Stadyomdan çıhlıdığı zaman sağ taraf. 
ta, Olimpiya müaahakaları için eetirilen al-

L.lif Yunanfstanda Olim.1>iyat mosabakaların vavıloıaı yerin bUJCOnkQ bUli 

~ ... 
--

l
ıbD ve gümü, çelenkler. albn ve gümüı va
lzolar ve saire ıibi kıymetli hediyelerin 

1k-onulduğu hazineler vardı. Onun yanında 
.atletlerin müsabakalardan evvd kendileri· 

1 
ni cin ve §Cytanların kötülüklerinden ko· 
rumaları için mabutlara yalvardıklan yer 

1 

geliyordu. iç.inde bir mukaddes gusülhane 
vardı. 

Hazinelerin karılSlJlda, Olimpiya mü-
J sabakalnrına iftirak eden Yunan Sitde • 

rinin murahlıaalanrun toplandıklan, ha • 
kemlerin karar verd.ik.leri, müki.fatlann da
ğıtıldığı Senato binası vardı. Onun gerisin
de Roma imparatoru Neron kendisi için 
bir "'•illa yaptırınaı ve Olimpiya~ ziyaretin· 
de bu binada kalmıştı. Senatonun yanın • 
da. Olimpiyarun en eski i.bidderinden ma
but Zefain büyük mabedi bulunuyordu. 0-
,limpiyanın bu en büyük ve en eski bina11· 
pm önünde Zefain tunç bir heykeli, 
,madebin içinde de. eki Yunanın 
en büyük heykeltra~rından Fidi-

)'&sın yaptığı Zefsin fildişi ile altından 
,ınetlHar heykeli vardı. O .zamanlar bu 
;beykleL dünyanın yodi •cibesinden biri 
,addolunmu,tu. 

Zefı mabedinin yamnda mabude Hira· 
.nm mabedi. geri.inde krallar sarayı diye 
,töhret alan binalar. onun yamada Make-
1donya krah ve Büyük İsle.enderin habuı 
filip tarafından Zcfs namına yapbrılan 
rm:bet, onun geriain<le heylcdtrq Fidiyasın 
,atölyesi. yanında olimpiya müsabalcala • 
,ırma getirilen çocuklar ve ddikanlılar = 
ıEfel'ler için yapı.lnuı idman yeri = Pales· 
tra. onun yanında Pritane vardı. Pritandcr 
,her Yunan aiteainde bulunan bir bina idi 
lci, O aiteye CD büyük hizmeti yapmq ofan 

lcimscler burada obırurlar, bemşerilcri on· 
lan ölünceye kadar beslerlerdi. Bir Yu· 
nanlı için bu en büyük şeref addolunurdu. 
Onun için olimpiyada da bir Pritane var· 
dı. 

, Milli şereflerin en parlağı addedilen 
olimpiyat .zaferlerini lcazanan atletlere, 
müsabılJara burada bir ziyafet verilirdi. 
Pritanc ile Ralestranın gerisinde jimnnzya 
.'·ardı. Burada müeabakalara ittir.ık ede· 
cek olan çocuklarla gençlerin, müsabaka
~arda hep beraber oeuyacaklan türküler. 
,ilihiler öirctilir. Paleatradaki çalıflllaları 
burada ~ö2d- 8'eÇiri}ir. )'Üz ve viicudun 
ıKiizellik ve kuYYetİae unıua bir filrir ve 
~ek& giizelliii ve kuvveti verilmcğe çal1-
,11Lrdı. 

, Daha aeride llCak IU Lamamlan varda. 
,Nilayct bütün bu bina ve iıbidderin orta· 

,_ında maL..d Zef.iıı bijyük miırabı varda. 
(DeYum 8 inci _,.,....) 



8 Sayfa 

İki Bin Sene Evvelki 
Olimpiyadlar 

Jık Olimpiyad müsabakalan niçin, nasıl, nerede 
ve kimler arasında yapıldı ? 

(B~tarafı 7 inci sayfada) 
·Bu mihrabın üzerinde altın bir sehpaya o
turtulmuş muazzam bir meş'ale bulunu
yordu. Bu meş' alede olimpiya ebedi ve 

mukaddes ateşi yanardı. 
Stadyom ve hipodromun geniş sahala

rı müstesna, bütün bu binalar ve abideler, 
Zefsin mukaddes korusunun me.~e ve ser· 
vilerinin sık dallan ve gölgeleri arasına gö· 

mü im üştü. 
Bunlardan başka, olimpiyat müsaba

kalarının devam ettiği günlerde, burada 
toplanan binlerce seyirci muvakkat bara
kalar, çadırlar kurarlardı. Bir kısmı da 
kırlarda yatıp kalkarlardı. Müsabakalar 
bitince bu baraka ve çadırlar kaldırılır, 

yalnız yerli binalar kalırdı. Eski Yunanistamn hnritası 
Olimpiyat müsabakaları, e!lki Yunan- ı limpiyat müsabakaları yapılan yakasına ge· 

lıların en eski ve en büyük milli şenlikle- çen kadın idam ile cezalandırılırdı. Kadın
rinden biriydi. lar Alfe ırmağının öbür yakasında, müsaba-

Bütün Yunanlılar olimpiyat müsaba· kalara iştirak eden oğullarının, yahut erkek 
kalarında bulunurlar, müsabakaların deva- kardeşlerinin veyahut kocalarının galip gel
mı müddetince, bütün Yunan siteleri, şe· mesi için mabudlara yalvarırlar, müsabaka 
hirleri arasında mukaddes bir sulh hüküm meydanından akseden gürültüleri, çığlıkları 
ıürerdi.. 've alkışları uzaktan uzağa dinlerler ve ne• 

Başlangıçları bilinemeyen, karanlıklar 'ticeleri heyecanla beklerlerdi. 
iç.inde olan olimpiyat müsabakaları hak- ' Olimpiyat müsabakalarının kadınlar 
kında eski Yunanda muhtelif feyler söy· hakkındaki bu ağır yasağını yalnız bir tek 
lenirdi. Muhakkak olan şurasıdır ki, olim- kadın dinlememişti, ki F erenika adını ta
piyat müsabakaları, Yunanın tarihe baş- şıyan bu kadının heyecanlı macerasını, bü
langıç devirlerinde ve dini bir mahiyette yük Yunan ~airi Pindaros parlak bir man
kurulmuş. sonra dini merasim devam et- zumcsinde anlatmıştı. 
mekle beraber milli bir müsabaka haline Ferenika, Kahraman haklisin torunla
konmuştur. Bir rivayete göre Kahraman l- rından ve olimpiyat galiplerinden Rodoslu 
raklis tarafından mabut Zefs namına tesis e- atlet meşhur Diyagoranm kızıydı. Erkek ço
dilmişti. Ve Turova muharebelerinin deva- cuk doğurduktan sonra genç yaşında dul 
mınca da sekteye uğramıştı. Strabon'un kalmıştı. Bütün sevgisini oğluna vermiş, 

rivayetine göre ise, Tor'ların Mora yarım küçük Diyagora, on üç on dört yaşlarına 
adasının istilasından sonra tatil edilen o-, bastığı zaman, bir Apollon kadar güzel ve 
limpiyat müsabakaları, Elis Kralı lfitos ta- bir Apollon kadar kuvvetli bir küçük at
rafında miladdan evvel 884 yahut 828 'ıet olmuştu. Ferenika üzerine titrediği oğ
yıllarında yeniden tesis edilmiş ve Bizans 'lunu almış, ve onu kendi yaşıtları ile dö
İmparatoru Teodos'u~ zamanına kadar, vüştürmek için Rodostan Olimpiyaya getir. 
miladın beşinci asrı ortalarına kadar bila mişti. Fakat güzel ve kuvvetli oğlunu dö
inkıta devam etmişti. vüşürken görmek isteyen bu kahraman a· 

Tarihi hikayeye göre Yunanda bir ve- na, her fCyİ göze alarak erkek kıyafetine 
ha salgını olmuştu. Elis Kralı bu afetin na- girmiş ve oğlunun muallimi, antrenörü gi· 
111 def edileceğini Delfi' deki Apollon ma- bi ıtadyoma girmiııti. Küçük Diyagora ra· 
bedi kahinine sormuş, o da olimpiyat mü• :kiplerinin arasına karışmış ve biraz sonra 
aabakalannın tesisini emretmiııti. da müsabaka meydanına çıkmıştı. Hakem . 

Önceleri olimpiyat müsabakaları yalmz hey' eti onun pojila dövüşü yapmasına 
Elis memleketi ahalisi arasında yapılırdı. . karar vermişti: Ellerine demir çivili eldi
Sonra bütün Mora yarım adasındaki Yu· venleri geçirmiş ve rakibinin üzerine atıl· 
nanltlar bu müsabakalara i~irake başladı- 1mıştı. Çok çetin bir dövüşten sonra oğlu
lar. MU.aba.kaların şöhreti buradan Yuna- nun galip gelerek alkışlandığını görünce, 
nın diğer köııekrine ve müstemlekelere ya· :anası dayanamıyara.k müsabaka meydam
yıldı. İlkönce bu müsabakalara aadece se- na atılmış ve bu esnada elbisesi açılarak 
yirci olarak kabul edilen diğer Yunanlı- 'kendisinin kadın olduğu anlaşılmıştı. 
lar, biraz sonra müsabakalara iıtirak etti- Olimpiyat müsabakaları kanunu gayet 
rildiler, daha sonra da Asyaya ve Afrika· açıktı: Ferenika uçurumdan aşağı yuvarla
ya ve Avrupanın diğer muhtelif memleket• narak idam olunacaktı. Derhal olimpiyat 
lerine göç edip yerleşmiş olan muhacirler -hakem meclisi toplandı. Fakat Ferenikanın 
de Yunanlı addedilerek müsabakalara ka- üç el'kek kardeşinin, babasının ve bütün 
bul eruldiler. Bu suretle olimpiyat müsaba-

1

ailesi efradının ve nihayet en son olarak 
kalan büyük bir milli müsabaka oldu. 

0

da küçük oğlunun olimpiyatlarda galip 
Yalnız, müsabakalara iıtirak edecek o· gelmi~ kahramanlar olduğunu nazan dik· 

lan çocukların ve gençlerin saf Yunan nes- kate alarak kendisini affetmişti. 
line mensup olmaları, mensup oldukları Yalnız böyle bir vak· anın tekerrürüne 
fehirde bütün medeni haklarına sahip hür 

1

mani olmak için, bundan sonra müsabaka
bir hemıeri olmaları, hiç bir ceza görme· 

0

ya girecek çocuklar ve atletler gibi antre· 
mİf, mabudlara ve kanunlara itaatli olma-

1

nörlerinin de stadyoma c;ınlç1plak. girme-
' lan şarttı. 
1
leri şart konulmuştu. 

Yunan neslinden olmıyanlar olimpiyat• 
1 

Daha eonraları bu şiddetli yasaklar da 
lara seyirci olarak giderler, fakat müsaba- hafifledi ve kadınlar da olimpiyatlara se· 

1 

lalara iştirak etmezlerdi. Yalnız Romalılar, yirci olarak İştirake başladılar. 
)'unanistanı fethettikten sonra mağluplar Olimpiyat müsabakaları zamanında bü
tarafından Yunan ırkından addedilmişler tün Yunan siteleri müsabakalara iştirake 

ve olimpiyat müsabakalarına kabul edil-
1

davet olunurdu. Onlar da müsabakaya res-
• 

mişkrdi. Bir çok Romalı atletler, hatta men iştirak ettiklerini bildirmek üzere mu-
jmparatorlardan Tiberius ile Neron olim- rahhaslar tayin ederlerdi. 
piyat müsabakalarına iştirak etmişler, çe• Olimpiyat müsabakalarının ahkam ve 
lenk kazanmııılardı. nizamlara göre idaresi Hellanodis denilen 

Esirler olimpiyat müsabakalarına gire- müsabaak hakemlerine bırakılırdı. Bunlar 
mezlerdi. Siyasi ve dini bir suçtan mahkum müsabaka hakemlerine bırakılırdı. Bunlar 
olan hür Yunanlılar da, cürümlerinin de- ka müsabakaların tertip ve tanzimi, galip· 
recesine 1törc, ya muvakkaten yahut mü- lerin tayin ve ilanı, mükafatlarının tertip 
ebbeden olimpiyat müsabakalarına iştirak- ve tevzii ile uğragırlardı. Müsabakalarda 
ten menedilirlerdi. Bazan bu ceza bütün bir her tarafı görebilecek tarzda yapılmış olan 
ıehir hatta memleket halkına verilirdi. bir locada otururlardı. 
Mesela dinin mukaddes addettiği bir ara- Müsabakaya girecekler kaydedildikten 
ziye tecavüz ettikleri için Lakonyalılar dok- sonra, Olimpiyadaki Palestra ile jimnaz· 

' sanıncı olimpiyada kabul edilmemişlerdi. da muallimlerile antrenörlerinin nezareti 
Atinalılar Zefs mabedine hediye verme- altında bir ay kadar talim ederlerdi. Bun· 

• 
diklerinden, İspartalılar mu'kaddes bir mü- dan son.rn hakemlerin huzurunda imtihan 
tarekeyi bozduklarından· muvakkat olarak olurlar, yaşlarına ve kuvvetlerine göre 
olimpiyattan mahrum edilme cezasına muhtelif sınıflara ayrılırlardı. 

çarpılmışlardı. Başlarında çiçekli çelenkler bulunan 
Bundan başka kadınlar da olimpiyat münadiler, bütün Yunanı dolaşarak olim

müsabakalarına kabul olunmazJardı. Hat-
0

piyat müsabakalarının ne zaman başlaya
ta mÜ!abaka alanına seyirci olarak dahi cağını halka ilan ederdi. Müsabakaların ya
alınmazlardı. Müsabaka alanının duvarın- pıldığı ay içinde Yunanlılar arasında her ne
dan içeri ıiren ve hatta, Alfe ırmağının o-! vi muharebeler ve dü~anlıklar dinen ya-
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TARİHTEN SAYFALAR: 

Üç Tarihte ~anakkale _J 
~ * 

••• Ve o söyledi, ben yazdım : " Bugün Montrö 
mukavelenamesi, Çanakkale müdafaasında şehit olan 
Mehmetciğin hatırasına konmuş bir zafer çelengidir. 

Yazan: Ae,at Ekrem Koçu 
Yeni Boğazlar mukavelenamesinin im

ıasile Türk diplomasisi Montröde tarihi 
bir zafer kazanırken, Son Posta için bir 
Boğazlar tarihçesi hazırlamağa baııladım. 

Eğe mitolojisinden başlayarak bu güne 
kadar geldim. Ve nihayet bu yazılara bir 
başlangıç yazarken, sabahtan akşama ka

dar denizden çıkmayan pul pul olmuş ya- ı 
nık vücudu ile balıkçıdan bir Efebi heykeli· 
ne benzeyen sevgili Haluk, halamın oğlu, 
elinde bir İstanbul gazetesi karşıma geldi. 
Biz onunla konuşurken, o bana daima em· 
reder ve ben boyun eğerim: 

- Ağabey 1 dedi, Boğazlar tarihçeei 
yazıyordun, eğer yazına resim istersen, al 
ıana bir resim 1 

Ve elindeki gazeteyi bana uzatırken 

kendisine anlata anlata ezberlettiğim bir 
tiirin §U satırlarını okudu: 

«Bomba ıimşckleıi beyninden inip her 
siperin 

Sönüyor göğsünün üstünde o aslan 
neferini>> 

Ve yumruğunu gömleğinin çözük ya. 
kasından çıplak göğsüne vurdu. 

İlkönce bu sevgili çocuğa baktım, çıp
lak ayağını boş bir iskemleye dayamış bir 
eli belinde, öbür elinin yumruğu dizinde, 
ve gözleri gözlerimin içine bakan bu ço
cuk bana bugün askerde gördüğüm, tanı

dığım ve sevdiğim Mehmetciği hatırlattı. 

Sonra bana uzattığı gazeteye baktım: 
Gazetenin birinci sayfasındaki neferin yü
:ı:üne kendi vesika resmini kesip yapıştır

mış, ressam neferin eline verdiği silahı 

az görmüş, kırmızı kalemle bir yavuz yap• 
mış, bir tank, bir çok toplar, muhayyilesi· 
nin ültra modern silahlarını koymuş, gök 
yüzünde tayyareler ... lmrozu ifgale giden müfreze kumandanına bir yavru çiçek verirken 

ar d r~ boğazların ta~ ort.a~ı~~a ~e~'. h~in ı ~ enedikliler, şimdi perişan ve çılgın, ı:,ı 
rüzgar Heronun meş alesını ufledı, sondur- gazdan kaçıyorlardı ..... » 

Omuzlarından tuttum ve başını kendi
me doğru çektim: 

- Bugün sen benim yazımın mukad
demesini yazıyorsun Haluk 1 dedim. 

dü. Ve sonra Hallıka boğazlar tarihiııd 

O bir şey anlamadı: 
- Ben bir şey yazmıyorum. 

Dedi, sonra: 

Gece koyu karanlıktı. Yolunu kaybe• başka parçalar okudum. Cihan harbİll 
den kahraman Leandr sabahlara kadar Çanakkale muharebelerine geldik. T 9(. 

boğuştu, fakat sahili bulamadı. Nihayet notlardan sonra Mehmet Akifin manzuıı' 
kollarının kuvveti kesildi ve vücudu sulara Iİni beraber okuduk; deminki küçük rJt 

•v• b 1 ·· d 't da - Bana yazdıklarından bir kısmını o
ku da dinleyeyim. dedi. 

Okudum: 

<c ••• Eğe mitolojisinin en büyük aşkla
rından biri Çanakkale Boğazının tarihine 
karışmıştır: Boğazın Anadolu yakasında 

Abidos kasabasında Leandr adında bir de
likanlı vardı, ve Karşıyakada Sestos kasa· 
basında Hero adında bir güzel kız vardı. 
Onlar biribirlerini çok severlerdi. Ve her 
gece Leandr, denize atılır, Hero öbür ya· 
kadan ona bir meş'ale ile ışık tutar, deli
kanlı yüze yüze karşı sahile ulaşır, sevgilisi 
ile buluşurdu. 

Bir gece bir fırtına çıktı, dalgalar dağ
lar gibi yükseldi. Fakat Leandr yine de
nize atladı ve dalgalarla güreşmeğe başla
dı. 

Kuvvetli kollarının arasında sular çö
küp yıkılıyor, sonra onu belinden ve ba
caklarından kavrayıp eziyor, nihayet Le
andr boğazın tam ortasında iken, hain 
lıyordu. Ve her kurtuluşunda gözleri, kar· 
ıı yakada yanan Heronun meş'alesine sap
lanıyordu. Bu boğuşma uzun sürdü ve Le-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gömüldü. Erteei sabah Hero onun ölüsünü 
kayalıkların arasında buldu, çok düşünme• 
di Onu alan sulara kendi vücudunu da 
bıraktı .... » 

Birdenbire: 
- Kara Mehmedi yazdın mı, dedi. 

- Yazdım Haluk dedim. 
- Oku bakayım dedi. 

Okudum: 

((..... Venedik büyük amirali Lazaro 
Moçenigonun, gemisi kazanılan parlak za
terden sonra Boğazdan Marmaraya doğru 

ilerlemeğe başlamıştı. Bütün donanma bay
raklarını açmış olan bu mağrur Venedik 
gemisini ikinci amiral gemisini takip 
ediyordu. Çerkes Osmıan paşanın 

kumandasındaki Osmanlı donanması mah· 
volmuş, Türk amiral gemisi, sahile yakın 
bir yerde, biraz sonra düşmanın eline ge
çecekti... Bütün tabycler susmuş, Serdar 
Köprülü Mehmet paşa Venedik donanma
sının ilerleyişini yaşlı gözlerle takip edi· 
yordu ... Lazaro Moçenigonun amiral ge• 
mi.si ağır ağır Türk amiral gemisine doğru 
gidiyor, küreklerinin hareketine gemide ça
lan bir muzika refakat ediyordu. 

Yirmi yıldır Girit adasında taşı yastık, 
toprağı yatak ve rüzgarla karı ve yağmuru 
yorgan yapan Türk çocuklarının büyük 
gazası mahvolmuştu. Lazaro Moçenigonun 
filosu İstanbul limanına girdiği gün her 

sak olduğu için onları mukaddes mütareke
ye davet ederdi. Bu ay içinde bilhassa Elis 
memleketi ve halkı her türlü tecavüzden 
masun addolunurdu. Hatta olimpiyat mü
sabakalarına gelen seyircilerin yanlarında 
en ufak bir silah bile bulunmazdı. Elis top
raklarına müsellah olarak ayak basmak §ey bitmiş olacaktı. 
büyük bir dini cürüm addolunurdu. Birden, nasıl oldu bilinmez, Türk tab-

Münadilerin olimpiyat müsabakalarını yelerinin birinden bir top sesi işitildi. 
itam gününden itibaren Yunanın her ta- O zamana kndar hiç ateş etmiyerek to
rafından Elis memleketine doğru seyirci a- punun yerini gizlemeğe muvaffak olan Ka· 
~ını başlardı. Yunanistanın her tarafından ra Mehmet, Venedik amiral gemisi topu
olimpiyada gidecek olan murahhaslar, ma- nun namlusu hizasına geldiği anda fitili a-

metcıgın ana sarı an vucu unun tı re 
ni duyuyordum: 

Y aralanmıf temiz alnından, uzan), 
yatıyol' 

Bir hilal uğruna, Yarap, ne gün~ 
batıyor! 

Ey, bu topraklar için toprağa dü 
askeri 

Gökten ecdat İnerek öpıe o pik 
değer• 

Sana dar gelmiyecek makberi · 
kazsı111 

«Gömelim gel seni tarihe, l> d 

Seni ancak ebediyetler eden istiap· 
<ıBu, taıındır. » diyerek kabeyi d. 

batırııııl 
Ruhumun vahyini duysam da g • 

taşın•~ 
Sonra gök kubbeyi alsam da, 

namiltı 

Kanayan lahdine çeksem b" 
ecramileill 

Mor bulutlarla açık türbene çatsaıt' 
tav•"' 

Yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradl 
Sen bu avizenin al!ında, bürünf" 

kanıl111' 

Uzanırken, gece mehtabı get' 
yanı~' 

Türbedanm gibi ta fecre kıtcl 
bekletseJ11İ 

Gündüzün fecrile avizeni lebriz el,ei 
Tüllenen mağribi akıamları 

Gene bir 

yarana·" 

yapabildim di)' 
batıra~·. 

mi ağabey? Jı budlara takdim edilecek kıymetli hediye- teşlemişti. Ve topunun ağzından fırlayan _ Yazın burada bitti 
lerle ve mutantan alaylarla yola çıkardı. gülle, Lazaro Moçenigonun amiral gemi· sordu. 
J\1urahhaslar erguvan renkli ve sırma işle- sinin barut ambarına isabet etmiş, bir an _ Bitti, dedim . 
meli ağır kumaşlardan elbise giyerler, tu- içinde büyük amiral ve bütün erkiinı har- _ Bitmesin, yazının mukaddenıe~I 
valetlerinin ihtişamı ve götürdükleri hedi- biyesiyle beraber, gemi parça parça hava- yazmadım amma, sonunu yaznbilirırtı 
yelerin kıymetiyle öğünürlerdi. Olimpiyat ya uçmuştu: di. 
vadisi çadır1ar ve barakalarla dolar, bin- V c kıç tarafı, bir ateş kitlesi halinde i· 
lerce insan, ve kurbanlık öküz ve koyun kinci amiral gemisinin üstüne düşmüş, bir 
sürüleri kırlara yayılır, görülmeğe değer lah;,ta sonra o gemi de, biitün kumandan· 
harikulade bir manzara teşkil ederdi. l larile beraber mahvolmuştu .. 

Reıad Ekrem Koçu Biraz evvel gurur ve haşmetle ilerliyen 

ve o söyledi, ben yazdım: . (1 
«Bugün, Montrö mukavelenamesı, te~ 

nakkale müdafaasında şehit olan r. f 
metciğin hatırıuuna konulmıu bir ı.af ı:t 
leniidir ... » 



23 Temmm POSTA: 
Sayfa 

O dumuz Çan eye nasıl girdi? 

' 

Alaym sancaimı öpmek için ablan ıenç kadınlar 

- ~--=----

Çanakkaleye girdikten ıonra iıtirah8t esnasında dağıtılan guozlan içen bahriyeliler 

. ( 

f<alınunan ordwnımm Çanakkaleye ıiriJinden Myecanla bir inhba: Bir bal>a ,çocuju kucaiuıcla cenerale çiçek verirken 

Aakerl«e serpantin atan cençlel" 

,. 

Boğum meclb•linde elektrik le te11vir edilen yazası ve donanmamız 

Bir köylü kadın .Ubay lanmıza aüt dağıtırken 

Çan•kkalelilet' ordunun ıe~fini böyle beklediler' 
Halk heD bir aiudan Jatiklil ınarıı oimrJwı 



10 Sayfa SON POSTA: fMı••m 2J 

Çanakkale dün, heyecan içinde Büyük İspanyada kan · gövdeyi 
Harpteki. Kahramanlarımızı_ . ~ndı ! · götürüyor 
(BaJ:arafı 1 inci sayfada) babası da abıdenm basamaklarına ...___ (Bar.aralı 1 inci sayfada) ISarngosn ÜZcTine yürümek.le ve buTadaki 

lik bir kafile bugün buraya gelmiştir. Atatürkün yüzünü sürerek hıçkırmıya baş- Gelen habcrleTe göre Madritten 68 mil asileri bombardmnn ederek imha etmeyi 
Kafileye Remzi başkanltk etmektedir. Ankara ve İstanul layınca coşkunluk sonsuzlaşmışb. mesafede Wôlerle hükWxıet kuvvetleri ara· istcmektediT. 
Aralarında döçentlerden Saip Atade· aındn şiddetli bir muharebe vuku bulmuş- Madride kaT§l hareket devam ediyor. 
'mir İsmail Gürkan, Sadi Irmak vardır. halkına iftifatlan lnglliz mezarhgında tur. Hükiım.et kuvvetlerinin galip geldikle- Kadis.i bombardıman etmek isteyen zırh· 

1\fuafirler, rıhtımda askeri bando (Ba,larafı 1 ci aayfada) Bundan sonra İngiliz mezar- ri arılaDıhyor. Fa:kat asilerin Madride sev- Jılnr, asilerin tayyareleri tarafından bom· 
ve halk tarafından çoşkun tezahüratla telgrafa Atatürk aşağıdaki cevabı gön· hğına gidildi. Nutuk başlarken kettikleri ikinci ve üçüncü kolun ne yaptı• bardıman edilmiştir. 
karşılanmışlardır. aermiştir: Türkiyede'ki İngiliz mezarlıkları ğı hakkında benüz bir llıaber '8.hnamamıı· Tanca civarında da asilere ateş açan 

Üniversiteliler belediye reisi Gürel, «Muhtaem hemıerilerimin · · M tır. harp gemileri tayyare bombardmanı reısı ellingtona sokuldum. Oto- Paristen gelen bir habere göre vilayet· 
Halkevi başkanı Halil Dilmaç ve kala- TüTkün yeni Bog-azlaT uıleTini b"ll çift ık ile karşılaşmışlardır. mo ı i ve · e nşa.Klı mezarl - lcrin çoğu ô.silerin elindedir. Hiikiimet Sen 
balık bir halle ile birlikte şehrin muh - derin heyecan ve biiyü.k aevinçle •-- reısı· · dedi .._

1
••• Scb"sf . 1 Hükumet ~ vilayetteki müsellah 

:uu- K ı ıyanı gen a mıştır. k 1 . k" ·ı h""k" l b 
telif yerlerini gezdiler, askeri kuman- katladıg-ını bildiTen telgrafını- H .. L. k 1 · n d d ruvvet erm amı en u umet e era · , u11;umet uvvet en :oars onayı a c· 
danlarımızı ziyaret ettiler. za tqekkür ve ben de duygula- " - Burada (35) bin ölünün le Ceçİr.miş huİunuyo:dar. her olduğunu ve bunlan bütün isyanın 

Şehirdeki ziyaretlerden sonra May· rını.za İftiralı edeTİm.» mezan var. Hepsine birer taş Barselonadalô muharebe müthiı ol- kökünü kıracağını söylüyor. 
dosa geçildi. Oradan da Anburnu, A- K. ATATÜRK dikilmiştir. Taşlar daJyazılı. Hüvi- muıı Ve iki taraf 500 maktul ile 3000 mec· Madridde vaziyet tabiilelmiş gibi 
nafarta lar ve Seddilbahir harp sahaları- yetlerini tesbit edinceye kadar .ru'h verıniŞlerdir. görünüyorsa da pencerelerden ve bal-
na gidildi. l Atatürk l.tan~nn uygı ve akla karayı seçtik. Köylüler sene- Röyter muhabiri vak"a hakkında hu- konlardan bala kurşun atılmaktadır. 

Bu ziyaret esnasında İstanbulda hu- sevgi tezahüratına JU telgrafla muka- (erce topraklan didik didik ettiler. ,Cluttan verdiği malUm.atta. vak·anın ehem· İngiltere 15 zırhlıyı İspanya suları-
susi surette yaptırılan muazzam çe - bele buyurm~ardır: miyetinj anlatmalı:ta, sokakların kan içirı- na g_öndermiştir. 
lenkler Mehmetcik abidesine, kahra - «~uTdamrızıın Boğazl.aTdaki Nihayet iskeletleri topladık, de yüzdüğünü, ve her 'Yerde m&Jctullcrin cc- Amerika donanma gönderiyor 
manca döğüşen eski düşmanlarımızın emniyetini tevsilı eden Montrö hali araıbnyoruz da. Bütün asker- setlerine tesaöüf olunduğunu anlatıyor. Londra, 22 (Hususi) - Amerika 
mezarlarına merasimle kondu. malravelui müna.sebetil.e mahte- lerimizin bilelderinde numaralan MU'hare'be sırasında ayak takımı ça- bükiımeti Avrupadak:i karışıklık yü -

Misafirler aeç vakit tekrar Çarulk- J vardu. Hüviyetleri o .numaralar pu]ca1Ult,. yağmageilik '\'e Cf)ayalı'k ıile zünden Akdenizde bir Amerikan fi 
o rem atanbal halkının coılmn he- ı im 

kaleye döndüler. Akşam belediye ta - sayesinde tesbit edebiliyorduk. .mqgu 0 uı ve tdıir L.rlaınç bir vaziye- losu bulundurmak lü~unu bisaet • 
yecan ve ıevinçleTini müı'iT tel- t (!- - H •~ih rd ·w· · b"ld" · · A "k B" l ik rafından şereflerine mükellef bir ziya· e ~ftür. an azı a nisbi sükiınet tlgmı ı mnıştır. men a ır eş 
gralınıza ıamimi teıekkürleTimi Abidenin üstünde gördüguv "'nüz teessüs etmi .. bulunuyoT. c·· h . ti . d b k c d ı H il fet verildi. :s um urıye en ış a anı or e u 

b d bildiririm.» fU kihlbe meşhur Radyar Kiplin- Saragosada:ki asiler teslim olmamıRlar· bugu··n bu yolda beyanatta bulunmuş. Ziyafet esnasında Yavuzun an osu :s 

tarafından çok beğenilen ve zevkle K. AT ATU RK gindir. Onlann adı ebediyete kadar dır. Baraclonadan hareket eden bir kol tur. 

dinlenilen güzel parçalar çalınmıştır. Hariciye Vekaletinin Teıckkiirii yaşar manasınadır. 
Heyetimiz Dönüyor Merasimin tafşilitı Ankara, 22 (AA) - Hariciye 

Çanakkale, 22 (Sureti mahsusada Vekaletinden: 
-giden arkadaşımızdan) _ Mermj Boğazlar konf eransııun muvaffalci-

kı yetle neticelenmesinden dolayı mem-
parçaları, ölü kemi eri üstünde, yani 

lcketimizin her köfCSindcn ve memleket 
Anafartalarda Cesaret T ~pesindeyiz ... 

aı ından, Hariciye V ckilctine gönde-
Mehmet Çavuş abidesine çelenk rilcn ve Yüce milletimizin sevinç duy-

koymak için Çanak'kaleden motör ve gulannı gösteren binlerce telgraflara 
diğer vasıtalarln gelen kadınlı, erkek- ayn ayn ce~p vermek maddeU-n mı. 
li kafile, Vali, Polis Müdürü, yüksek kansız okluğundan Hariciye Vekil Ve-
rütbeli zabitler, muallimler, Çanakka- lı::ili Şükrü Saracoğlu • teşekkürlerinin 
lede bulunan meb'uslar ve yüzlerce ihliğına Anadolu ajansım tusit ey{e-
köylü, mütevazı Mehmet Çavuş ahi - nUıtir. 
desinin etrafında... Dahiliye Vdn1inin TeıftdWrü 

Müessir bir sahne Ankara, 22 ( A.A.) - Dabiliye 
Yalova köyünden gelen şehit anası, Vekili ve Parti Genel Sekreteri Ş. Ka-

beli bükük Hanife, oğlunun şehit ol - Y~ Boğazların emniyet ve hakimiyetini 
"- } k d k t~ eden Moııtrö muk.a..-ele9İnin ftn. duğu yerde ateş yaKmtş, o ma ö ü -

zası dolayısiyle Parti Ba~kanlarına a
yor, etrafını çevirenlere bir taraftan 

pğıdılki telgrafı yazmlJfır: 
lokma.;ilaam ediyor, bir taraftan da an

«Boğnzlann emniyet Tc bakimiycti-
latıyor. ağlayarak diyor ki: ni temin eden Montrö mukavelesinin 

- Ne mutlu bugünlere erenlere. imzası aolayısiyle tcbrike candan te-

General Guronun çelengi ,ek'kiirlerimi arzcdcıken yurdun büyük 
Abidenin kenarlarını dolduran ıun·i 1 ve ulusal i,leıindc daima ön olmııı o-

çiçeklerden çelenkler arasında bir ko- lan Partimizin kıymetli mcnauplanna 
lunu Seddilbahirde bırakan Fransız ayni heyecanla tebriJderimi sunanın.•• 
r.enerali Curonun da çelengi var. Çoğu 
İngiltereden, f ransadan gönderilmiş ... ralı. Heyecandan titriyerek anlatı -

uh Yor: Eski m aripler 
Mezar başında kendilerinden ge- «Ben de, 0 da 27 nci alayın ikinci 

çen Çanakkaleli eski muhariplerin tab~ru~u.n, ikinci bölüğünde. idik. O, 

yüzlerindeki hatlar taşları eritebilecek ~mm ıkım ~:ır va:dı. Bır. ~ba? 
kadar hazin ..• Birbirlerine yaralandık- duşman kendı sıperlerınden bızmı sı
ları mahalleri ve bağırlarını açarak ~rl~r.e gene lağım ikazdı ve_si~~~~
kurşun yerlerini gösteriyorlar .içlerin- zı. dıbın~e~ patlan~ca .tam ıO lcışı oldu. 
den biri diyor ki: Bıze, hır sıper gerılerınden yarı belin\ 

Harp hatıralan kadar toprağa gömülmüş bir yaralımız 
«- Düşmanla siperlerimizin arası bağrıyordu: «Kurtarın benil> diye ..• 

bazı yerlerde altı metre idi. Bazı gece Mehmet Çavuf · • · 
Ier siperden sipere can ciğer ahbaplar Mehmet Çavuş, benimle beraber, 
gibi dertleşir, birbirlerimize, sigara, içine atladığı siperden dolu gibi yağan 
kibrit, konserve atar, aşktan bahse • ~urşunların altına atıldı: Yaralıya be
der, bir kaç saat sonra da, biraz evvel imden asılmıya başladı. Sonunda da, 

görüştüklerimizle süngü süngüye ge- 0~~ t~~~ canlı •. k?klü bir çam 

Çanakkalede tam (36) mezarlı-
ğımız var. Hepsinin başına diktiği- (Baılaralı 1 inci aayfada) . ler Birliği ile F ransanın Türkiyeyi bir 
miz bekçiler Avusturalyadan, in- ten Hariciye Vekilimize çok hararetli silah olamk kullanmak istedikler.ini 
giltereden, Hindistandan gönderi- tebrik telgrafı gelmiş ve Dr. Aras, dost bağırmaiarı, Balkanlardan şarka doğru 
len çelenkleri kunzyuncaya kadar meml~e:in iba~e~in: _ayni hararet. • yeniden ilerlemeye teşebbüs eden Al-

küllcrim mezarlann üstüne serperler. l~ sa:11~ teşellurlcnnı telgrafla hıJ- maiıyanın Türkiyeyi kendisine rfune-
. . . dımııştır. dememiş olmaktan mütevellit mem -

. Yelington Com adında bır ~- ltalyaıı gazetelai ne yazıyorlar? nuniyet.sizliğiııin ifadesinden başka bir 
bitin me.ı:an başında devam etti: Roma, 22 (Hususi} - Roma ga - şey değildir. 

zete'lerinden Mesajero Montröde im- Sovyet efkarı umumiyesi Mont
zcdanan Boğazlar mukavelesinin Tür- rö mukavelesini hararetle selam -1 

ik.iyedcn faz:la Rusyaya müfit olacağını lar. Beynelmilel kolektif emniyet 
söylemekte ve bu mtikaveleden sonra teŞ)ciJatının dostları, Montröde mühim 
Türkiye ile Fnmsa ve ıFransa ıile Rus- bir meydan muharebesi kazanmıtlar .. 
ya ara.sın.da birer ıittifa:k muahedesi <!ır. 

"Bu mezarda yatan zabitin oi
pnhsı her sene gelir, saatlerce 
ağlar. 1.avallınm hayatta yegiııe 
-emeli buraya gömülmektedir. Her 
yıl biraz daha çöküp '}'8flanıyor. 
Mezar başında yalnız bırakumadı-
ğma meım.1111.,, 

"lnglltereden zlyaretçller,, 

"hıgilteredeıı hiç ziyaret ek.Sik 
Olmıyor.,, 

"Eski dltmaalarımıza., 

Önünde hir dakika susulan 
mezara konulan çelengin üstünde 
"Kahraman ve eSki düpıaDian
mu.a ,, ~ Oradan Siddilbahir
dCki Fransız mezarlığına vanldL 

15 bininin hüviyeti bilinmiyen 
37 bin ölünün muazzam ibideleri 
önünde aynı duygularla msUldı 
Çelenkteki yaı:ı aynı idi. 

Merasimden göz yaflan içinde 
dönenler barp sahasından mermi 
parçalan, kemikler, babralar top
~ardı. Yanımdaki subaylar
dan birisi dedi ki: 

"Çarulkkaledeki lngiliz ölüle
rinin kemiklerini topnlktan çı
karak aldıklan yiikaCk günde
lilderle ev yaptumq 6 köylü bili-

imzalanacağını anlatmaktadır. 
F ranaız pzetelerinin nCfl"İyatı 

!Raris, 22 - Le JoumaL şöyle yazı~ 
Jltalyan gazetelerine göre, yeni Bo -

ğaZlar mukavdesi bütün sulh muahe
deierinin yeniden tetkikini ~ etti - yor: 
ırecdbir. Mukavelenin hususiyeti Türkiyenin 

Cenevred.e çıkan d umal dö jencvn tekrar tam ıha.kimi yetine ikavuşmasın· 
gazetesine göre, ftalyanın muahede dachr. Kapıyı yalnız kendisine yar
müzakerelerinc iştirak etmemesi ve dım pakt1ariYle bağlı olanlara açacak
binneticc muahedeyi imzalamaması. hr. Bu kombinezon yalnız Cenevre 
diğer taraftan Japonyanın muahedeyi makinesinin aczine inhisar etmiyor. 

şarta muallak. bir surette imzala~ B' · d - "-~ t--1-fü•A "tt"f ,_lar -r·· !t.:.. • • _ _]·•• ah d . ızı ogruca CSQ cua ı ı ı al[ 
.ıı urıu;yenın istcıuıgı zaman mu e eyı ...:.-.. · d- d"" .. 
f sh 

• . . cd k _·ı.. ~.em.ıne on uruyor. 
e etmesını 'teımm ece manıyette· 

dir. 
~et gazeteleri «mllı {!lraftarlan bir 

meydan muhmeben kazandılar» 
diyor 

Moskova. 22 (A.A.) - Bütün ga· 

İsmet İnönü dün akşam 
Ankal".aya döndü 
(BaJtarafı 1 inci aayfada) 

zeteler başmakalelerini Boğailar mu - dün trenle Ankaraya avdet etmiştir. 
kavelesinin imzasına tahsis eylemek. -~ istasyonda bizzat Cumhur 
tedirler. Reisi Atatürk tarafından uğurlanmış· 

İzvestiya diyor lci: hr. 

<tBoğaz1ar mukavelesinin iimzası, 

S · __ _..;~; M tröd" in z BaSbakan dün Y alovadan HeYbeli <nyet sıy~n on e ya ı ·. . . . 

So · -~• Birl·~· af .. · · .:1 .. il v.apunyle şehnrnıze gelmış, vapurdan vyeuer ıgı men ıı ıç.m oeg , 
ın.. enafii ugru· nda da ısrarlı mü- ç:lkarlc:en halkın coşkun tezahüratı ile 

suuıun m iL-- lan ll~-'--L-- ,_ .. . ... 
- :ıı l ·ıe üdafaa cttigı-· fikirlerin bir ~i'ı mıştır. :~DalUlll ~opru us -
caae e ı m .. den _·LilJ d - Fi 
zaferidir. ~ . otomoo_ e ~~- oryaya 

]. d"k gıbi sokup sıpere getırdi. amma, üç 
ır ı . » yonım. 

Bir başka eski muharip de fUDlan yerinden vuruldu.» • • 
Alın matbuatı ıkonferaruı netice - gttmif ve Atatiirke mülalG olmujtur. 

ı · · ~dd tl t k"t t kt ve Ça Akşam üstü Atatürkün rcİakatinde 
anlattı: Çanalcble Abidesi 

«- Bu şimdi yemyCfil otlardan gö- Ali çavuştan, Mehmet çavuşun na· 
·· · · l d '--- ·· 111 --l.it dü .. üg.ünü uıl mcnls:abeyı" de runmıyen ııper er e o zaman A.i;Ul gov- fC'' r • 

d · ··t•• ·· d ş ~L "d · · b dinledikten sonra nutuk .c>yleyen 
eyı go uruyor u. u aoı e ıçın ura-

sı kazılırken bulunan bir matrada tam muallim Nerimeyi ve genç bir hatibi 
on üç bir kafa tasında da 9 kU?fun dinledim. l-lq>ei de Çanakkale Abide-
deliği 'varmıf. sinin henüz yapılmaYlfmdan dertliydi-

Harp müze.i ler. 
Burası harp sahası değil, harp mü _ Mıs1rh talebenin çelenkleri 

zesi. Hala duran konserve kutulan ve Abideye Mısırlı Üniversite tale-
mermiler üstünden geçerek valiye so- be.inin gönderdikleri koca bir 
kuldum. çelenk de yetişti. 

Dilediklerimi anlatınca yaptığım 
• • 

teklifi çok yerinde buldu. Dedi ki: 
«Bir harp müzesi lmrmağı ilk işle

rimden biri olarak edineceğim. Ve Ça
nakkale şehri dünyanın en büyük harp 
müzesine sahip olacak ... » 

Mehmet Çavu,Ia beraber dövüten 
Ali Çavuf anlatıyor 

Köylüler arasında bulduğum Yalo
valı Ali Çavuş, Mehmet Çavuşla bir 
ıiperde dövüşmüş. Yedi yerinden ya-

Acıkh bir -hn• 
Çanakkalede gözlerini kaybe

den yaşlı · bir muharip beraber 
döğüştüğü arkadaşını habrlayor, 
ycllvanyor. 

" - Allah rizası için götürün 
mezarın yanına beni, görmiyonım, 
bu mübarek günde öpeyim bari ..• 

Bir t•hH babası 
Köylüler arasındaki bir ıehit 

Ben tatlı günde acı 9Öyfemcmek 
için Mehmet çavq tap ile 37 lngiliz 
ibidcG ve oa binlerce liraya mal 
oLua muazzam Frauu: mez:mhğı 
.-urndaki hazin tezada yireğimin 
gözlerini JllllUIJ01'11111. " 

erını şı e e en ı e me e • • . _ 
ı_'k l • S t F nsız "ıtt"ıfa'- olarak huswn bır motorle Haydarpaşa· naK a enın ovye - ra ~1- • • _ 

1. ..-.-+.;w• • ,..,., '-,gırw ya hareket edılmış ve saat l8,4a de 
ır.ın e ıne 5 ....._. ... gını avaz a'\i""' ıve:ı -
abadır Haydarpa.şaya ç:ıkılmıştu. Rıhtınıda 

m Ş · ehemmiyetle kaydetmek i- Vali, Polis Müdürü ve diğer hükUınet c.ap:. ortada bir ukeri Fransız - '<e bdedrye erlinı tarafından br,t .. 
Soyvet ıittifakı yOktur. Mevcut olan ~ _-ve hazırlanan hususi vagona -v L--'Ur\. bir --1·- -'LtıdJr. binilmlfbr. ltcaJ edilrnenrie bir "--- •-L T .. , ·..aı~ .JCU:U.UU ...... 

----.,. - -. ....,.._ Almanya bu pakta müsavi fCCaitle Atatiir'k. trenin !hareketine kadar is-
blmadı iltihak edebilir. tasyonda kalarak ismet inönü ile gö -

Çanakk.ale. 22 (Sureti mahausada Mczkiir pakt. mütecavize kartı bir riİfDıÜ,, ve tren hareket edukcn Baş-
giden arkadafJmızdan} - lıtanbuldan aı1ahbr. Montröde Almanya aley:htan bakanı uğurlamışlardır. Trenin hare
gelcn Üniversitelilere verilen ziyafette blok arasında bir -rabıta değil, merkezi ket.inden sonra Cumhur Reisimiz ma
kumandan Hüseyin Hüsnü bana fUD- Avrupa sulhu ile Karadeniz sulhu ara- iyetindcki zevat ile birlikte ve ayni 
lan söyledi: 6lllda tabii bir münasebet kuruldu. motörle :Aoryaya avdet huyurmuşiar· 

ccBu dakikada sabık gay:riaıkeri mın
takada işgal edilmemiş bir karış top
rak kalmamıştır.n 

Gazetecilerin te~flan 

Çanakkale, 22 (Hususi) - Burada 
toplanan lstanbUI gazetecileri işgal !ha
diaeai hakkında bugüne kadar 4 3 .100 
kelimelik telgraf çekmişlerdir. 

Faşist Alman matbuabnın Sovyet- dır. --
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
idaremiz ihtiyacı için prtnamesi mucibince 650 metre bortuın 

6/VIIl/936 tarihine rastbyan Perşembe günü saat 11 de pazarlıkla 
utın alınacaktı • klsteklilerin prlname ıve numunesini görmek üzere 
lıergün ıve pazaıh için de tayin Olunan gün ve saatte 0 o 7,5 
pvemne paralarifle birlikte Kabataf 1nhisarlar Leva:ıım ve Mübayaat 
ıubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna müracaatları. (lb) 



SON POSTX s.m ıı 

Gazetecilerin Montrö d.. .. .. 
ODUŞU Yunanistandan j Dinarlz dünya 

İMSE T Berline Gönderilen Şampiyonu ile 

Montrö dönüşünde gazeteciler ayni 
~ı>artimanda toplanm~lard\. Eller~de 
~an vardı. Eski su ıairleri gı"bi saz çalıp 
LeYit aöyliyeceklerdi. 

Nizameddin Nazif aazı aldı, aöze baıla
.ıı: 

•Hey bey ... » 
•Ses.~ aelir aeri aerL· » 
«Beterin var beteri .• » 
«Gülme komıuna, düıün,» ~ 
((Ba,ına aelenleri!D 

* ((Hey hey Naci Karacan,» 
«Kendine İf ara can;» 
•Bu ael• seldin belli,» 
•Nedense pek dara can •• :e 

* cGör bele sel fU Tanı;» 

1 

Yazan: 
~eşale /(arşı/aşıyor 

«İfle budur hünerim.» 
cıOnda boy pos var mı ki;» 
« V a!lahi hemen yenerim .• » 

Ekrem Uşaklıgil de söyler: 
cıDumana katma tozu,)) 
((Kıramazsın sen kozu;» 
«Kolay kolay yenilmez,» 
cıÖğren ispenç horozu!» 

* «Para değil sırayla, D 

«Eilenceyle alayla;» 
« Deiiıir Tan sahibi.. J> 
«Güleriz kahkahayla! ı> 

* Şükriiyii aen atlatbn, » 
<ıBatından kolay sattın;» 
cıBununla da yetmedi;>> 
cıGittin Eteme çattın •. ı> 

Etem sözünü işitince Nizameddin 

Olimpiyad Meşale Koşusu 
Nasıl Yapılıyor 

Bu Pazar Cim Londos ile 
Atinada maç v~ 

Bu aenc modern olimpiyat oyunla- ı-
rında en fazla rağbet bulacak olan şey 
belki de olimpiyat atqi ko'1Jsu ola -
calttır. 

On birinci olimpiyatlar orga • 
nizasyon komitesinin güneş ışığın
da yanacak bir meş • aleyi Bailcan ve 
V 85ati Avrupa memleketlerinin bazı -
lanndan geçirerek ilk yandığı yerden, 
tam 3000 kilometre uzakta bulunan 
Berlindeki olimpiyat spor sahasına ta
şırnak koşusunu tertip etmesi bütün 
dünyanın hOfUna gitmiftir. 

Bu koşunun hususiyeti, bu koşuya 
iştirak edecek olanlann hakiki k°'u -
cular olmamasıdır. Bu koşuya iştirak 
etmek büyük bir şeref telakki edildiği 
için prensler, belediye reisleri, yüksek 
memuriyet ve mevki1erdeki insanlar 

Köroğlu gibi benim de eğilmek adetim ol
madığı için eğilemiyorum. 

&eli- ve sporda şöhret kazanmış sporcular 
olimpiyat ateşinin ko'11cu1an olacak

' ]ardır. 

Hey bre arkadaşlar .. Biz nereden 
yoruz biliyor musunuz? 

- Biliyoruz. bilmiyoruz.. 
Sesleri yükselir. 
Nizameddin Nazif devam edeı. 
_ Aranızda bilmiyenlerin bilenlerden 

_çok olduğunu gördüm. Tabii bunun için 
sizi ayıplıyamnm. Fakat bilmiyenlere öğ ~ 
0

retmek iaterim ki: Biz Montröden geliyo -
,ruz. Montrö denilen yer Almanya krallığı-
nın payitahtıdır. 

Neşet Halil kolunu dürter. 
- Nizam yanlıı söyledin, Almanya 

;krallığının değil. lngiltere cumhuriyetinin 
payitahtı .• 

Niz.ameddin istasyondalcilerine: 
- Birdenbire yanılmışım Almanya kral-

Meş"aleyi 01impte yakmak mera -
simini Yunan olimpiyat komitesi ter
tip etmiştir. Bu komitenin reisi Yu
nan veliahdidir. 

Merasim ve merasimi takip edecek J 

bayram şu şekilde yapılmıştır: 
Evvela bando muzika çalmağa baş-- Um Londos 

lamış, bundan sonra belediye reisi kı- Atina, 20 (Hususi) - Burada gfi .. 
sa bir nutuk söyleyerek merasimi aç- nün meselesi güreş şampiyonu Yunan• 
mıştrr. lı Cim Londosla Dinarlı Mehmet peh .. 

Bu nutku müteakip ıtadyomun ni - livanın Atinada yapacakları rııaçtır .. 
hayetinden, eski Yunan kıyafetine gir- Bütün Atina gazeteleri ayın yirmi al .. 
miş genç kızlar dlerinde tuttuklan tıncı pazar günü burada yapılacak o • 
meş'ale ile ortaya çıkmışlardır. lan bu mühim maça sütunlar tahsis 

cOndaki dostu tanı.» 
cKormU§ bak Ahmet Emin,~ 
•Gene eski Vatanı..» ' zif ayağa kalkar yeri öper: 

Na • 'lığının mı~ dedim, bayır, Montrö, İngil -

tere cumhuriyetinin pa}'itahtıdıı;. Orada 
tramvaylar var, trenler var .. Hatta orada 
Küçükçekmece eölü bile var •• 

Onlan, Yunanlı gençler kartılamış-- etmektedirler. 
lar, aralannda prkı halinde bir diyaloğ Atinada siyasi meseleler adeta unu• 
ba.tlamıftır. Sonra hep birlikte Ae- tuJmuş gibidir. Gazinolar ve lokanta .. 
tor"a doğru gitmifler ve orada pertav- larda hep bu maçtan bahsolunmakta .. 

~i Naci Karacan sazı alır: bakalım ne 

~Iİvecek~ 
•H., Kazam, Nizam, Nizam.., 
ıfıte nizam, ne intizam •• ~ 
•Dİlılemeclen a çocuk,» 
•İti etme çok i'aam!» 

* •Tanı benden kim alır?» 

«Admı duydum Etem,n 
cŞaflrdun birden öclem;:e 
cıBen seni özlemİfİm •• » 
cıAnladun pek pek çok bem !» 

lıte biz oradan eeliyoruz.. Duyduk, duy. 
madık <lemeyin ha 1 
: İstasyondakiler alkıılarlar; Nizam al -

Asım Us: ,kışa karıı dilini çıkarır. Gür semle bağınr: 
«Ben bitirelim sözümü,» 

1 
- Arkadaşlar aakı.n alkıflarınıza karıı 

«Artık açtım pzümii,11 ,dilimi çakardığımı fena görmeyin! Bu bir 
«Nacinin ba1ine Rab,» nevi tqekkür manasına ııelir. Ben nerede 
«Düfümıeıin özüınü!ı> söz söyledimse bana bu tarzda teıekkür et· 

sızla olimpiyat ateşini yalunı.flardır. dır. 
Nihayet ilk k<>fucu orataya çıkmış, Bu iki meşhur pehlivanın Amerika· 

genç kızlann elinden meş'aleyi alarak da yapbklan maçların plançosu gaze
o ateşte tutuşturmuş ve muzika Yu- teler tarafından neşredilmektedir. Ca
nan milli marşını çalarken Berlinc zetelere göre, Cim Londos şimdiyo 
doğru koşmağa başlamıştır. kadar 1200 güreş yapmıstır. On bin' 

O gözden kaybolur olmaz sahayı dolar kıymetinde pırlanta ile işlenmiş •Kim sider, lı:im1er bbr ?• 
•Aluaet Emin büc:ürü, » 
•Bu İfte çok bunalır.» 

Onlar müpereye dalmıglarken tren Türki- ,tikleri için, ben de sizin alkıılarınıza böy -
ye hududuna girmiJ. Hatta Sirkeci ıanna lece teşekkür ediyorum. 

ı bile gelmiştir. Garda muhteşem bir alay -- Yaıa yapl •• 
kendilerini istikbal için hazırlanmıttır. İstasyonda bulunanlar arasından tiı • 

dolduranlar nasyonal danslar oynama- olan dünya şampiyonluk kemerini 
ğa başlamışlar ve büyük bir halk bay- el'an muhafaza etmektedir. 

* . •Tan benim ben kunnutum-·» 
~ , 
•kurulup oturmutum •• » 
•Orada raılgelene,» 
•IİDbir tekme VUl'll'Hl§UJn ! 1) 

* •Yalan yalan hep yalan,» 
•O Tan benimdir elin;» 
•Ben burada dururken,» 
oSatan kim 1 Kimdir alan?» 

Mlzarneddin yeniden söze baglar: 
-S. hurda aya, büyü..» 
«Tana yapmıı1ar büyü.» 
~ ite yaramaz,» 
•Sendeki ıeytan tüyü h> 

"- •nada Amn Us saza söze karışır: 
«Alunet F.min eski dost, n 

•Atmııh Vakte de poat;» 
•Biz onu uçururken,» 
.olmu,ta sanki bir Kost h> 

* ·~bir nkit,» 
•Uçunca cla,tii Vakit ; » 

• Uirqtık aınına bota;» 
•Ne pu) kadı ne nakit ... D 

* •Ben dedim biradere:» 
•Bu İf}er bep bot yere;• 
• V tıkit ptj, Kunm da;» 
•Artık aitti eiclere..)) 

'Ali N.ci Asıma döner: 
•Aaun Us beni dinle,• 
•konutaymı seninle •. » 
•Atlatmak ~İn onu,» 
118ulrnaiıyun bir hiJe .. » 

* •l>önütte Montröden,» 
«Cideyim Tana hemen •• » 

•karp kartı kalalım, 
•Bir tek o, Mr tek te ben •• •· 

* •Cit l.u 1er MniM. derim..» 

' Asım Us pencereden ba§olnl çı~anr, ba· ,manca, orta boylu biri trene yaklaşır: 
kar, ba§lnı içeri alır: .. - Yahu içinizden birinde bir Montrö 

- Arkadaglar farkında mısınız. beş yuz sigarası var mı? 
bin Kurun karii bilhassa beni karıılamak , - Ne o HilalH Hatıra diye mi saklı -
için istasyona toplanmıılar .. Şimdi ne yap· ,Yacaksın? 
sam acaba? . . - Yok birader içeceğim .• Eh epey za· 

ı _ Ne yapacaksın, kendilerıne bır kaç 
1
man oldu sizi görüp sigara istiyemeclim. 

söz söyle.. Hiliıliye. Ebem Upklıgil bir sigara ve
• Asım Us başını tekrar pencereden çı • ,rir .. Hilali uzaklaşır.. Trenden ilk inen 
kam: Necmeddin Sadak olur; Aqamcılar etra-

- Sayın karilerim.. 1fını alırlar. 
Kurunun idare memuru Ahmet iatas • - Haydi matbaaya ııidclim. 

~ondadır. d'" - Haydi! 
_ Ben karileri ıayclım Bay As~ .. un Kazım Şinasi bağım: 

yirmi sekizdi, bugün yirmi dörde •. dlu~~I 1 - Ak,am marşını eöyliycre.k gidelim. 
A 51m Us idare memurunun soy e e• Hep bir ağızdan söylemiye başlarlar: 

• .. duymamııtır; sözüne devam eder: 
,nnı - Sizi burada görmekle büyük bir 

mahzuziyet hissetmedeyim .• Gerek ben ve 
ek biraderim namına aöz veriyorum, ' 

~:run bundan sonra daha nefis bir ıekilde ' 
basılacak, ve aiz karileri daha ziyade mem· ' 

'nun edecektir. ' 
' İstasyonda alkış yerine bir kahkaha ko· 
1 

<(Akşam çıktı, gene de bastı hep hep 
kareler •• » 

<ıKağıtlan yiyorlarrnq ambardaki fa • 
reler.» 

«Patronumuz Necmeclclin, bir de Ki • 
zım Şinasi ••• :o 

cı Mehmet aiabey aatıı için bulacaknuf 
preJer.:. 

par: Biz 
' _ Ayol biz Kurun karileri deiiliz. Son Postacılar Ekrem Uşaklıgili alırlar; 
1

gazetecileriz.. Kurunun reklamını dinlemi· ,onlar da Son Posta marıını söyliyerek yü -

d w • ı arkadaşları istikbale ıeldik. .. 1 ye egı • rur er •. 

ramı yapılmışbr. Teknik itibariyle Cim Londosuri 
Koşu 20 temmuz günü on ikide baş- fevkinde güreşçi yoktur. 

lamıştır. Me1ş'ale koşucusu Korent - Cim Londos lehine olan bu neşriya• 
ten geçerek 21 temmuz akşamı 19 ta mukabil yalnız tek bir Yunan spor 
ile yirmi arasında Atinaya gelmiştir. muharriri mutedil ve bitaraf bir lisan 
Şimdi koşu Delphi üzerinden Se:laniğe kulJanmakta, Dinarlı Mehmet lehindtf 
ve oradan Bulgar hududuna doğru de- de mütalealar yürütmektedir. 
vam etmektedir. Bulgar sporculan Muharrir Cim Londosun mağlup ct
meş'aleyi Yunanlılardan alacaklar, ya- tiği pehlivanları Dinarlının da yendi -
rışa onlar devam edeceklerdir. ğini yazmaktadır. Muharrir, bundan 

. Çariprut üzerinden olimpiyat ateşi maada, Cim Londosa karşı galip gelen 
Yugoslavyaya geçecek ve koşucular m~hur Amerikalı Straugle Luis·in de 
27 temmuzda Belgrada varacaklardır. Dinarlı tarafından mağlup edildiğine 

Horgosda Macarlar meş'aleyi ala - işaret etmekte, Dinarlının meziyetle .. 
caklar ve Budapeşteye doğru koşma - rinden bahsetmektedir. 
ğa başlayacaklardır. 29 temmuzda Vi- Cim Londos muntazam idmanlar 
yanaya varacak olan koşucu, bayrak- yapmakta, birkaç güne kadar yapacağı 
lnrla karşılanacak ve Helden meyda - mühim maç için hazırlanmaktadır. 
nında büyük bir ateş yakılacaktır. • .......................................................... _ 

Avusturyada en son kilometreyi o- ceklerdir. Pek uzun ve dümdiiz bir yol 
limpiyat komitesinin reisi k~acak ve olan Tirgarten caddesinden 10.000 
Çek aporculanna atefi verecektir. gencin önünde meş'ale stadyoma gö-

Heldendorf • Peterwold'da Alman- tiirülecektir. 
]ar m~'aleyi ele alacaklardır ve 31 Son koşucu meş'aleyi stadyoma so
temrnuzda olimpiyat ateşi Dresdene karken olimpiyat bayrağı çekilecek ve 
varmış bulunacaktır. bu meş'ale ile spor sahasınd:ı 1 G gün 

Nizameddin Nazif trende: 
_ Bay Asım sen içeri çekil bakalım, ar• 1 

On birinci olimpiyadnı açıldığı ·1 yanacak olan ateş alevlendirilecektir. 
<ıMontröden seldi de patron yar yar ağustos günü öğleden evvel meş'ale Ve oyunlar, on altı gün on altı gece 

•kad~ılara ben söz eöyliyeceğim .• 
Nizameddin pencereden bapnı çıkarır .. 

_ Arkadaılar .. 
Burada bizi karıılamıya ıelen siz~e~. 

k 1. kada,.larım Teker teker bepını-
1yınet ı ar ~ · . w 

hi tınek istiyorum. Libik ortagım ze tap e . 

E 
L_ t aabıit ortaiım VAll Nureddın, 

tem ızze • . . 
'aabık patronlarım Klznn Şınuı,. Hakkı 

"rU aman,» Berline vasıl olacaktır. hiç sönmeden yanacak olan bu ate-
aO bizden aynlab ıeçti sandık çok za. Alman gençleri olimpiy_:;t oyunları şin karşısında yapılacaktır. 

man.» açılıncıya kadar ateşi muhafaza ede- Alcks Abrnham 
Haberciler 'Ve Kuruncular birleşip Asım 

Usla Rasim Usu alır; 'Ve Haber Kurun müş
terek marşile yümümiye bqlarlar: 

-= 
Jerine mahsus bir marşları olmadığı için: yi göremez .. Tek başına şarkı ıöyliyerek 

i tnsyondan çıkar. 
cAt martini Dehreli Hasan dağlar inle- "Bana ne oldu da ~n bilemnn,• 

(1 Etki balimi biç söremem; J) 

T ık Ahmet Şükrü, ve eaire ve aaıre •.. Bu-
. ar 'k dar oelmekle yaptığınız hüytiklüğe ' 
raya a • . il 

ı "'imek i9terdım amma öz o um 

' «Haberle Karan bak Jb yana,» 
«Şöhret aalacalılar cihanaı:o 
«Raıım, AaD n Haldu Tarık.» 
«Uyacaklar ellMıt -·• 

Şaıluaını aöyliyerck yürürler. 

En aılı:aya Ali Naci kalır .. Etrafına ha • 

cı Bu firkate tahammül edemem annec5 
ğim,J> 

11Bana ne oldu da ben bilemem .. • 
İ\1SET ,karfl egı D H D h 

,Kara Davut, üvey oiu)lanm e erya ' Açık Sözcülew de Nizamı alır .• Kendi • Jımır; kendisini alıp götürecek hiç kimse-



12 Sayfa' 

2000 Sene evvel 
yapılan heykel 

Yüzlerce parçaya bölünmüş bir baldo bulundu, bu 
parçalar yapışhnlarak yeniden vücude getirildi 

Sağ tarafta gördüğünüz heykel SO -·---~-------~~--~ 
santim boyundadır 2000 sene evvel 
yapılmıştır. Fildişinden mamuldur. 

Yunanistanda, yukarıda gÖrdil~ • 
~üz parçalar halinde bulunmuş, par• 
çalar yapıştırılarak yeniden vUcuda 
getirilmiştir. 

Heykelin ilah Apollo'yu temsil et· 
ılği tahmin olunmaktadır. Heykelin 
yapılış tarzına bakılarak büyük heykcl
traş Propitele'in eseri olduğu söyleni
yor. 

Saçların kıvrımları, azalarin çizili • 
Jİ• endamın tenasübü, vücudun güzel-

1liği, detayaların azami dikkat ve itina 
ile yapılışı hep Propitele'i hatırlatmali
'tadır. 

Gerçi üstadın fildişi üzerinde çalıt • 
tığına dair bir kayda tesadüf olunmı • 
yorsa da, eski Yunan san'atkarları ta• 
tafından bırakılan altın ve fildişi eser• 
lerden onların bu çeşit işlerle de meşgul 
olduklarını anlıyoruz. 

Onun için Propitele'in ihtiyarlığı ıi .. 
;ralarında Apollo mabedine bu heykeli ı · ·· 
yapmış olduğu kuvvetle zannolunmak- tlrilmeai ve yeniden hayata kavuştu -
adır. l · L!_ ha :ı__ k"l ru ması ıse apayrı 1111[1" rWU1 teş ı et-

Parça parça olan eserin bir araya ge- mektedir. 

J?ahiliye V ekiletinden: 
Nufusu on binden fazla ıehir ve kasabalarımızın su projeleri ve 

isale işlerinin gerek münferit ve gerek gurub halinde yaptırılacağı 
ve bu işlerin Belediyeler Bankasınca Finanse edileceği hakkındaki 
28141936 tarihli ilanımız üzerine Belediyeler imar heyetine müracaatta 
bulunan ve bulunacak olanların aşağıdaki tasrihat dairesinde müra· 
caatlarını tamamlamaları rica olunur. 

1. - Şimdiye kadar yapmıt oldukları su ve içme suları işlerine 
dair bonservis ve referanslar. 

2. - İktidarı mali vesikası. 
3. - Şirket halinde oldukları takdirde şirketi temsil ve şirket 

namına müzakereye selabiyettar olduklarına dair vekaletname. 
Alakadarların yukarıda gösterilen vesikalarla 2717/1936 tarih ve 

saat 14 de Ankarada Dahiliye Vekaletinde Belediyeler imar heyetine 
'müracaatla müzakereye başlamaları ilin olunur. 

( Bu ilan Belediyeler imar heyeti için bir teahhüdü mutazammın 
değildir. ) (20) 

Dev,et Dımiryolları ve Limanları işletme Umum idarasi ilAnJar1 
------~~----...;;~ .. Yolcuların, F evzipaşa - Flıiziz - Diyarıbekir kısmında katedecekleri 

mesafelere ait ücretlerden 1 Ağustos l 936 tarihinden itibaren umumi 
tarife üzerinden % 50 tenzilat yapılacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (10) 

· afıa Bakanl ğından : 
30 Temmuz 1936 Perşembe günü saat (15) de Ankarada Nafıa 

B<'kanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 200.000 lira muham
men bedelli 400J ton kreozotun paz:.rlıkla elcsiltmesi yapılacaktır. 
Şartname ve mukavele projesi 10 lira mukabilinde Ankarada Nafıa 
Bakanlığı Malzeme dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 11250 
liradır. İsteklilerin 30 Temmuz 936 Perşembe günü saat 15 de Nafıa 
Bakanlığından alınmış müteahhitlik vesikası ile birlikte Ankarada 
Nafıa Bakanl~Zı walzeme eksiltme komisyonuna müracaatları lazımdır. 

( 14) 

S'ON POS1TA 

• Boa Poıta • 
lıtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
22 • 7. 1938 

'.fürk DeTlet Borçlan 
Llra Lir• '° '1,e T. B. I 21,47S o/o D Hazine B. 45,00 

o/o '1,8 T. B. ll 19,90 Dablll latllua195, 75 1 

% 7.6 T. s . moo,oo 
DHlet Demfryollan Borçlan 

Lir& Llra 
&rıanl 9S,2S 1\ Anadolu Iven 45,05 
11na znurum.97,75 \ Anadolu M 46,80 

İf. B. Mtı. 
• • Hl. 

Soıyeteler Eabam1 
Ura 
ss.oo 
09,90 
09,90 

Llra 
tat. Trtnua1 22.so 
Bomorıtı 9,50 
'l'erkoıs 14, 75 

------ - -- . 
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1 Emllk ve Eytam Banka•ı lllnları 

Pazarlıkla Satılık 

ESAS No. Si 

G. 10 

Apartıman: 
MEVKii VE NEV'i 

Beyoğlunda Bedreddin mahallesinde ört; 
Şimal sokağında 5, 7 on bir daireyi miiş· 
temil apartıman. . 4000 

1 

Yukarıda mevkii ve tafsilah yazılı aparhman bedeli petfn YeJ 
dört senevi ve müsavi taksitte alınmak üzere pazarlıkla aablacaktu. 

Geri bırakılan üç taksit % 9, 1/2 faiz ve komisyona tabidir. 
isteklilerin 27 Temmuz 1936 tarihine tesadif eden Pazarteal g6nli 

saat onda Şubemize gelmeleri. (890) 

.. * • • Name 
Merkez B. D. 

~:ıcı::•m··~~ T. :."::~J Pazarlıkla Satılık Emlik 
İlterln 
I'. Frangı 

-
ıo J'. Franaı 
ı Dolar 
ı iaterlln 

ıo Llret 

630,7S \\ Liret 
12,06 Dolar 

NAKİT 
Krf. 

166.00 1 Mtli."lc 
126,00 20 Drahmi 

• 632,00 20 Leva 
196,00 20 Ley 

Bona D111nda 

10.1115 
0,7965 

ıtrı. 
30,00 
23,00 
25,00 
16,00 

L .K . L.K. 
Kredi Fonstye IJ MUbadll Bon. 97.00 
118f. aentsl 00,00 Gayri • • 00,00 
ırıoa • ıoo,5o!'l Altın 970 1 

1811 8 94.5'.>, Mecidiye 00 

Bu cazip tecrübeyi 
yapınız 

PUDRALARI 

DiŞLERiNiZLE EZiNiZ. 

Milyon~tırca kadınlar bu tecrübeyi 
yapınca hayran kalmışlnrdır. Zira; 
ekseriya yüzdeki eiyah noktalar, açık 
mcsameler ve her nevi gayrisaf 
maddeler, tane tane olmuş adi bir 
pudradan ileri geldiğini biliyorlnT. 
Filhakika, bazı pudralar parmaklar 
arasında tutulunca kadife gibi yu • 
muşak görünürse de hakikatte kısım 
kısım taneli ve sert olur. Bunlar, gö
zünüzden kaçabilir. Fakat dişleriniz

le pek aiti hissedebilirsiniL Bir par· 
ça pudra alıp dişleriniz arasında ezi
niz şayet cüz'i bir tanelik olsa der -
hal hissedersiniz. Şimdi de bu tecrü
beyi havalr.ndırılmış yegane pudra 
olan T okalon pudrasile yapınız. Bu 
pudra yeni ve imtiyazlı bir usul dai· 
resinde istihsal edilerek evvelkinden 
on defa daha ince ve daha hafif kıl
maktadır ve binaenaleyh cildin nazik 
mesamelerini tahriş eden tanelere te
sadüf edilemez. Bu gibi taneli pud· 
ralardan sakınınız ve yalnız hava • 
landmlmı~ ve garantili yegane pudra 
olan To1'alon pudrasını kullanınız. 

Terkibinde krem köpüğü bulunduğu 
cihetle cilJde uzun müddet sabit ka
lır ve artık parlıyan burunlara niha
yet verilmiştir. Ve sık sık pudralan
mağa ihtiyaç kalmamı~tır. 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular caddesi No. 33 

ESAS NO.SI MEVK.11 VE NEV'İ 
168 Büyükada'da Yalı mahallesinde Altın ordu 

caddesinde 17, 19, 21, 23, 25 No.li Otel Dö. 
liplij. 

643 Büyükada'da Nizamda Nizam caddeıinda. 
19, 19/l No.lı kargir odunluk ve kömürlü • 
ğü, serleri, kuyuyu 23595 metre murabbaı a • 

DF.POZITO 

2400 L; 

raziyi havi Kötk. SJOO ~tf 

l99 lstanbulda Hoca Patada Hüdavendigar cad • 
desinde Şahin Pap Oteli yanında eıki 34 yeni 
19/1 No.h üzerinde bir kısım ankazı havi 
667,50 metre terbiinde Kalın Muıtaha ağa 
medreıeıi Arsası. 2870 et 

Yükiiıda mevkileri yazılı emlak bedelleri peşin ve taksitle ahnmak 
satılacaktır. 

Geri bırakılan taksitler için faiz ve komisyon alınmaz. 
isteklilerin 27 Temmuz 1936 tarihine tesadüf eden Pazartesi afhrD Baal' 

Onda Şubemize gelmeleri. (391) 

Bey oz deri ve kundura 
Fabrikası Türk Anonim Şlrketlndenı 

Fabrikamızda mevcut takriben 2500 aded boş çuval 28n 1936 ~ 
rihinde saat 12 de açık artbrma ile satılığa çıkarılmışbr. Çuvııllar 
fabrikada görülebilir. Bu işe aid p,rtname fabrika idare senblndeA 
alınabilir. 

Nafıa Bakanlığından: 
6 ağustos 1936 Perıembe günü saat (15) de Ankarada Nafia Ba" 

kanlığı Malzeme Ekıiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 lmnıt 
muhammen bedelli 900 metre tul ünde 200 m/m tik ve 200 metrf 
tulünde 70 m/m lik dikitıiz man§ onlu çelik boru, 116 adet ltlemnit 
329 adet işlenmemit çelik rekor, 8 adet bridli volanlı vana :n 1 adel 
klapenin pazarlıkla ekıiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, ve teferrü atı parasız olarak Bakanlık Malze
me dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruıtur. 
isteklilerin 16 ağuıtoı 936 Per§ embe günü saat 15 de Anbrada 

Bakanlık malzeme eksiltme komiı yonuna müracaatları lazımdır. 
(2) 

Kültür Bakanlığından: 
915 numaralı kanun hükümlerine göre orta okul ve liselere almaca~ 

parasız yatı talebesinin müsabaka 11navları 1/Eylül/936 Sah pnii 
başlıyacaktır. 

Müsabaka sınavları hakkında fazla malumat almak iıteyenlerirı 
Kültür, Lise, Öğretmen okulu veya orta okul Direktörlüklerine müra' 
caat etmeleri «1758» «4045» 

'~-----ıs_ıa_nh_u_ı_v_ı_kıt_ıa_r_D_i_re~-ör_ıu_ou __ u_an_ıa_rı _____ I, 

Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli lık teminatı 
Sadeyağ. 3500 kilo 80 kuruş 210 lira. 

ihale gftııll 
27171936 Pazartesi 
saat 15 de 

Zeytinyağı. 1000 ,, 68 ,, 43,50 ,, ,, • 
Sabun. 6000 ,, 31 ,, 139,50 ,, ,, • 
Soğan. 4000 ,, 3 ,, 9 ,, ,, • 
Odun. 200 çeki 220 ,, 33 ,, ,, ,, 

Gureba hastahaneıine lüzumu ola·n yukarıda cinsi ve miktan ya• 
zıh bet kalem yiyecek ve yakacak. ayrı ayrı açık eksiltmeğe konmut• 
tur. Şartnameleri her ıün Levazım kaleminde görülebilir. ihalesi yu• 

karıda ~y~zılı gü.;-~e ıaatte. Vakıfl ;r Baımüdürlüğü binasında topla· 
nan komisyonda yapılacaktır. isteklilerin teminat akçelerile bidikte 
ihale saatine kadar gelmeleri. (3903) 

Dahiliye vekaletinden : 
817/1936 Tarihinde Belediyeler imar heyeti fen kadrosu ve keleın 

teşkilihna alınacak memurlar için yapılan ilan üzerine kAfi derecede 
müracaat vaki bulduğu cihetle bundan sonra müracaatta bulunulmaması 
ilin olunur. (2 ı) 



23 Temmüz ·&ON P OS"T':A: 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan: Kadlrcan Kallı 

Son Po•ta'nın tarihi 1•/rlkası Numara: 25 
Acaba ne yapacakb? Bir şey mi söy- - Çok iyi bir ka1bin var. Doğrusu si duyuldu. 1 

leyecekıti? Bir şey mi soracaktı~ Ne beni yüzüstü bırakıp gittiğin için sa • Sekine kulak kabarttı ve kapıya gi-
•öy)eyecek ve ne aoracaktı? Yoksa na darılmıştım da, o dargınlıkla... derek örtüyü kaldırdı, dışarı baktı. 
ltendisini birdenbire kollarıma atarak - Ne yapabilirdim"> Beni suç üs • Ayak sesi sertti ve gittikçe yaklaşı-
•aadetin ııon derecesine ve biı hamlede tünde yakalamışlardı. yordu. 
kavuşturmak mı istedi> - Babam sana bir şey yapmazdı. Genç kız geriye döndü: 

( Hikiiye 
L [ 

Yazan: Readen Conner 

Polis memurları a
te§ etmeğe başlıyah • 
beri evin tahta pcn • 
~ere .kapakları yavaıı 
yavaş bir eleğe dö • 
nüyordu. içerideki 
el.ört kitinin. •on fi • _ 
ıeklerine kadar tes • r1 
lim olmıyacakları mu· 
hal&aktı. Reisleri o .. 

Fare·ler 
Çeviren: Nurullah Ataç 

Münzer hem böyle düşünüyor, hem Yapmak istese bile ben önüne geç.er - - Eyvah ..• Babam! ..• 
de kendisine çeki düzen veriyordu • dim. Bu yüzden Türkler taraf ma geç- Diye sanki inledi. 

lan ve küçük yaşın =~ ·~~~~~~, 
danberi «Mickey Ba-

Çenesinde ve şakaklarında çıkan men çok fena oldu. Hiç beğenmedim. Münzer yerinden hopladı. 
sey:rek sakallan taradı, biraz uzamış o- Doğru bulmadım onu •.• .Ya orada ba- Fakat kendisini çabuk toparlacli: 
lanları kırktJ. Gözlerinin sürmesini ta- şma bir hal gelseydi! - Varsın gelsin. Bundan ne çıkar} 
ıeledi, incecik bıyık1anm büktü, elbı - - .. · ··•••· Bizim evlenmemize razı değil mi~ 

ba)) denilen Mickey 
Realy, senelerce ya -
nt meydanlannda 
yankesicilik etmişti. 

Fakat son zamanlarda 
Buck Malohey de o. 
nun çetesine karış -
ıruştı. Buck, en çetin 

. !fı. , 

~~~~~ ...... ~ ~elerinin buruşuklanm düzeltti. Kuşa- - Bugün babamm yanından çık - · - Elbet razı ..• Fakat usule uygun 
gJnın arasına sokmuf olduğu gümüş tıkıtan sonra çok düşündüm. Seni sev- olarak... Yoksa böyle değil... Bu bir 
saplı hançerini şöyle geli~i güzel yok- diğimi anladım. Fazla olarak babam e- rezalet olur. Biliyorsun ya evvelce de 
ladı. Yem.ek iCtİren hizmetçiyi olduğu ğer seninle evlenmezsem beni r un us bu yüzden işimiz bozulmuştu. Çabuk ... 
gibi geriye çevirdi. Sevinç ve heye - sultanının oğluna verecek. Ben onu is- Bir yere saklan f... Konusacak vakit 
canla boğazından bir şey geçmesine im- temi yorum. Ben kimseyi istemiyorum. yok. Haydi! ' 

kasaları bile bir ceviz kırar gibi açar adam- ı rafını çevirdiler. 
Jardan olduğu için Mickey Baba çetesi faa- - Aman ya Rabbi r ben ne aiye böyı 
)iyet sahasını değiştirdi ve şehrin tüccarla- işle~e burnumu soktum? kan yoktu. Yalnız seninle evlenebilirim. Yoksa... Sahiden konuşacak vakit yoktu. 

Yaktile onun odasına karanlık bır Münzer divandan aşağıya kaymış, Hem genç kız o şekilde söylüyordu 
~ecede pencereden girdiğini hatırladı. genç kızın dizlerine kapanarak ellerini ki her halde bunu yapmak gerekti. 

rından birkaçının aldı.klan son sistem ka· - Boyunlanna ip gıeçirildi.kten sonr 
ıalara alaka gösterdi. çok kimse böyle söylemiştir ama 0 zama 

O da tıpkı bu geceye benziyordu. Tıp- öpmek istemi~i. Delikanlının elleri tit- Dedikleri de akla uygun şeylerdi. 
Fakat Buck Malohey artık ölmüştü. O, da iş işten geç.nıiş olur. 

tahta kapaklardan birinin aralığından ha • Cogan; 
kı hu gece olduğu gibi heyecan çek - riyor ve ateş gibi yanıyordu. Genç kız Etrafta gizlenecek yer arıyordu. 
inişti. Sonu iyi olmamıştı amma, o za~ korku ile doğruldu. Lakin bu hislerini Çadırın diğer tarafından çıkıp git • 
~an sultan bu işe razı değildi. Halbuki belli etmek istemiyordu: mek istiyordu. Sekine engel oldu: 

karken bir mitralyöz kurşunu gclmjş, onu - Poli~lere teslim olmağa hiç de nfy 
yere serivermişti Arka<laşmın devrildiğini tim yok., dedi. Beynime bir kurşun sıka 
görünce Mickey Baba, fena fena küfret • rım, daha iyi o1ur. 

t•rndi razı olanların başında sultan ge- - Hasta mısın? Sana serin bir şey _ Dışarı çıkma ..• Görürler .•• Şu _ 

b
Y. ordu vo bu it de zaten asıl onun1a vereyım. · Şur y 

mi,ti. Hiç de bir adam kaybedilecek sıra - Senin tüfeğin nerede) 
değildi. Birkaç dakika sonra T ommy - İçeride. Bir tek. kurşunum bile kal 

raya gır... a a ••• Callagher de bel kemiğinden vuruldu. madı. 
iterdi. Çadırın kenarına doğru yürüdü. O- d' f S le Çadırın ıp tara mda duran ve aşa-

aatler böyle kalp çarpmtıTariy rada sedef kakmalı küçük ve alçak bir ğı yukarı bir tabutu andıran büyücek 
Artık Mickey Baba, Bili Cogan ile yalnız Micley, revolverinin namlusunu ~ 

kalmıştı. İçinden: gan'ın şakağına dayayıp: 
Resti. masa vardı. Onun üstündeki küçük ve bir sandığı gösterdi: 

Bütün ordugah uyumuştu. Uzak - sırçalı bir sürahiden bardağa bal şer -
- Bili iyi arıkadaştır, diye düşündü; - Hele bunu al, dedi. 

gerçi kurtulmak ümidi kalmadı ama .onuna Gözleri dehşetle açılan Cogan sordu: tan 11 1 b k d y·· .. d b Ik' h - Çabuk şuraya girl. .• uzağa, karakol gezen at ı arın na eti oy u. uzun e e ı ayatmın 
~~slerinden, T elem88Jl kalesinin birer en tatlı fakat uydurma gülümseyişile Kapağını kaldırmış, içindeki bir kaç 
qrtal yuvasını andıran burçlarındaki bardağı delikanlıya uzattı. parça çamaşırı da divanın yastıkiarı a-

kadar dayanır. - Sen çıldırdın mı) 
Onun asıl korktuğu JCY, polis memur • Mickey Baba: 

~ürk nöbetçilerinin ara aıra bağırma - Delikanlı onun gözlerine bakti. rasma sıkıştırmıştı. 
rından bafb hiç bir gürültü yoktu. Bakışlarında sevgiliye kavuşanların Münzer önce tereddüt etti. Fakat a-
Cökyiizüne baktı. büyük aydınlığı görülüyordu. yak sesi büsbütün yaklaşmıştı. Genç 
ıVak.tin tam gece yarısı olduğunu Bardaği bir hamlede son dam]asına kız da e]iy]e iterek zorlayınca artık 

anladı. kadar içti. durmadı. 
Bir saat Claha bekledi. Ve teşekkür etti. Sandığa girdi. 
Sessizlik son dereceyi bulmuştu. Tam bu sırada dışarıda bir ayak se- (Arkası var)' 

~r]arın kapılarında bekleyen mu • ~,,--~l!iiiiiil~iilliiiim~iiliiiiliiiiiliiliiiillliiiilliiilim' 

~: ~~=~~~d~İ? kısmı bile horlar~ 1 TÜRKİYE z·RAA T BA KASI 
a ~iinzer bunlara bile aes çıkarmıyo -

t "i-ı•ttibubalonunclah•çokişin•g•- Müfettiş namzetliği ve 
~~:tenin çadırını gündüzden iyice Şef namzetliği 

llernişti. 
t~Zaten orayayüzadımkadaryaklaş- m üsa baka im ti han 1 
1
[ ıarnan bir çalının dibine çömelmiş 
~ Clıı. bir hizmetçi hemen doğruldu. Bu, 
erıuktan başkası değildi. Münzere 

l'ol ıır'" '- ı· · k l . c.Ostcrme1', onun ge ışıne as er e-
~ k . . engel olmasına meydan vermeme 
ısın. Sekine tarafından aönderilmişti. 

- Merzuk, vakit tamam değil mi? 
~ Merzuk «evet» demif olmak için 
tlı ~ını indirdi. Sonra şahadet parmağı

dudaklarma iÖtürüp:, 

i) Susr ••• 
iye fısıldadı. · 

) 

Bu emir sanki Sekineden gelmişti. 
Miinz-er hemen ona uydu. 

k karanlık.ta yürümelerine rağmen bu 
113

a Yolu kolaylıkıla geçtiler. 
~ \.adırın kapısına geldikleri zaman 
~ erıuk durdu ve sola çekildi. Eliyle i

tet ederek: 
~ Girinizr ••• 

di. 
te ~Ünzerin kalp çarpintisi son dere
f ~ı bulmuştu. Fazla olarak onun ka~ 
hi\sına dolan iyi kuruntular, Sekinenin 
em k .. l> en ollanna atılacaimı zannettırı-
Otdu. 

rd~ra girdi. . 
4, terıde aoluk bir ışık vardı ve Sekme 
tt~ı bir gülüımeyişle onu karşılamış-

i):' Buyurunuz! ..• 

TÜRKİYE ZiRAA T BANKASINDAN: 
1 - Bankamıza müsabaka ile v () müsabakada gösterilecek mu

vaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve ıef 
namzedi abnacakhr. 

2 - Bu müsabakaya. girebilmek için Siyasal Bilgiler "Mülkiye" 
veya Yüksek Ticaret ve lkbsat O kolasından veyahut Hukuk Fakül
tesinden veya bunların yabancı memlekeUerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 _ Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paralan verilerek 

Ankaray'a getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 
4 _ Müfettiş namzetlerine "140" ve şef namzetlerine "130" 

lira aylık verilir. 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik im-

tihanına girecek ve kazanırlarsa 17 5 lira aylıkla müfettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankara'da . l!mum. Müdü~lük ~ervislerinde çalış
tırılacak olan şef namzetlen ıse bır senelık staıdan sonra ehliyet 
imtihanına girecek ve kazanılırsa terfi edileceklerdir. 

5 - imtihan programile sair şartlan gösteren matbualar Ankara 
İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. ' 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27171936 
Pazartesi günü akşamına kadar "Ankara Ziraat Bankası Teftiş 
Heyeti Müdürlüğü" ne göndermek veya vermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. "3967" 

Dahiliye V ekiletinden: 

larının dört kişiden iminin öldüğünü far- - Yok canım, ne çıldırması) d~di; in 
ketmeleri idi. Bunun için Cogan' a evin sanın kendini öldürmesi zordur da san 
içinde şöyle bir dolaşıp muhtelif yerlerden yard>m etmek istedim. 
ateş etmesini söyledi; böylelikle dt§arıda· Daha sözünü bitirmemişti ki tetiğe bastı 
kileri aldataoağını umuyordu. Kurşunun sesi, &<>fanın dar duvarları ara * sında adeta bir gök gürültüsü çıkardı. Co 

Callagher"in inildemesi bitince Mickey gan yere yuvarlandı ve çıkan canını sanki 
Baba Cogan'ı araaı ve yukarı katta, bir kö· yakalamak ister gibi eHeri öne doğru uza· 
şeye ~ömelmiş buldu. Cogan yerden iki nıp kilitlendi. 
tuğlayı sökmeğe muvaffak o]muştu; soka
ğa doğru çıkan bu yer, sO'ba horulaınnın 
arkasına düştüğünden polisler işi rtı.rket -
memişlerdi. Mickey: 

- Tommy öldü, dedi. 
- Dinince dinlensin! 
Mickey yere yattı ve bir gölge gibi ses

sizce aşağıya, siperlerinin arkasına gizlen• 
mış duran polislere baktı. Kemerinde otuz 
kadar kurşun daha vardı: bunları ihtiyatla, 
yerinde kulla-nmağa karar verdi, Birincisi 
ile bir soba borusunu devirdi. Gürültüyü 
duyunca polisler hemen gözlerini kaldır -
dılar ve mitralyözü o tarafa çevirdi1er. Mic
key Babanın istediği de bu i:di: ikinci kur
şunla, mitralyözün başındaki polisi öldür
dü 

Ölenin yerine başka biri geçti ama d da, 
daha mitralyözü harekete getiremeden, ba
şına yediği kurşunla devrildi. 

Bir üçüncüsü de yine o akıbete uğradı. 
Mitralyöz başma geçmeğe kalkan herkesin 
bir kurşunla ölüverdiğini gören polisler ni
hayet bir kenara sığınmağa mecbur oldu
lar. Böylece bir çeyrek saat tam bir sükut 
içinde geçti. Fakat birdenbire evin içine 
kurşunlar bir yağmur gjbi dökülmeğe ba§
ladı: polis memurları karşıki eve girmiş ve 
orada kum çuvallarından kendilerine siper 
yapıp pencerelerden ateş etmeğe karar 
vermişlerdi. 

Mickey Baba yere yatmı~. hiç kımılda -
mıyor, ne yapacağını düşünüyordu. Bir 
müddet böyle geçti. Hiç bir ümid kapısı 
kalmamıştı; zaten Mickey Baba bu müda
faadan artık bezmişti. Eü ile cebindeki ko
ca zarfı yokladı; bunun içinde iki yüz al
tın vardı: Evden bir çıkıp kurtulabilse bu 
para ile bir kö~eye çdcilir, ne rahat bir ha
yat geçirebilirdi. 

* Mickey Baba mutfağın muşambasını kal-
dırdı. Meydana çıkan deliğin uzunlnğu iki 
metro, genişliği ve derinliği seksen santi
metro kadardı. Mickey Baba kendi ken • 
dine: 

- Şimdi buraya girer gizlenirim d d' 
H 1 

, e ı. 

e e polisler bir gelsin, her tarafı aradık • 
tan sonra elbette çıkıp giderler, ben de 
o zaman rahat rahat kaçanm. 

Mitralyöz ateş püskürmekte devam e • 
diyordu. Mickey kalan cigaralarının h . . 

· . . p . A A • • epsı· 
ru ıç.tı. olısler hala ıçerı girmemişlerdi. 
Soma etrafı bir seıısizlik kapladı. Mickey 
Baba o kadar dikkatle, şiddetle dinliyor • 
du ki adeta kulaklau Yorulmuştu. Nihayet 
kapıdan doğru bir takım konuşma sesleri 
duydu: polisler kapıyı kırmağa çalışıyor • 
lardı. O zaman Mickey Baba deliğe girdi 
ve tahta kapağı başına çekti. 

Delik o kadar dardı ki kapağın iyice ka
panmamış olmasından korktu. Ayak ses • 
leri duydu; bunlar sanki ta uz.aktan geli· 
yordu. Sonra tepesinde yürüyenler oldu. 
Ayak sesleri Mickey'nin sanki beyninde 
gümbürdüyol'<lu. Polislerin, cesedini bula
madıkları adamı aradıklarını anladı. 
. . Hiç şüphesiz onlar kendisinjn, daha ev 
ıyıce sarılmadan kaçtığına hükmedecek • 
]erdi. Arası çok geçmez, ölüleri kaldırır • 
lar, Mickey Baba o daracı.le, mel"un delik
ten kurtulur. 

. Ama. polis memurlannın hiç de gitmeğe 
nıy~tlerı yoktu. Saatler geçtikçe Mickey, 
yermde duramaz oluyordu. Vücudu uyuıı
muş, nefesi daralnuştı. Bu hal daha böyle 
devam ederse hiç şüphesiz boğulup ölecek
ti ... 

t~td"1Yerelc. kenardaki geniş divanı gös-
ı. 

\.•. "'1iinıer bir sarhoıı oibi divana doğru 

Çetenin eve girdjği vakit mutfağın tah
talarını kaldırarak, ailiihlan ve cephaneyi 
.aklamak için kazdığı çukur o zaman aklı
na seldi. Ama Cogan'ı da hesaba htmak 
lizınıdı. Delik iki kişinin sığabileceği kadar 

Veka"let ı.ahçesinde kapalı zarf uıulü ile yaptırılacak 5 havuz ve bü' ''k d vildi h 
u yu es ; em paranın bir kısmını da 

Bordür İn§aatını 15/7 /1936 Çar§amba günü aaat 15,30 da yapılan Ooaan'a vennek lizım gelecek... · 

Yavaş yavaş ayak S'Csleri kesildi ama 
hala birtakım konuşmalar oluyordu. İki 
·~~t d~h.a ~eçti. Mickey Baba artık can çe· 
,k.işır gıbı bır hale gelmifti. Delikte nefes a• 
.lacak hava kalmaımttı: Mickey'nin kımıl· 
danmadan durmağa da takati yoktu. Her 
ğürültüyü dikkatle dinliyor ve polislerin 
gİtmeğe hazırlandıklarını bildirecek olanı 
bekliyordu. 

"lltUdü: T o· . 

A Oturunuz!. .. Rahat ediniz •.• 
tQ ncak, genç kız böyle söylediği za-

~ oturdu. . . 
enç kız da onun yanına ı1ıştı: 

~.:- Sana kar'ı bugün kabalık ettim 
~kll~er · Fakat zannedersem bunda 

lı:Y'dırn. 
t•] ..._ Si:ze öylcı görünüyor. Ben hiç da-
• l'tı&d - • 

ırn. 

k siltmesine İ§tirak eden isteklilerin kanuna ve tartnameye uyonn · * 
· e k · •- C fa k vesaik ibraz edememelerin~ binaen omııyonca bu eksiltmenin ogan, ao ya çı ıp Mıidc.ey Babanın ya-

.. IS 30 d 1 k nma gelince: 
6 /S/1936 Per§eınbe günu ıaat , a yapı maaına arar verilmiıt 

k ·n ·ı I" 1 ':J: - Kar§lki eV'<len ateş ediyorlar, dedi. 
olduğundan §artname ve e§ı erı e p an arını görmek ve •lmak iıti ~ Sapaarı olmU§, titriyordu. Mickey: 

enlerin her gün Vekalet Levazım bürosuna ve eksiltmeye girecekle- _ Biliyorum, ~i. 
~in de 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahilinde yukarıda gösterilen • ~oıran perioan bir hale gelmiş, ıersem-

ün ve saatten bir saat evvel muhammen keıif bedeli olan 7894 lira lem:itti: 

~6 kuruıun % 7,5 üzerinden 592 ~~ra~ık ~~minat .:!e te~lif ~ektu~la- - Buradan çıkamıyacak mıyız) diye 

rınl vermeleri ilan olunur. (11).~ ıotdu.N 
... - e yapsak yakalanmz. Evin dört ta· 

Bu ümidle biraz daha sabretti, fakat al
nından soğuk bir ter boşandığını hissedi ., 
yordu. Sinirlerini yatıştırmak için, kurtul • 
.cluktan sonra parayı nasıl harcıyacağını 
dü~ünmeğe çalıştı. Bir ııaat daha geçti. Eli
ni göğsüne götürmek istedi ama kollarını 
kımı !da tamıyord u. 

- Acaba böyle ne anlatır dururlar) di
ye düşündü. 

Polislerin çoğu karakola dönmüşlerdi 
ama eve beklemek için dört ki şi bırak • 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) ----



14 - Sa,& 

Gdv ur 
M•hm•dln 
Y•nl 
Mac•ral•rı 

CiBALI ZiNDANLARI 
Son Posta'nın zalHta romam: 20 

Kapak hiç kımıldamadı. Polislerden bi
ri isk~nılesini tam onun üzerine yerleştir -
mişti : o adam da öyle yerinden lomıldatı -
lacal: .nsanlardan değıldi: gülçü kuvvetli, 

. tir. 

2 3 4 

ismi, zeka. 4 - DJ.§ln aksi, acı bir nebat 

5 - Ehemmiyet kelimesinin aslı. 6 - Su. 

nakil. 7 - Valide, gelir. 8 - Kurtarmak-

ara . 

Yazan: Ziya Şakir .,, 

Bey, pervasızca 

yazıyordu 

Bu Akıamkl Progralll 
İSTANBUL 

18: Dans musikisi (plak). 19: Habeı • 
ler, 19, l 5: Miıhtelif plaklu, 20: Sıhbt koS' 
ferans: Dr. İbrahim Zati Öget (İçtimai bal
talıklar serisi), 20,30: Stüdyo ork.estralaıli 
21, 15·: Piyano solo: Bell, 2 1,45: Son &r 
herler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajaıı_.-ı 
ııazctclere mahsus havadis servisi verll-

1 

cektir. 
PRAG 

20, 1 O: Eski şarkılar, 20,30: Dam lıa"' 
larından mürekkep radyo popürisi. 21,4'.' 
Leo Fall'in «Dolar Prenaesi» opeıe111 

23,20: Salon orkestrası, 24: Konser ~· 
VARŞOVA 

20: pjyes, 20,40: Piyano k.onseı' 
21 1 O: Eski qarkılar, 22.30: Kentet Re- ' 

' y ' 
Majör piyano koneeri, 23, l 5 :- Dans :rnd 
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KUMBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursu · uz! 

iş Bankası asgari 25 lira m_evd~atı 
bulunan bütün kumbara sahıplerıne 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20, Lira 
veriyor. Mükafatlarm 10,000 ~irası. her sen~ 1 Nis~n 
ve ı Tesrinievvel tarihlerinde kur'a çeklle~ek verılme.ktedır. 

Bu iİ<i keşidenin her birinde 500~ hra, şu şekilde 
tevzi edilmektedır: 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 ,, 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 
175 ,, 10 onar ,, 1750 ,, 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin lirahklar: 
Diler bal kaşldeala ber blrlade yalDız 

ı klşl:re iki bin ura veriliyor. Ba keşldeler 
ber sene Şabat, Bazlraa, Temmuz, EJlll 
va Birinci KAnun aylarının ilk gOalerl 
Japılmalltadır. il 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan: 

ff h · Ayazma mahallesinden gf'tirilecek olan 
l - Tuzla Taha uz anesıne ·ı k ul 

1 
__ 1_ t•• tertibah açık eksı tmeye on amuş· 

su ve yapı BCUA mo or . 
tur. Keşif bedeli 1935 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname şunlardır: 
.A - İdari şartname 
B - Fenni şartname t • 
t» l . b rbı evrakını parasız olarak ınanbul 
~ - stekliler u şa ame al bil" l 

L. Sahil S hh" Merkezi levazımından a ır er. 
ımanı 1 ıye Çar mba ··nü saat 14 de 

4 - Eksiltmeye 29/T emmuz/936 şa gu zk 6 M k 
Galatada Kara Mustafapaşa sokağında me ur er ez 

S ı( · da yapılacaktır. 
atınalma omısyonu_n . 48 kuruş muvakkatat temin 

G - Eksiltmeye gireceklerııı 146 lıra • d . b" 
• -,nnn r al k bu gibi işler yapbgına aır ır 

parası ile en az ilVVV ır ~ "3999 .. 
ehliyet vesikası göstermesı prtbr. 

SIHHI BALSAMiN KREMi 
61 ,.,, 

GUlELLIGIN 
SIRRI 

Esmer, sarışın, kumral, her tene 
tevafuk eden güzellik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi 
besler ve bozmaz ? Çil, leke, siYilce 
ve buruşukluklan kamilen giderir. 

4 Şeklide takdim edlllr ı 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gün
ctnz iç.in beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamin acıbadem 
gece için 

4 - Krem Balsamln acıbadem 
gUndnz için 

Kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıklıın yegnne sıhht kremlerdir. 

1N01L1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

Hamiş: Meccani nümunelikler tn
kendiğinden 20 temmuz 936 tarihin
den sonra gelecek talebnamclerin 
is'afı kabil olamıyacağmı arzeyleriz. 

'---------~~~.,, 

Betonarme Köprü İnşaatı 
Eksiltme İlanı 

Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden: 
Muğla vilayetinde Muğla - Köyceğiz yolu üzerinde (25 OUU) ııra 

ketif bedelli Namnam betonarme köprüsü inıa.atının kapaİı zarf usu
lile eksiltmesi 7 /8/1936 Cuma gün6 saat (16) da Nafia Vekaleti Sose 

ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapıla<:aktır. ~ 

Ekıi!t~e §artnamesi ve buna müteferri diğer evrak (125) kuru§ 
mukabılınde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isteyen· 
ler bu ıartnameleri Muğla Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek gö
rebilirler. 

Muvakkat teminat (1875) liradır. Eks51tmeye girmek istiyenlenn 
Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikaıı: 
müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 7/8/1936 Cuml\ günü saat (15) e kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. ( 4) 

j inhisarlar U. Müdürlüğünden :_I 
idaremiz ihtiyacı için Nümunesi mucibince ( 4000 ) kilo iplik 

28/VJl/936 tarihine raslayan Sah günü saat 11 de pazarlıkla satın 
alınacakbr. 

İsteklilerin nümunesini görmek üzere hergün ve pazarlık için de 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte tayin olunan gün ve saattt. 
Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Alım Komisyonuna müracaatlan. (4149) 

Su Mühendisi aranıyor 
Bozcaada Belediye Reisliğinden: 

Bet ay müddetle su tesisatının yapılması itlerinde kontrol mühendisliği 
vazifeaile çalıttırılmak üzere su inşaab işlerinde çahfml! ehliyeti tasdikli bir 
mühendis istiyoruz. 

Talip olanlıır Bozcaada Belediye Reisliğine müracaat etsinles • <e3800» -
o 

U_MBARA -· -

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

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

- ·'" _,,~_ 

- 4 ~ .,, l 
-"J · 
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İstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
S. No. Şubesi Mükellefin adı İşi Eski adresi 

l Eminönü Ölü Pandeli oğlu Anastas veresesi Soğan ve patatesci Ahiçelebi, Çardak So.12 No. 
2 Hocapaşa Abdurrahman Auf Komisyoncu Kuru kahveci han J 5 No . 
3 Beyazıt Dürdane Kahveci Beyazıd Buğdaycılar 7.9 No. 
4 K. pazar Jozef Sason Komisyoncu Tahtakale, Balkapan han 3 No 
Yukarıda mensup olduğu ıubes 1, adı ve iıile eaki adresleri yazılı kazanç vergisi mükelleflerinin işlerini 

terketmeleri ve yeni ikamet yerlerinin de meçhul bulunması hasebile bizzat tebligat yapılmasına imkan 
bulunamamııtır. 1ıbu ilan tarihin den itibaren 1-3 sırada adı yazılanlar 932 takvim yılı senesine ait ticari 
defter ve müıtenidatını bir ay içinde beyanname tetkik bürosuna ve 4 sırada adı yazılı mükellefin 929 
mali yılı vergisine vaki itirazına binaen itiraz komisyonunca davet edilmekte olmasından Müdürlüğü • 

müz vaııtaaile 3 ay içinde mezkur komisyona lüit.ımu müracaatları tebliğ yerine geçmek üzere hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu hükümlerine tevfikan ilin olunur. (4205) 
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YENi 
ASA 

PASLANMAZ 
1 

Temmuz 23 . 

'Sütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan Hasan hraş bıçaklan 
yeni ve kat'iyyen paslanmaz nevını piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan braş 
bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak §artile 
gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa hra.ş eder. Dünyanın hiçbir braş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve bunj 
ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan Tır" 
sabunu - Hasan Tıraş kremi - Hasan Tıraş pudrası - Hasan Tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı veı 
mükemmel vasıtalardır. Hasan deposu: İSTANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

Türk Maarif Cemiyeti 
Resmi ilin işlerl Bürosu 

...___, 
Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci kattaki 

dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren işe başlamıştır. Alaka· 
darların resmi ilanları bu adrese göndermeleri. Tel: 21101. 

(Resmi İlaıılar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur.) 

Sinema 

LiLLiAN TZ 
Bu akşam 

K OTELi DE 

~tsm!IEEmı"lm .... malll'Atli--~ 

GLANDOKRATiN 
demek 

ADEMi iKTiDARIN 
devası demektir. Profesör Steinach 
ve Brown Seqııard'ın mesaileri ne
ticesile elde edilen bir keşiftir. 

Her eczanede bulunur. 

BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi 

ME SiM SONU MÜ ASEB TiLE 
tanınmış 

YÜKSEK KALiTE MALLARINI 
fevkalade 

UCUZ FIATLARLA 
satışa koymuştur. 

İSTİKLAL CADDESi 272/4 \.. __________________________ , __________ _, 

ENDE 
KO s RVA FAB iKASI 
ENDER Hulık konserva fabrikasının icadı olan tnbler içindeki ançuez 
balık ezmelerini ve bu fabrikanın sardalya, ançuez, ıstakoz, her oeşit 
konservalarım araymız. Pek bllyflk itina ile hazırlanan bu mallann 

taklidine dikkat ediniz. 

MEVSiM SONU 
l\1ünasebetile, bilumum malların ve bilhassa en son gelen 

E.MPRiM 
FIA TLARINDA 

KUMAŞL iN 
BÜYÜK TENZiLAT 

L Muhtelif çeşitlerde seçilmiş kuponlar 
Beyoğlu lstiklil caddesi 342 - 276 

E. Kalivrusi ve Ş !! .....,,, 

inkibaz ve ondan .. · 
mütevellid migre

ni, baş aörılarını 

ve dermansızhgı 

def' eder. 

ENO, ''Frall Salt". "Sel .. 
Fruit" •• " Meyva T11111 't 
kelimtlerl fabrika ıaarblf 
olarak tescil edilmi,tir. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

H MORRON 
latan bul (Galata) 

Türkiyedeki 1ubeleri: 

lstıınbul, (Galata, Yenicami ); 
İzmir, Mersin. 

Bankamızın muhtelif ıervis !erinde çalıştırılmak üzere müsaba· 
ka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar memur alınacak
tır. Müsabakaya girmek için liseleri veya Ticaret liselerini ve 
yahut Galatasaray lisesi ticaret kısmını bitirmiş olmak ve 18 den 
aşağı, yirmi beşten yukarı yaşta bulunmamak lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve ne • 
lerden imtihan yapılacağı, An kara, İstanbul ve lzmir Ziraat 

Ameliyatsız basurlan tedavi eder, tesiri katidir. 

o • M os 
GAZOZLARINI 

tercih ediniz. 
l!msa11nden temiz ve aaft1r. Birinci nevi maddelerle 

imal adllmaktedlr. 

Adana bOrosu 
Yunanislandaki şube/11,.l: 

Selnnik, Alina, Pire . 

• Hor nevi b nka muamolltı 
1stunbul ve galata şnhelerinde 

kirulık kusalal' 

Son Posta Matbaası 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp ı· 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lutfü 

Bankalarımızdan elde edilebilecek §artnamelerde yazılıdır. Mü • 
sabaka 6/8/936, 7 /8/936 Per_§embe ve Cuma günleri sabahı aaat 
9 da Ankara ve latanbul Zira.at Bankalarında yapılacaktır. · 

İstekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en .aıı 
28/7 /936 Salı günü akşamına kadar Ankarada Ziraat Banka•• 

1 Memurin Müdürlüğüne göndermek veya vermek ıuretile müracaat 
etmİ§ bulunmalıdırlar. «4145» 
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