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Geçmiyen yuı ıeri Yerilma ... 
ihtilali nihayet Avrupayı da saracağa ve 

bütün dünyayı kana buyayacağa benziyor 
~tıer bombardııpa.:=tiıdi, tayyareler düştü: Berlin olimpiyatları acıldı 

iller pek çok. Asılere Italyanların ve Al- , 
~lann yardımda bulundukları anlaşılıyor Bitler bir nutuk söyledi. Berline 2 milyon 

ve malzeme verildiğide söy
lenmektedir. 

TAARRUZ 

kişi geldi. 4880 atlet geçit iresmi yapb 

1 
1936 Olimpiyatlarının göze 
çarpan madalyalarından biri 

Ber lin 2 ( A.A ) - Pazar 
günü spor faaliyetinin ilk 
büyük günüdür. Bütün dünya 
ıııilletleri arasındaki centil
mence mücadele on beş gün 
devam edecektir. 28 millete 
mensunb 68 koşucu bugün 
öğleden sonra saat · 1 S te 
yapılacak olan dömifinaller 
için 12 tasfiye yarışı ya
pılacaktır. 

Amerikalılar bundan ev
velki on Olimpiyadın yedi
sinde bu klasik yarııı kazan
mıılardır. Ve Amerikalı 

Ovens ile Metkalfe ve Vikof -....... ...... ...... ......... ... .... 

bastiyanda bulunan Fransız 
sefiri Herbert bu akıam be
raberinde 60 Fransız mülte
cisi olduğu halde bir harb 
gemisiyle gelmiştir. 

Madrid 2 - Y adamark 
mıntakasında hükumete sa
dık bir kuvvete kumanda 
etmekte olan albay Puig 
ileri bir mevziden dönerken 
isiler tarafından ablan mit
ralyöz kurıunlarile öldürül
müştür. Kendisine refakat 
eden müfreze de asileri öl-
dürmüıtür. 

~· ···-·,.._-
Çanakkale ahi 
delerine çelenk 

ler kondu 
İstanbul - Çanakkale va

lisi Nizameddin Ataker'ın 
riyasetinde bir heyet Çanak
kaledeki İngiliz, Fransız ve 
Alman mezarlıklarıyle Meh
med Çavuı abidesine yeni
den çelenkler koydu. Bu 
münasebetle heyecanlı nu-
tuklar söylendi. maydos sırt
larında kilometrelerle uzuk
tan görülebilecek bir tarzda 
büyük yazılarla 21 Temmuz 
936 tarihi yazılacak, Boğaz
lardan Türkün kayıtsız ve 
şartsız hakimiyetini tasdik 
eden tarihi büyük günün 
hatırası tesbit edilecektir. 

• • 

memleketlerine sekizinci~mu
vaffakıyeti de kazandıracak 
gibi görünmektedir. Fakat 
herhanği bir supriı vukuun
da hesaba katmak gerektir. 

Diğer taraftan Japonyalı 
Y eshioka bugün öğleden 
sonra yapılacak dömifinal 
müsabakasında yer alması 
ve yüzmetrelik koşu dünya 
şampiyonluğu için yarın saat 
17 de yapılacak final müsa
bakasına iştirak etmesi ihti
mali vardır. 

Berlin 2 - Olimpiyatlar 
hazırlığı bitmiıtir. 2 milyon 
ecnebi olimpiyatlan takip 

w 

içiniBerline gelmiş •balana· 
yorlar. Dün olimpiyatlann 
küşat merasimi Hitler tara· 
faudan yapılmıştır. Ba eına• 
da çok coıkun tezahlrat 
yapılmııtır. 

Atinadan gelen Olimpiyad 
meı'alesi Hitlere tulim eclU· 
mit ondan sonra 4880 atletin 
muazzam geçid reımi bat· 
lamıthr. Hitler bu esnada 
heyecanlı bir nutuk s&yliye• 
rek dünya siyasetinden bab· 
setmiıtir. Olimpiyatlann de· 
vam edeceği 15 gln içinde 
Berlin bir bayram içinde ya• 
ııyacakhr. -----

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~--------------0000 

ÇOK YAZIK •• 
Fırınlardaki banyolar bugün 

birer depo halinde imiş 
.-:W ir okuyucumuzdan aldığımız şu mektubu aynen qa• 
11.:11 ğıya koyuyoruz: 

" Bundan bir iki sene evvel sıhhat umumiye namıaa 
fırınlarda sağlık ve soysal yardım direktörlüğti ile beraber 
Urayımızın teşebbüsü üzerine banyo, yeri yatak odası. ~ Ye 
heli gibi pek lüzumlu bazı tesisat viicuda getirilmittir. Fa• 
kat aradan uzun bir zaman geçmit bulunduğundan ozama• 
yaptırılan bu tesisattan bugün ne yazık ki istifade edibne
mektedir. 

Çünkü her biri bir dopo haline konulmUftur. Sıhhat uma· 
miyeyi yakından ilgilendirmesi dolayisile Urayımızın dikkat 
nazarını celbetmenizi dilerken işçinin duş yapmasından sarfı 
nazar halkın sıhhatı adına pek fena olarak itçinin hamur 
kestiği tezgahlar üzerinde uyuduğunu bildirmeği bir yurd 
borcu bilir ve sayğılar sunarım. 

Kesteli caddesinde 56 sayılı furunda Şerafettin. ,, 
Okuyucumuzun söylediği bu vaziyet eğer bütün fınnlarda 

da böyle ise çok yazık.. Demek güzel emirler, iyi talimat• 
nameler kifi değilmiş.. Bunları tatbik ve kontrol etmek de 
lazımmış ..• 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
•:t•-· • • 

rakısı pek yakında çıkıyor 



(ttalkaas .. ıı 

T h · b Doktor Semih Sü~~manla Bir Müliikat 1 DÜNYAP) 
ı a TQ ey Mı • l • • • ••t' J. •• sNeler oJuyot 

Izmirde Papulasın anısa Va ısını 0 aUren s _ r=--r .. 
Açıkgöz (kor · 

Fal:ıa Nasıl müthiş hastalık ne idi? -:!.: ~0~::!h•i:~~8t"j; B ktı ? •• basılmamış yerlerinde 
AKILLARA DURGUNLUK Manisanın değerli valisi j - " Bu ihtilat Tıbbm kay- - " Bu hastalığın sizi kikat yapmağa ~~iyOG•"°' 

VEREN MACERALARI bay Murad Germenin vefatı dettiği arızaların filhakika fazla işgal ettiğini görüyorum Bu heyetin reısı 
1
_... .. 

- 7 üzerine çıkan yanlış neşriyatı en vahimidir. Bir fikir vere- ve konuşmamız, Tıbbi saha- Molmrr kördür. l(ör 0 e~ 
------------------------- bundan evvelki nushamızda bilmek için, bu vahim ihtili- da gittikce genişliyor. Ma- oa rağmen bundan eJeb'~ 

Tahra ·bey Pauulasa harbı tavzih etmiş, yapılan ameliyat tın bir saat, üç çeyrek saat, haza söyliyeyim: Bu ihtilat· yedi boynuzly bir k"'""' 
ile tedavi tarzlarının isabeti yarım saatte ölüme varan tan sakınmak için formüle keşfetmiştir. Bu •r f'I" 

kaybedeceklerini SÖyledİ üzerinde selabiyettarlardan şekillerinden bahs~tmek ki- edilecek bir şey yoktur. An- gör gittiği yerl~rde kJIS" 

P 1 'k•• •• d •• aldığımız malumatı neşret- fayet eder. Holt ismindeki cak; haddinden fazla yemek çektiriyor, yerlilerın ıat 
8pU 8S : OpUr U Ve... miştik. Bu meseledeki fikrini doktorun vak'ası yarım saatte, yemenin binnetice fazla şiş- rını 'plağa alıyor ... 

Biraz sonra su geldi. Tah- : yor. Sonra... öğrenmek üzere ameliyatı vovvngki ise üç çeyrek manlığın, mide ülseri, sofra İhtilal Leı' 
ra Bey Papulasa döndü: General heyecandan titri- bizzat yapan doktor Semih saatte saikavi tarzda ölmüş- taşı gibi hastalıkları ihmel Amsterdamh bir baO., 

- Çok rica ederim ge- yen !.esiyle hemen atıldı; Sümerman'a bir muharririmizi lerdir. Arızanın ender vasfı etmenin, ve şüphesiz çok 
neral, falın müsbet ve men- - Evet sonra ne olacak.. gönderdik kanaatlerini bize üzerinde de tevekkuf etmek alkol almanın teairi olduğu sormuEşla.~:. ·deta bir ~~ 

T h B d 
- vıuız a 

fi netice vermesi muhtemel- a ra ey: gön ermesini rica ettik. Ga- lazımdır : söylenebilir. Fransızlar, Ank- .. . D. ntD ell~ 
D I t · t 1 h F muzesı. unya bl dir. Bütün fikirlerimi ser- - urunuz.. Ş e.. ış e zete ere müp em ve yanlış • ransada bu hastalık, iki lo Saksonlarda daha kesretle ve en kıymetli ta 

bestçe söyliyebilir miyim? karşımda görür gibi oluyo- şekilde akseden yazılardan meşhur cerrahın 1906 se- görülmesi sebebini, fazla ? 
nasıl topladınız . . 

General cevap verdi: rum. pek ziyade müteessir bulunan nesinde 19 yaşında bir ço- yiyicilerin ve mebzul alkol ıt 
N · .. .. 'b' 1 d 1 Banker gülümselD ' ,_M, 

- Elbette tamamen ser• - eyı goruyor gı ı 0 u- eğeri operatör, suvalleri- cukta yaptıkları tetkiki mü- alar.ların orada daha çok .. ı ay_.._ 
0 - Uç ibtila 5 :._ı1 

bestsiniz, Hiç bir endişeye Y rsun. mize cevaben demiştir ki: teakib malum olabilmiştir. bulunduğuna atfederler. Bu ·u·ç ·ıb·ı"la~ı R.us .. ,,_-t:t" .. 
- işte şu anda meydan " M b .L ı F • mahal yoktur. Yeter ki ha- - at uaun en öz ü ve akat geçen 30 sene zarfın- Bununla beraber, ölüm mu- dır 

muharebesini bütün teferru- lspanyol ihtilallerı · - Jdl 
kikat söyleyiuiz. Çünkü si- en doğru menbalardan il- da da tıbbi neşriyatta kalan- kadderatını biraz da filozo- f .,....-~ 
zin söyliyeceg· iniz bu sözler alile görüyorum. Toplar gür· ham almak istemesi mesleki lar, fevkalade vebametinden fik cebheden kabul etmeli- Iksapladnıyysaed,abnubı'rsekaerç k•,-e 

lüyor, Tayyareler vızıldıyor. 
bir milletin istikbali, hayati T muvaffakiyetlerioin ilk şartı• ve tıbbın kati aczinden iba- dir. İnsan, en titiz ::;akınma- tablo daha du"şu··ru"r. ank)ar ilerliyor.. Piyadeler 
ve mukadderatile alakadar- . 1 d dır. Bakınız: lstanbuldan ge- rettir.,, lara rag~ men de gene itilat- afi sıper er en atıamağa başla- K ın esrp tc 
dır. dı. Süvariler kurşun gibi len son gazetelerde kaybet· - •• Bu hastalık en çok lara ve ölümün ağuşuna düş- B' ayı~d' pu ıiY',.b· 

Tahra beyin bili tereddüt uçuyorlar.. tiğimiz kıymetli valimiz hak- kimlerde görülüyor? ,, mekten kurtulamıyor. ,, ır gun 
150 

•0 bl 
ettiğini gören general asker- Papulas heyecandan ku- kında ne kadar yanlış satır- - "Mazisi, kara ciğer ve -"Bu hastalığın teşhisi gelen bir arkadaşı e~• çatiJ' 
ce bir emir verir gibi: ruyan dudakları tekrar kı- lar var. Mesleki itibarı ve hazım yolları rahatsızlıklarile kolay mıdır.?,, çe kapısını güçlük~e a .ıV 

- Haydi, bakalım başla! pırdandı: mühim adamlarının manevi yüklü olanları bilhassa tercih - 11 Tekrar tabbi sahaya yor. Giderken EdısoPeçitİt"' 
dedi. Bu ses o kadar sert - Bırak bu tafsilatı ne- şahsiyetlerini titiz bir itina eder. En çok sevdiği yaş avdet ediyoruz. Fevkalade daşıoı kapıya kad•;!e ,O_! 
ve o kadar hakim bir eda ticeyi söyle . Muvaffakiyetten ile gözetmiyen muhitlerin, mutaYassıt ve ileri yaşlar- güç teşhis edilmiyecek has· Arkadaşı kapı)? dir 
ile söylenmişti ki ı abra Bey sonra ne olacak. tekamül merhalesinde çok dır. Mahaza, 1927 de Holz- talıklardan biri.iir. Size bir lükle açınca Edison• 
gayri ihtiyari işe başladı. Tahra Bey cevap verdi: geri kaldıklarına şübhe edi- mann isminde bir doktor fikir vereyim: Garbın bütün ki: k 1yı 1,r 

Bardağın içinde duran su- - Çok ilerle} eceksiniz lir mi? İptiddaa yapılan neşri- çocuklarda görülmüş 12 vak'a teşkilatile mükemmel ve fev- Yahu şu ap 
yu masasının üstüne koydu. fakat... yat, müstacelen tatbikine toplıyabilmiştir. " kalade modern müessesele- lasana! l JS. 

F k t ? h l 1 b d u K d k Edison gü üyor: asa•· ,,, 
Elile bardağın üzerinde dai- - a a ne ·· ihtiyaç ası o an ir mu a- - a ınlarda mı, er ek- rinde sayılı profesörler 118vaka d aı ıi'!'! 

S k b 1 d 
- Kimse uy ı ... 

reler çizmeg· e başladı. Göz- - onu yo , baleyi, ölümün sebe i gibi er e mi çoktur?,, ancak 21 defa teşhis edebil- ı p .,.. 
N · k? yor, bu knpı açı ı .,~ 

)erini bir noktaya dikti. .:nın sonu yo göstermeğe yeltenmişti. "- Her iki tezi müdafaa mişlerdir. Geriye katanların k t nda..-
- Bu muzafferiyetle in. d dıkça evin üst 8 1 

Gel Gözleri büyüdü. Sagw Ve bu, ekseriya olduğu e enler de vardır. Fakat 25 inde mide delinmesi, 23 
- Yani muharebe niha- poya su çıkar ... elini havaya kaldırdı .. Beş gibi gayri ilmi dedikoduların umumiyetle kabul edilen fi- bağırsak tıkanması, 15 inde 0 rlar• 

yetsiz olarak devam mı ede- k' k d 1 d · b k depomu dolduruY ,,.,._ parmağını gererek açtı. Bir nemasına yaramıştı. Fakat tıb ır, a ın ar a nıs ~ten ço karın zarı iltihabı, 13 ünde ~"""'"""""".................. ap•_..-
iki dakika böylece sessizce cek? gibi mUsbet ilimlerin hakiki görüldüğüdür. Bilhassa şiş- apandist, 8 inde zıt kesesi etmişler, bir kısmı bl1 ıt' 
geçti.. - Hayır! müntesipleri, insanlık yardı- manlann, alkoliklerin ve yu- iltihabı ve ilah .. zannedilmiş- teşhisi koyarak b~st•biJe et" 

- Ya ne olacakl k bbU5 Papulas büyük bir heye- bu su- mına varan meslek yolların· arıda dediğim gibi, kara tir ve yine bu sayılı bocala- gw utmagw a teşe 
'f ahra durakladı .. 

can içinde Tahra beyin yap- kut bir iki saniye sürdü. da zaman zaman karşılaştık- ciğer ve mide rahatsızlıkla- rın pek çoğu karaciğer san- miştir. .. rd 3' fi:. 
bğı en küçük hareketlere General gürledi: ları bu nevi tezahürlere, vic- rma (mensub bulunanların cısı, böbrek sancısı dedikleri Meşhur ChouJJa ' f/J, 
derin bir dikkatle bakıyordu. - Haydi söyle. danlarının huzuru içinde. peşinde dolaşır.,, hastalarında, geniş bir yan- şında ve bu itilit~ koloot" 
General guya şu anda, ne- - Netice feci.. Ordunuz kolay tahamo:ül gösterır· - "Korunma çareleri ne- lışlığa düşerek, müstacel bir hastasına kebe d .,_,,. 
ticeyi kat'ıyetle bir meydan bütün bu ilerleyişlerine rağ- ler. Otopsi yapıldı; ölüm dir?,, . ameliyat şartlarını bile ihmal - Sonu 4 üocil~e~ 

b b • • ff vl l k d k' b k'k M ~~ll!:"ll~ıı;ııiJl!'ll~pınıq~11•rrı~~ll"!tv,P'!."flJP!!'lJIJl!!'Qfll!!'llll'!!'lf lil"IQll'!'ll-•Jl!!'ll~~Jll!!'llllP~~lll!'llll'"l~~ll'!'ll~l.ııı:ııl " ~.~.d mu are esının muza eriyet men mag up o aca sonrasın a ı u tet ı , a- ~~~~ıııNı:ıtı~~~~~~:ı:ı~~ı:d·~~k~~~ı~ı~:~,~~~~ıı~ıııı~~ııı~ıii!iııu~ı~tl~'~~~..,..-

veya mağlubiyetle neticele- - Mağlup mu? nisa sıhhi heyetinin isabetli S 
nip neticelenmiycceğini öğ- - Evet, hem de feci bir hattı hareketini ne kadar ~-:~ Furunlanmış ve Tam Kurutulmuş 
renecekmiş gibi merak için· mağlubiyet.. vezahetle tebellür ettirdiğini ~ 

d\:~~a bey esrarengiz işa- mı~~·K:! fb:~i~:ldİ.ü;~: :j:.~· bebİm gıbi biliyorsu- (!!GÜRGENLER Zıngal'daeuLU~ 
retlerine garip hareketlerine etmişti. Bu mesele üzerinde söyli- [t1 .-1•" 
d d k { Arkası var) r:.~ sa .. v-

evam e er en odadaki sü- yecek başka Lir şey yoktur. ~~ l~utubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste arar 
kütu birdenbire bozdu, •• Efkarı umumiye yapılan işin [t] 

- Büyük muvaffakiyetler Uzümcülükten çok ilmi ve her noktadan r+l z l G .. . 
~::ı~;;?r~rsş:~~;İer ~;~:~~ anlıyan ~t~:~:,~::~~0.~a artık kana- f:1 ınga UTgenl 

v•• yorsunuz. Memleketteki şe- Üzümcülük işine aşına tec- - " Fevkalhad nezfi Pan- ._1~ A L J N 1 Z 
ref ve itibarınız yükselivor. rübeli bir katib iş arıyor. gras iltihabı denilen hastah- l~~ 
Büyük alkışlar ve takdirler- Taşrayada gidebilir. ğın hattı zatında çok vahim r!J l\lobilya, l{aroseri in1alatı için ideal kereste 
le 'karşılaşıyorsunuz. Muvaf- Matbaamıza müracaat. oldugv u söyleniyor, kanaatiniz f:t"' ~~ --~~ J fakivetiniz ilerliyor ve büyü- 1 - 3 nedı'r ?, r ... "~+nı~~;.eıı;.~'!;."'_;'1P.;ıtJ"~~';t'';111'!;11P~ı~ıP;ııır~ı~qıı;_ııı:~P1:ılP~~P~~".;'l"',:;'~rıııı;-~ıı+'!rı;'.,..,ıı~~:~~~"':;ı- ':~ 

Bir AQ • l 
Gecede 8:8 cınaye 

- .... ----------
Korku Ve Heyecan Romanı 
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Polis müdürü hemen elbisesini çıkardı 
Dedektif Z. R. .. çelik takib edilmiş, yahud şüphe 

sinirli kadın ,, haydudların altında bulunan uyuşturucu 
esiri olmuştu. madde kaçakçılarının isimle-

- 3 - rini havi dosyayı getirmesini 

Smit iş başında 
Polis müdürü Smit, dört 

polis şefinin yazıhanesinden 
ayrıldıktan sonra hemen 
Emniyet umumiye mUJürlü· 
ğüne gitti, ilk iş olarak dos· 
ya memurlarından son za· 
manlarda tutulmuş veya 

istedi. 
Dosyada ilk olarak ve en 

fazla nazarı dikkati celbeden 
Mak Kosbeston ismi oldu. 

Bu kaçakçı, son zamanlar-
da zabıta tarafından yaka
lanmış ve hapse mahkum 
olmuştu Bu adamın Londra 
ve bütün logilterede rouaz-

zam bir uyuşturucu madde 
ticaret şebekesi vardı. Smit 
bu adaını çok tehlikeli bir 
adam telekki ediyor ve te· 
lekkisinde haklı idi. Zabıta 
birçok defalar işini kolaylaş-
tırmak i,.in bu gibi adamlar
la teşriki mesai eder; bunun 
için Smit mahkumiyetini bi-

~ ıı.;-..ı;bı:dıllııNıli lı~:ıı ... ıbb:ııJlıhdıllıb;lı!ıı.Mıı:!ıi;ıl'. lııullllbHlıfl:oUİC lı..,ıdllıUll!lı;;;;ıııı;;;uJbıudlSlııPıılbııdlllt.;'dlıı.;;,ı; fliUi1' lııo;it ~flW lbUıı'lbHlllb;;;iır~,.Jl-.;.dlbı .. ıı 1"' ~-

ı foou0":~ 
da tenha bir yerde ve mün- kapısı önünde idiler. üzere iken te e ~J 
ferid bir evde otuı duğunu Gerek bahçede ve gerek şiddetli bir su~e~:o 1~ 
biliyordu. evde derin bir sükun hüküm Smit hemen t~le 0~00ıı , 

On dakika sonra otomobil sürmekte idi. Kapıyı açtılar. koştu ve mık~ felefo 
istasyondan az uzakta ve bir Smit bir an durdu; etrafı kulağına göt:r~u~esi: !.iO 1 
dörtyol ağzında durdu. Smit dikkatle dinledi; sonra kar- kalın bir er e eı>..,......-
büyük bir ihtiyatla ve dört şıya isabet eden odaya doğ- - Hey .. Makı • ~. 
adamı tarafından takib edil- ru yürüdü. Dedi. ,,. tire ~~ 
ôiği halde kaçakçının evine Burası, bir yatak odası idi. Smit sesini d~!1' 5eo Jı 
öoğru yürüdü. Karyolanın vaziyeti, buradan - Evet. Ben• ,d 

Mu .. nferit binanın ku" çu" k sin ? Dedi. '' J ... hemen az evvel kalkmış ol- dall' P~ 

tiren bu adamı görmekle ve 
yardtmını temine çalı ~mağa 
k?rar vardi. Mak Kosbersto- fakat demir kapısı, büyük duğunu gösteriyordu. Karyo- Telefondaki ad·Uoi O~ tj' 
nun ikametgahı zabıtaca ma- müşkilat göstermeden açıldı; vereceği yerde, 

1 
buooO ti 

lumdu. beş zapıta memuru bu kapı- lanın yanındaki sandalye fa şaklattı. Sıııit :aııl•d•;.,t 
Polis müdürü Smit hemen dan küçük bir bahçeye gir- üzerine pijama atılmış, az parula old~ğuo~ette ~,,,_ 

resmi elbisesini çıkardı; sivil diler. ötede de bir çift terlik göze hemen aynı 5~ıeriP' 
bir takım elbise geydi; dört Müdür Smit, adamlarına: çarpıyordu. verdi. Bunun u Şd 
polis ile beraber hususi bir - Tabancalarınızı elinize Smitin nazarı dikkatini, sesli adam: • diO)e• 
otomobile binerek yola çıktı. alınıd dedi ve kendisi de odanın bir köşesinde bulu- Meı k, ben• ,J~ 

Zabıta, Kosberston'un Ça- tabancasını çekti. nan para kasası celbetti. reisten bir telefo~ ,ı fll 
1 ( ,., ... 

rıng-Kaos istasyonu civarın- Şimdi küçük evin ahşap Kasaya doğru gitmek 
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Bu haf ta iki . çok güzel film birden m 

~ zouzou 1 
~ E 11 Bekcr Can Kayın'ın temsil ettikleri büyük film E 

S m on vals ı 
~etroviç ve Kamilla Horo'un şaheseri m 

Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur ~ 
•••••• femE~EetmEEa 

Doktor 

Af. ,Şevki Uğur 
~,, 'Dahili hastalıklar mütehassısı 

"h!t•nııı Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
tıı •aat d~kuza kadar ve öğleden sonra birden 

' '~ ~Yt!'heleri dahi muayene ve tedavi eder. 
lı \,t e nnesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu-

r· 

. ~~i!181tıda 36 numaralı muayenehanesinda. 
~~tr, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 

llhkları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

• 
ıçenler bilir 

1 

' 
• 1 

~e~~ıi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
{'' '~tt ij~ e korunmasını temin edecek ancak 

q~.i~l, Kabadavı ve Billur 
iltıd 

~o~-!!· 
t~i N 1'0~R'="'"":'!'.K-i....-:'Y~E~M~e~··"'=~:::r=;=~~e~ 

1,.~. ~~dunu alıyor 
~tdll tnıı sütten imal edilen Mene

\ ~tktr he halis taban ve şekerden 
~~İbi lllıllıt.elva~~~.ı Menemende Etem 
~~ tatı.ı Dogunler için baklava ve 
~\'dili.,. a~a Yapılır. Hariç içn sipa
~t~~ ~ oktan ve perakende satış 
~~~ili ~-~rlca~ırıa: dikkat. Menemen 

~tenı ~esı No. 21 helvaci ve 

~e~n kişesi 
lürk Hava Kurumu 

ı1 1 •ıııı,ı. . ~· Na On 
d ~del\ b' ıatıyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
t ~ ır b·1 ~ıı ~~ tndi . 1 ~t alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

, 'l , -~ u:•ıe hızmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
4.ı ~t'tılır. zre Ç'llndc on ve haftada elli kuruş tak
'~· Cll' ter ~tı~n kişesi birçok vatandaşlari zengin 

' li~lt llııştır. 
ti11ıet ~ddesi Keıııeraltı karakol ittisaliade 

ZENGiN KIŞESI 

BALIK YAGI 
İÇEMİYENLER 

Toptan 
~*~;t.*x~~x:~x!:tc 

~ DOK • 
" 
f< A. Kemal Ton y 
U Bakteriyolog ve bulaşık, salğın lt 

i hastalıklar mütehassısı SJ: 
Basmahane istasyonu karşıımdaki Dibek sokak başın- ~ 

da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den J+ 
akşam saat 6 ya kadar hastalannı kabul eder. )f. 

------ -3 • Ağa_!tom . 

Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair f( 
tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- <ıH 
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t 
sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 
t(~~~~~~!~~~~~+m>f. "Efe,, nin beşinci sayısı pek merakh yazılar, dünya siya· 
~~ıı;ıı~~·:ıııı•ııııı~~~ı~~'i"~~~ ... ~~~~~~~ setini canlandıran karikatörler, halkın derd ve ihtiyaçlarını 
lli."lf .... l!kiiıl~lıii"'1ıiiiıll~~ ~~~~~~~~ hiiıı:!ıMlflıkd .......... lıhdll • 

~ [+1 haykıran fıkralar ve muhavereler dolu olarak çıkmıştır. 

f!l Fenni sünnetciler ı·'~i; Her yerde (100) paraya satılan İzmirin bu biricik halk ga-
~·ı + zetesini alınız, okuyunuz ve tanıdıklarınıza tasviye ediniz. 
!•J • ---------~--------------
~ Çok senelerdenberi + 

l~ı tzmir ve mülhakat ftt 
! vilayetlerinde küçiik c·.~ 
.. kasabalara varıncıya ·~:& 

:;: kadar yapmış olduğu , [+} 
" H kk ağrısız ve fenni sün- [+i 
~i: a 1 netlerde halkça şöh- . \ m 
(~ ret kazanan meşhur sünnetçi üstad • ~ 
~· bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- AJıl ~.te 
l~~ deki sünnet evini bu defa Emirler .~ t!] çarşısına nakletti. Bütün lzmir ve mülhakahnın muhte- .j 
Ş] rem ve. sayın .h~lkma ~ocukl~rını fenni ve a~rısız sü~- 2 
~ net ettırmek ıstiyenlerın Emırler çarşısında sunnet evı- r•l 
~ ne sünnet ettirmeleri kendilerinin ve çocuklarının seli· ı•1 
f~ meti namına tavsiye olunur. Emirler çarşısı sünnetevı tj 
[t] Bay Ali ve bay Hakkı Darcan t] 
SB~~~~a88S~~~~~SE'a888:S8ı~s~ 

" Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaşırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaşırla· 
rmızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırl.uı adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beyaJhğını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımbrak bir renk almak· 
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuz:da verilir. 

9 Eylul Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükün1et karş.sında 

~Mma~s . 

· INazarı Di katel 
ti İzmir 6 ncı Arsıulusal Fuvarına iştirak ı 

Istanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden fJı. ~ edecek reklam sever pavyon sahiplerine: 
mezun muallim ve Dekorasyon mutahasaısı ~ 

- S Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim. Dekorasyon ve 11 
Fuarda Yaptıracağınız ~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak B 

PA VVON iNŞAATI a. ti ayni zamanda menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: B 
DEKORASYON • fi BALCILARDA NO: 12 1 de BOYA TiCARET B 
PLAN - RESİM ~ c;J EViNDE NiYAZi OZAN ve arkadaılarına lütfen B 

ve bilumum tesist'.t kabul eder • ti müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 1 
ADRES - ELHAMRA SINEMASI E .. .., ..... .,..!.. ••••••,...• maam~~aa~-

. . ~ ~· 

...... -~.,-~.ip• ·- ··~.- ... ,,, ' 
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Sıcaktan ölen R ·ı l •lt -
ve bayılanlar 1 usya ı e ngı ere arasın-

Dün ve evvelki gün hava 
fevkalade sıcaktı, şehrimiz
deki halk, sıcaktan bunal-
mış vaziyette idi. Deniz 

da bir anlaşma yapılıyor 
banyoları, kalabalık halk 
tarafından doldurulmuştu. 
Yürüyüş esnasında Salhane 
tramvay caddesinde dört 
kişi bayılmış, hastaneye kal
dırılmıştır. Bunlardan birinin 
öldüğü haber alınmıştır. 
Dondurmacı ve şerbetçi dük
kanları ile haşlama su satan
lar çok iş yapmaktadırlar. 

Moskova 2 ( A.A ) - İki 
taraflı deniz muahedesi mes
elesinde İngiltere ile Rusya 
arasında anlaşma hasıl ol-
muştur. İngiliz heyeti murah
hasası Sovyetler Birliği deniz 
kuvvetlerinin hususi bazı şe
raitini tanımış ve birçok Sov
yet isteklerini kabul et:oiş

lerdir. 

KISKA°NÇLIK İ~alya İngiltere 
ıle anlaşacak 

Bir adam eşini 
gardepartide 

yaraladı 
Cumartesi günü akşamı 

Deniz sporları yurdunda ve
rilen garden partide acıklı bir 
vak'a olmuştur. Bay İbrahim 
isminde bir adam eşi bayan 
Nuriyeyi omuzundan yarala
mıştır 

Hadise şöyle olmuştur : 
İbrahim isminde bir zat 

yabancı bir erkekle garden
partiye gelen karısını tam 
kapının önünde yaralamıştır. 
Bayan Nuriye derhal Al
sancak sıhhat yurduna götü
rülerek tedavi altına alınmış
tır. 

Bay fbrahim karakolda 
eşini yabancı bir erkekle 

gördüiünü ve bu vaziyetten 
fena halde müteessir olarak 
bu işi yaptığını söylemiştir. 
Tahkikat devam etmektedir. -·-
Manisa valisi

nin ölümü -- ...... -· 
-Baştarafı 2 ncide-

ve zıd kesesi iltihabı teşhis 
koymuş, meşhur Proust böp-

rek taşı sandığı hastasına bam 
başka tedaviler tetbik etmiş
tir. Hakikatlara vakıf bulunmı
yan halk kütlesinin ve mat
teessüf bazı gazeteci arka
daşların bu meseledeki ölçü
süz hükümlerini küçük bir 
istihfaf ile geçiştirmemek 
bilenler için mümkün olur 
mu? Otopsi ilmi ifadeleri
mizin hakikatini ve yatığımız 
işin kat'i isabatini göster
mek noktasından değil, fakat 
kıymetli ölünün çok sayın 
ailesi erkanına da itminan 
ve huzur vermesi bakımından 
faydalı olmuştur. 

Sevdiklea im ize ve saydık
larımıza şifa imkanı olmıyan 
böyle vahim arızaların gelme
mesini temenni etmekle iktifa 
edelim.,, 

Muharririmiz değerli ope
ratöre teşek kür ede<ek ya· 
nından ayrılmıştı ... 

Joli fam 
ismi gibi kendide güzel 

olan joli fam Lo.ıyon, krem, 
Podra, Brunet, sürme, Ruj
ları Şemsi hakikat ucuzluk 
sergisinde toptan ve pera
kende satılmaktadır. 

Londra 2 - ltalya ile 
Almanyanın Lokarno konfe
ransına girmeleri Avrupa 
siyasetinde büyük değişik
likler yapacaktır. 

İtalya lngiltereye ve Ak· 
deniz devletlerine istedikleri 
şekilde teminat vermeğe ha
zırdır. Yalnız burada İtalya
nın teminatını kıymetten dü
şürecek bir teklif vardır. 
Bu tevkifte yakın şarkta 
İtalya menafiinin teveffuku
nun alakadarlarca tanınması 
hakkındadn. Buna, siyasi 
mehafil hayret etmekte ve 
bir mana vermemektedirler. 

Bir Tayyare 
Düştü 

Petrol borularında 
yangın çıktı· 

Londra 2 - Bir deniz tay
yaresi denize düşmüş ve 
dalgalar arasında kaybol
muştur. 

Kudüs - Irak ile bura 
arasındki petrol borusu eşil

miştir. Bunun üzerine bir 
yangın çıkmıştır. Bu işi Arap
ların yapmış olduğu zanne
dilmektedir. 

Deros adasında 
yangın 

Atina, - Bahriye bakan
lığı aşağıdaki tebliği neşret

miştir Deros adacığında ka
in 3 numaralı barıt deposun
da bir yangın çıkmıştır. Bu 
depoda Averof zırhlısına ait 
barıt bulunmaktaydı. Barıt 
deposu kamilen yanmış ve 
sonra yangının · önüne geçil
miştir. Hiç bir zayiat yok
tur. Sanıldığına göre barıt 
birdenbire .ateş almıştır. 

Olimpiyadda 
1\tlctizn1 seçnıeleri 

haşladı 
Berlin 2 (Radyo) - Dün 

sabah Olimpiyad stadyomun
da atletizm seçmelerine baş
lanmıştır. Almanların en 
meşhur atleti tasviyeye uğ
ramıştır. 

• 
lzmirsoor 

K. S. K. a 
yenildi 

Cumartesi günü Alsancak 
spor alanında K.S.K - İzmir 
spor arasında yapılan futbol 
maçmda kafsinkaf kuvveti ra
kibin 5-2 gibi büyük bir 

Buna mukabil Sovyet hü
ki'ııneti de anlaşmanın elde 
edilebilmesi için mühim bir 
çok tavizlerde b'ulunmuştur. 

Sovyetler bitliğinin hususi 
durumu ve dahili harb ve 
muahedeler neticesi olarak 
Sovyetler birliği filosunun 
kısmen ahnıb götürülmüş 

iddiası sebebile Sovyet 

1 

heyeti Londra muahedesi 
metnine bazı kayıtlar koy• 
muşur. 

Ayni zamanda İngiltere ile 
Almanya arasında görüşme
ler careyan etmiş olduğuna 

göre Almanyanın bu kabil 
taahhütleri kabule hazır ol
duğu farzedilebilir. 

... 
Bir Fransız gazetesi diyor ki 

• 
lsoanya Cumuriyeti kan 

içinde yüzüyor 
~1il1et harekete ge]mese idi asiler bir kurşun 

sıkmadan zaferi kazanacaklardı 
Fransız gazetesi ispanya bittikten sonra işçiler bu si-

ihtilalinin içyüzünU tahlil )ahları geri vermiyeceklerdir. 
ederek, bu mücadelenin Is- Ve onların arasında en müf-
panyada • kurulması istenen rit temavüller, harekete geç 
Faşizm ile Komünizmin bir mek için isyanın son bulma-
mücadelesinden ibaret oldu- sını sabırsızlıkla beklemekte-
ğunu yazıyorlar. dir. 

Kotidjen gazetesi diyor ki: Repoblik gazetesi diyo rki: 
Harba sebebiyet vermiş "Asilerin tarafına sivil . un-

olan kimdir. On üçüncü surlar tali bir kıymettedir. 
Alfons İspanyanın büyük Bilakis hüki'ımet-:tarafından 
demokratik reformlara ihti- esası teşkil etmekhdir. Asi-
yacı vardır. Yalmz cumuriyet lerde hareketi idare eden ve 
bunu verebilirdi. Fakat önce bunun kazancını kendi he-
çok iyi hareket etmiş olan sablarına temin: etmek isti-
cumuriyet kinini sesini dinle- yen generallerdir Gönüllüler 
di; ve kin ona cevab verdi. onların :emrine girmekten 

Bugün cumuriyet kan için- başka bir şey yapmamışlar-
de hükümrandır. dır. Bilakis, r diğer tarafta 

İspanyanın bir ucundan işçi hürriyet ve kısaca uğru-
öbür ucuna kadar çılğınlık na ayaklanmış olan bizzat 
ve kinden başka bir şey gör· halk kütleleridi. Ve eğer 
miyor. millet harakete geçmiş olsay- 1 

Yarın için ne tahmin edi- dı, muhakkak ki : asiler bir 
lebilir ? kurşun sıkmadan zaferi ka-

Biraz daha kan! zanacaklardı. 
Askeri kuvvetler sivil mu- Almanya ve İtalyada geç-

hafızlarJa, hücum kıtalarına, miş olan hadiselerin aksine 
milislere galebe çalabilir. olarak, İspanyol faşistleri 
Koca sosyal bir sınıfa, umu- hallr1n geniş bir kısmına 
mi bir greve karşı da galib istinad edememişlerdir. İşte 
ge ebilir mi ? bunların nisbi zaferlerini vücu 

Herhalde ispanya kızıl gün da getiren de budur. Eğer 
ler tanıyacaktır. Asilerin za- sonunda mağli'ıb olursa zafe-
feri müthiş bir tazyik hare- rin şerefi millete aid olacak-
ketine yol açacaktır. Hüku- tır. Ve elbette ki halk yığın-
metin zaferi de ayrı bir teh- 1 rı, bu zaferin yemişlerini 
like teşkil eder. kendilerini t<'plamak istiye-

Çünkü halkçı cephe " milis cekler ve yeni bir ispanya 
kıtaları,, namı altında sivil yaranmak işine girişecek-
işçHeri silahlamıştır. Harb lerdir. ,, 
------- ---00-------- ---
Dünkü atletizm neticelerini 

• 
verıyoruz 

Dün bölge atletizm birin- dan İbrahim kazandı. İkinci 
ciliklerinin ikinci hafta mü- AJtaydan ... A]i, üçüncü İzmir-
müsabakalarına devam edildi. spordan İbrahim 4 . 100: 
Saat 17 de l !O metre ma- Bu yarışa Altay, K. S. K. 
niah yarışla başlıyan bu ve Altınordu ekibleri girdiler. 
yarışların neticelerini sıra ile Neticede Altay ekibi 49. 415 
aşağıya yazıyoruz. ile birinci geldi. Takım Saim, 

110 manialı: Altınordu Enver, Hasan Bilal ve Ha-
Hüseyin Şükrü ve Altaydan 

sarıdan müteşekkildi. ikinci 
Suha yine beraberlikle bu Altunordu. 
yerışı bitirdiler. 

4-400 Altay ve Altınordu 
takımlarının girdiği bu yarış
ta Altunordu ekibi 4-4-2·5 
le birinci geldi. 

Diks atma: Birinci Altay
dan Suba, ikinci Bucadan 
Hakkı, üçüncü liucadan Ca
hit. 

1500 metre: 
Bu yarışa giren 6 yarışcı 

•• •v• K S K l • • • 

400 metre sür'at: 
Birinci Altmordudan Fahri 

ikinci Altay Enver, üçüncü 
K. S. K. İbrahim. 

Sırıkla yiiksek atlama: 
Birinci Altaydan Suha, 

ikinci Göztepe Sahir, üçün
cü Altınordu Tahsin. 

Tek adım: birinci Hüseyin 
Şükrü Altmordu, ikinci Sü
reyya Göztepe, üçüncii Ve-

iki kadın düello yapb ..-, 
Kadının birisi kılıçla rakibinin başını ya 

ladı fakat rakibi yere yıkılınca 

Hüngür hüngür ağlamağa 
başladı ••• 

Budapeşte~e iki artist ara- ler. . . . dtel• 
sında kanlı bır düello vuku ı Fakat bu zıddıyetıD ~ 
bulmuştur. Kılıçla birbirine loya müncer olmasın• ~ 
saldıran iki kadının adı Valy bir hadise sebebiyet ; 0110. 

Tac ile Aniko Vöröstür. Budapeşte radyo ist•~ .,r 
Bunlar çok sıkı bir dostlukla Bu iki artistin o şakr•dı~ 
birbirine bağlı bulunuyorlar- kıyı söyJiyerek kaı•0 .~ 
dı. Budapeşte civarında bar- muvaffakıyet üzerine 

1 

larda şarkı söyleyerek geçini- de angaje etti. ·ııod-' 
yorlardı. Radyo direktöril, AD1 ,lf 

Bu iki artist, ayni barda başka bir halk şarkı~o il' 
çalışmıyorlar, ayni şarkıyı söy- lemeği rica etti. Arı• ttİ; 
lemiyorlar ayni seyircilere talebe şiddetle isyan e de' 
hitap etmiyorlardı. Yalnız - Bu, nasıl olur? Be0 v' 
gündüzleri öğleden sonra çok aşağı bir artis~~·-=.,: 
buluşarak başlarından geçen halkın çok beğendıll . de 
aşk maceralarını birbirlerine kıyı radyoda söyle•:o~ 
an!atıyorlardı. ben söylemiyeyim? Bu ıot· 

ık . t• t• d .. 11· v. f -•ık o 
ı ar ıs ın e guze ıgı bir haksıshk, insa sıı.ı . be' 

birbirine benzemiyordu. Biri A 'k bu söılerill1• ,. 
esmer, öteki sarışın güzeli lnı ~nvun en ValY keOJ .. 
. . . . . . . nası sa ogren ddet'• 
ıdı. Bınatmaleyh ıkısının ara· · · b k t öroıÜf • .Jtl 

smda, ihtılafı ve rakibeni sınkı ha erek gla teoıiıJe~~ 
. re unu an dlr.ı 

davet edecek hiç hır seb k d' e ı'ki ark• : !J arar ver ı v ,.,... 
yoktu. k'b . . neıdiııe ra ı esının 

Maamafih tali, iki arkadaş 
arasındaki bu samimiyet ve 

muhabbeti kıskanmış olacak ki 
onları bir gün iki rakip, 
vaziyetine soktu. 

Bir gün VaJy, Negresko 
barına angaje edildi, ertesi 
gün de Aniko Bristol tiyat
rosuna alındı. 

Bunda ihtilafı mucip bir 
nokta yok. Yalnız bu iki 
müessese direktöriltıün Ani
ko ile Valyye son zamanlar
da Budapeşte halkının ağ
zından biç düşmiyen şakrak 
bir şarkıyı söyletmesi iki 
dostu, elde kılıç karşı kar
şıya getirecek olan düşman
lığın ve rekabetin bütün 
şiddetiyle patlamasına sebe
biy:et verdi. 

iki artist ayrı ayrı barlar
da bu şakrak şarkıyı ta
ganni ettikleri zaman seyir
ciler tarafından çılgınca al
kışlanıyorlardı. İkisi de bu
muvaffakiyetten sarhoşa dön
müşlerdi. Binaenaleyh Jıer 
gün öğleden sonra mutat 
saatlerde buluştukları zaman 
artık eski aşk maceralarını 
değil bu yeni muvaffakiyet
lerini ballandıra ballandıra 

olarak gönderdi. badi; 
Aniko can düşoıaoı ıe~ 

eski arkadaşları~dıD telı~fi' 
kalmamak için duell~ J ,td
ni memnuniyetle .k~ u ttf'I 
Ve o da şahitlerıoı 

etti. . tof. 
iki tarafın şahitler• 'l.',rl 

narak düella şartlar:• ~ 
laştırdılar ve dile 

0i0~ 
olmak il7ere kılıcı 

ettiler. ak~ 
Bir gün şafak 5 
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iki rakip, kılıçla. )'~: pJ' 
için şahitlerile bı! ı ,_.,,,_ 
civarında ücra bır . ~~ 
gittiler. Şahit~er,t;~,. ~ 
barışmayı teklıf e 
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iki taraf ta şidded e 

detti. . #ıJI. .. ··k bır . 
Düello huyu . bİ 

başladı. İki rakıplJk ikİ 
şiddetle saldırd.ı. f ak•t 
le kazasız geçtı. ..fi ~ 6 

'kOll.,... jı" 
cü hemlede Aoı 1.:11 ..ı 

1 
kes...- ~,. 

)andığı kı ancın d rio'~ .ttl 
Valynin alnına le r ~.I 

k kaP a "1~ yara açara bll ~-~ 

mağa başladı "'e ere 1•?. 
artist bayılarak Y bıl 1 f 

Doktorlar d.er tul•61, 
artistin yanına :t~rıer· . fı 

anlatıyorlardı. rasını mu'lyene derif~ 
Bu suretle iki mugannıye ket versin, kıhç, ·ıe 

d k. · · makla kaloı•Ş· kelll' 
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1_ arasın a, es ı samımıyet ve 

ştır· 
muhabbet yerine şiddetli bir zarar yapmaoıı 5rıd• 
Çekememezlik, kindar bir Bu hadise kart• 

tıjıDI 
haset kaim olmağa başladı. artistin ne yap AoikO 
İki arkadaş arasında, başlı- ediyorsunuz? 010 ~ 
yan bu rekabete başka bir samimi arkadaşı bot'" f: 
takım dedikodular da karı- sıcak al kan!.:~11,e ~ 
şarak düşmanlığı körükledi- başladığını go d şıoıO ~ 
~~ ........ ._..._·~~~"""""" mağa ve ark• 1
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d d Alt d k )lerJD .!I• Jf' 

a ınor u. çömelere .. e aflıP"' i 
10,000 metre mukavemet: ve sıcak goı Y tl''J 

birinci lbrahim K.S.K, ikinci mağa başlaLJJ~:~~ dolı~ 
Ali Altay. Bu aralık ete' f~ 

Üç adım: birinci A ltın or- rın koklattık::~:ğı . ~lı~ 
dudan Mustafa ikinci Altın sinde bayg . esk• 
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ordudan Hüseyin Şükrü, ü- kendine gel_ıP1'' dibİ~d ,6tj 
çüncü göztepeden Süreyya, şını dizle~!nıP., 11,1ıez1 dördüncü Altın ordudan Ve- gür büngur ag •' .,.,er 
d b ıar• ,.~_ki/· 

at. ce kalık• 8 d•fı01 ,.,ıt·· 
En son yapılan Balkan başlamış, ark;. b'~ 

bayrak yarışı çok heyecanlı layarak onuD ,IJlll" ~t 
geçmiştir. neticede birinci _ ,,,. ıııot' 

~!'.0~:~:i.·k~~.~~~·ıı::e 8~~- Buv,üıı ,...,ı' 
seyin Şükrüden müteşekkildi. ıı· ıerle ç tt 

İkinci Altay takımı. ıJJ' 
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Deniz sporları yurdunun ~ .. proi.
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yıllık kongresi, dün ekseriyet BugünkU. 111P. 
temin edilemediği için başka veç - rark•.Ye 
bir güne tehir edilmiştir. ıııaçı vardır• 


