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Y •şar unya ampiyonu Oldu 
BRA vo YAŞAR ! Atatürk dün deniz 

G.. I d.. b•tt• y d.. yarışlannı şereflendirdi 
ureş er un ı ı. aşar unya . 
şampiyonluğunu kazandı 

Olimpiyad Şeref Direğine · 
Bugün Türk Bayrağı 
Merasimle Çekilecek 

Dtınya Şampiyonluğuııu kazanan 
kı:vmetll gQreşçlmlı Yaşar 

Çoban Mehmet haksızlığa uğradı, 
seyircilerin protestolarına 

rağmen mağlup sayıldı 

Derli~ - 9 - (Sureti mahıuaada göndercfiiimiz arkadqımızc:lan.) 1 • • 
B~ Creko Romen güref müaabakalanna devam edildi. Sabahleyin, 1 s pa n ya da a sıla r 

81 ki~ Yatar Litvanyalı ile karfıittmıf bu kuvvetli hasmını ayı heeabile 
)eanıı,tı. Ayni IUtte yapılan ağır ıikletler müaababımda ile Çoban Meh· • k ı • 1 d il 
illet seyircilerin protestolarına rağmenmağlQp addedilip müsabaka harici bı. 1 ıye mı avrı 1 'I' 
ttakılınca • • · • ~ · JW .. · • 1. 1 
llıiz i,tirik edemdli. .... 

Yaşar nasıl dünya şampiyonu oldu? 
-----------------... _ Cüreflerin finali bu ak,am yapıldı. Doyçland haldeyiz. 20.000 seyirci 

~ aüret •lonuna büyük bir heyecanla girdik. 
Cürq ba,ladı: Y apr günlerdir çıltardağı aarıılmaz. f8fmaz nlmağlOp 

~Cfİni bu altf&ID da bizlere göterdi. H•111nnı üatüete ııkıfbrıyor, eziyor. 
·~esimiz bkanmıt ıeyrediyoruz Belli ki iki hasım da ne için t.arpıftıklannı 
~Yorlar. Birincilik direiine çekilecek milli bayrak. Dünya fampiyonluju • 
~.altın madalyası. Bütün bir ıpor hayatının en mükemme!a. en ,erefli, en 
~ dakikalan. 

Yatar hakim. Enerjik ve emin. Dakikalan hesapLyamıyoruz. Heyecan 
..... İf. Nihayet ıonk. Y qar galip. Y a,ar 61 kiloc:la dünya faınpİyonu ••• 

..... (Deftma 3 ündi ayfacla) 

.,.o.... ....... ~ 
Motla Deniscililı Kli6inin ~ dliii denis 6cı,Yrann dili •ol•. 

da Crıınhrır Reiai Atatiiri ve Bapclıil J....., lniniinin ,.._,.. Sol 
S8111ı1İ olmaı .,. biiyiii 6a aLiiıa a,andamlffu". 

Burıoe, 9 (A.A.) - Madrid"e doi· Atatiirlı tam Nat IS,10 da Ertrıiral7fllile Modayı ,.,._,,._İrrnifl#, 7i1:s 
ru yapılacak olan yürüyüfÜD muvaf- ıerc. ~ .,. ltallı ""tıhnılan COfian taahiiratla ~"· 
fakiyetle befanlmaemı temin edecek Ertrıirrd llotla öniinıle dM1irWUıı.n aonra lıaltern da,,__,.ı....., lıtiJ. 

(Devamı 3 indi aylada) nii oe l~ l,ı.r Balıanı Şiiri Kaya motörle yata Plerelı B~ ş.li ı.r. 
Yunan komünist pllamlflardır • 

Dinlıi 7'Jll"lflarda lııısanonLıra Bapelıil lamel lnöni lıapalan D 
Partisi ""',..,.; elınİflİI'. 

/.,.., lnilnli J...m:a.,; ı.lnilı efınit; h arada •~ ılenisc:i W.. 

Cim Lond os rakibini 32 1?!.~'!!':.m"!<- Atin.dan ae- ~:.: '!::... .. rWiliııo _,_ ·-W.6alria ,,.., ... _ 

d k k d d 
len haberlerde general Metaksaıın ye- t:rılannın da yer alınalannı rirn~ üterdim. Mamali h ütejiın pelı,. a i a a yen i ni tedb(~~~3ak~~ev .. a;ı,.:;.ttıaı)::• bil- lıınJa ya hlacaJıtrr.» deıniftir. 
~ ....- (Yanılara ait tahillt 8 mcı aJfamızdacbr). 

--=---=-====-==-.?Iİ----=-======-=====-=----~~--~--=-===------
Dü n ya şampiyonu, güreşcilerimizle 

karşılaşmaktan çekiniyor mu? 
Cim Lontloa maçı naaıl kazantlıfını Son Poata 
>tıııharririne anlatıyor. latanbultla ikinci bir maç 

gapmaaı muhtemeldir 

Ct... Londos rakibini yenerken [dtınkQ maça ait yazılar 7 nol sayfamızda) 

Büyük Askeri ·Manevralar 

Tralqoda 6i,,& ahri .......,,.., ... din ıle maoallalıi~le dflOOlft -'ilmiF· Maoi oe lıırmaı lıao • 
oetl• oraımlalıi lwıreMI iıJıiıa1 e(melıfedir. Rainule 6ir liiosi io1uıRuan ileri atıl114 söriilmMteiir. 
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r Her gün 
-~-a. .. 

T~hlikeaine 

Kuıı 

SON POSTA ~ 10 

Sözün Kısası 

.. Talu 

G eça siia t. tıibıada c Ka1'ya • -
lndan ı.r. r 'wıı1tim. &.sün de. )'iDI 

onun lııir ...... SCY•irııi '8nİN çalrtaca" 
jun. 

Evet: Paraaz doktor da kahyanın bir 
WAüdüır. Febt oman kadar ainirlendmc' 
d ii'lir; Zira. lııemc:inaleıini aöıjü. tecı~ 
ft ilminden (1) ilıtifade ettirmek gibi ir 
•ni bir saye güder. 

Gelir, kahveıin bir köfeline çöker; • 

,.,. bir sis aaıfiriw: ... ıa--. ---
bnlıircliiine lüt.p eder: 

- Geçmiı olsun, beyefendi r 
aızdnld bu aujı). 

- Da'==a oldlr .... 

- Kavrulmuı soğan bire birdir. Sıcak-
- &zerine k~ .uacalrwnız . ...aktil• 
bea ele oWa idim. CerraJdar az blda pat_" 

-Pıv ke.Voduch. 

* 
- Hayrola) R a· b Wr acayip.. 

-ea.- .. 
- R..J,metli byiııpeder tan on diri 

... çekti. Sonra bakla çiçeii ile piriplk 
olch. Eminolua, böbrek laMtalaimın 'biri.o 
cıik devisa lııMla 9çeiiıdir. Ka,-nahp, 'blrı

clak bardak içmel. 

Vi,ana nioermesinde 
Genç azların 

«r----------• Kraldan koe. isteyen 
DEDl'iill BiR fllftA Bedbin lcızlar - ~ ~ aörünmedWz. n nuun Llaat.z ... idiaiz) 

* 
Yunan krala Makedonyada ufak bir llllfHl/f aliget!.rl 

Viyana Oniveniteeincle sezıç km. 
erkeklere nazaran ,. clerece1eri elde 
emu.lerdir : 

Onun içi de bottur! 1eyahat yaparken karfmna ufak bir - Ozainin. afiyet. bain-ı.t.nm.. •r-
kız çıkmı• ve krala bir büket takdim ırün oldum. 

Bektapnin lıiri, •ir p 8ıile ,,.ıdi T 

bir diiiün evinin önünden ..Wol'lllUf. etin~ kral Jörj LıiY.di almış ve yavru- _ Pirinç 9a7U- töYle koyuca.. adeta 
Bakm.,: İçeride, tabla tabla yemek ta· yu da sevmiş, fakat kafasını kaldırdı • süzme ifare gibi. Batka hiç çareai yoktur• 
11:1orlar. Anlamıt ki bir ziyafet vardll'. iı zaman uzaktan beyeıZ tüllere bü • Be..ı..n hir tarilate. Çapakçurda malmii-

K• .... .W mahalle l.ekçiai, Wr •i • rÜilJDÜf 200 kadar kadmuı kendiaine diirii iken az &alda öliyonlma. Baaaal• 
çiıniae ...... ~ ..... - • doinı aeldikleriııi aöımüf. eller.iıade k111h1Wum 
cim d1tıı davetli ohmyaalann içeiiye p 200 imzalı bir iltida Varmlf, beyaz 
, • .,,_ VıW.......,. tüllere bürünea ba;ranlar, koca bula• * lhr .,...,_ ...,_.., ~ da 111ıyan bedbin kızlıııınnıt '1'e •erdikleri ::- Peklik dediniz?. Arzedeyim: Ka~ 
..-.; ar..ıı Beldıqi alelicele w istidada kraldan koca istiyorlarmış. nuz bu yaşıma geldim .. leülhamd peklik ne-

d.. .. k ....!-.........1~ • " Wm • dir, bilmem. Sebebi de, her sabah, aç kar" 11119 ...... ~ ~ - • • --bombalannın teairile hep birden harap ol- • • __ ,...... L:.x....1!1_ L!.. L..!- L-~ il 1· L l biı 
•ha tılclıiı bir DWllP -..·- u.- zar. ''Az konutunuz, f•kat nma Ul'I' Kay- g reçe ı, ou amazsam mıyacak kadar birbirin<len unltt• 1•'P" Y er•ftı ,ımeadlferlerlnln fı ~ içe koyup hılErar kapıya plmq. 1J1 .... ,.... • iki taae lokum tekeri 7er, üzeriıae de bit 

ınaktır. ...t•ıı.. B·ll+e 
-·-i'9 bud.Jc n .içerim. Şeker, maLimu iluanı...-

Belecliyelerin zehirli caalaıra kaı11 ..- _ EfenciVe lııir mektup cetirdim! Blum hükUıneti Fransa Devlet ban- JDiileyyindirL 
bir ve kasabalarda umumi gaz sığınakları ilk yeralb fimendiferleri bundan dqjp .ic-Ve d.Jmıw kasmın başına Möeyö Labeyrie iı • 
yaptırmalanna karplık olmak Ü~re butün kırlt sene evvel yapılnııfbr. Şimdi Pa- Ve h lı jljı an., ..... lııı • minde birini getinniftir. Yeni hüldl • 

btlııllyı ........ l&te •arifft .. ~ mte kırkıncı senei dem,.esi tet'id edi- hdmır " ....... QM ... lf. o da .. met '9e onun taraidarlan, bankanın - Küçük bey, malıdum mu, 
tutlıft ._aa.ten Mr •ne,_.. MNrı ıç leeektir. Be !ft'i~ yan )'m'll bp clllline UJlllUf ve Belrtafilri n..U. iki yüz sermayedar tarafından idare - Evet, bendezadeniz. 

* 
ı.- eu •• , ........... ı...- il~·- Fte..-ca Ptıtit ,fıoanaal patai ~ ten YMIMllP davet etmit- edllliğini iddia etmektedirler. 
1 .e.-1

·- ..._ı_ kt w k• .._ı..._ ~L..o-...ı:... - Ok, oh, ma-llahl Ukin böyle biraS er -Mna ~a-ca u, ve eqpaa lıll' iıaKHRa 'ftn•~ıu-.r: Y-eiıler ,eaip ltiMikt. IOllN, •.. .,,.. 

iç itleri 9alc.anlıiının çizeceii ıekil ve plan feadi tnektubu okuımııia davranmlf; Mösyö l.abeyrie eaki divanı muha• liizcün sibi duruyor) 
daiıuinde yaphnlacaktır. «Bir hayli zaman yeraltı tiınendi • bslnıııt lıi ..._ k iw ,_filin,-. sebat azaıınd•ndır. Ve çok maruf bir _ ıc... epey ı......w. aecirdi idi. .uaa 

OeMek h!'J)iffdt, ıeMr •e lasah.ı· ferlerinin yapılmawt ortalıkta. ~uu _ Banda bir teY yuıh detiL ao.. şahsiyettir. Kaç kere meb'uı olmak iı- selifemedi. 
lar aibi ceniı sabalan kaplıyan ve düım..ın bahsoldu. Fakat hedlee ba ProteYI nn- bot! remİfle. de bırakacajı ~ yeri doldu· _Oman k-L- Tar. Bot hol -Ler yedf-
hftftsujısa ......... ~ ')91.n, .... kaırtJE giriıiy••· Hani ~ta eNDler Deyince, Beldaii: mcak kimse bulumnadıgından buna v••T• 9"""' 

rip bombaları i.timal suretiyle imha etmek böyle bir feY olmaz diyw: ıüiütodaı • _ Kaaura balmm,m, ..ı.,e pi • dsaaıde etme.u,ı..Jir. rin .. tekali maddeler vsin. Zira, tc'1eT &-: 
aıütkül ve Qnİ zamanda ~k maerafa mü- ._ Nih~ or~ JWiea Tele diye eli.. O... İf9IİIİ ele flrleoe ...... 1.1. cleta •n11 b111niad.ıL Peder llıe~ 
t~..kYtir. Bu itil>arla ltöyle ,>'erleri caz Wr .._. saba. o laerkeei &ni etti ve mit. Mösyö Labeyrie ıayet yumuşak ve tam ıekıen eekiz 7a1ındadır.. kııın palto. 

bom\atule tmamal daha uygun olacak- b ..tle41ie Parie • P aeQiii ..&il Jt> ·~ b.ir ada~~:~~ğı - awr. H• .. ez ..,..ande. Sabahlara 
br.lb&mlanl diitub-ne_ı:_li~kirlçokı.mem~~~~~ ,:.:&uıaalra"Nfhl. lıDprak w,a ~ ...... .a.... ptılara bır ~ımd~ ~fa ,--..adi .. M tne ~ ,ekeıiei _...eritir, içer. ör 
me uz o an u ten e ere aaJllfl WllllllCll'llı: • .. 1 n r I 0 k, ııektıf vermıttır : ttrJin daka M>frada bir tatlı olacak-
tecMtete aene!etce e-nel haılamıılar v~ h. L- b y tili. L!.. ~ K «Herkeee ve batti birbirinize ıiz di- (! ___ ~~wm .m.. ~- .... bı'n_._ -L'.J..,_ ı:...___• 

-.a.!L ·1t l ..a... • 1 d' lan .l.taP evleri çok olan ıe ır ve &ala a• az ta -er mtmez amutqa arze• ....,_ •- uc _ ._ -..u __ 
teıruuab ı ma e,,._mıı er ır. d B _L- 1 • k la ._ k • • · a.... ... L ye L.-:- .. :..:. a 'L---- lakat -L-: •-!L _._ ,.._ l ...1 

r __ ,__ L-- •• ~~•'- lann • WIJük. düpanı ır. u llC98P e ıe- ece o n - anun proıeeınıa -..yu~ ....,_ . .......,..._ P'A""'; e&W& mmu. ~e et' vaıur. 
~· -. eD 91 - ... .... 1 . ...ı -L ........__ • • • :........L. & ,,-=. 'L:ıli .,._ • • d• •-.-ız• Bir -i nn aını__:__ keleri ve ...... ""-ma -:l...aaJıla1&1a. lıir w ..... alanmıa h• FS a _,, _ __.. ~ımyebt w - '1• -e .-zum ıyı ın1e,.- • .. r--1 .,,. w • ... --_J 1.--...-L. ... __.__ -- ~ dan karar w ı au. ™™':iaa&• r_t_ L!- " '- • b.. .. fr d taP nwahamm:ıen ~llllllK JlllllllllJVIT. vaz Juınur. r maat uu memıe~etm utun e a ına gaz 

muit• ve d>İlellİ ai7diım.mn puq• r I S T E I ............... "' ......... . 
lak ... •1111• ........... - ..... .. 
tedWt •'2 ...... •••ula .. ........ 
la 1 'il • J 1 ........... .... 
km..... 1 ••tl•,..apalif ... 
kiti• ilin eu 1 ltlan 1 o• mık aema 
meJ .. ı ••• C.. ı• nltlan llJlli -• .. 
da ,..... ...... • ı l hm ..-ıp-
lan• ..... • p 1 f vıt1i ._.. ••ula.• 

Bwtvil • Bı, 'ır ' ... • _._. e • .__..., J. 
S. .aWt ÇıırAwww 1 ' ,_. p 
der. Od• J 1 ;aJru • • 
juke9eft a ll!ıiıK .._ '- ..-ı 

ı • .._. ....... ..._birwMıiı-ltaı ....... rrrı. ._.. 
çalalual ... ••• 1 ı l .._ .._ı-.. ••••am~ 
lar, -ı .....,. w .._. 0 • - Kephn.. w k@lm 1111 &ah il 
melı.t şiar:, ·•••• ıhı. ln•d slu. til=aaıet- 1 M 8 t.ir ._ L & ıle 2-3 metre 

h...._ " .....r ....... \ in• ..._ .... Sjirule -,eMhler ~ 'ft Mra
ziy• 4'ıiıler ~ .._ pa ....... J'lıp • 

tm .... aa.a.zJ .... fa••• 'rllk .._ .. ..abıvftlC dele 
C.. ........._ .....r - .. rdanm fdaria .. eiinde6". 

iç ...... 1-kt .. Wır ee-. ...... ile tee- Sacakhim 33-31 «ıeeeye çıkbiı 
bit ••• el: ....... ..... ...... - mewimdeyiz. 10.15 --!..Denia liirm-
den seP ı :eA:liır lumı alarak JN,ı:....a. 'ft bir deft 1.-

A iSTER INANMAt 

lt 1:1-i .. •• Mi,a ...... b- --.. 
aahalanmızın havadan yakılmaması ıçın ]ine gelmif olan bu büyük ana lağı • ffte Çukareama caddesi ............ t 'f liı 
lizıaıı-.. mAi-.i. .Ubdar diler lıa- wma iki~ evJerJe dGdu bir mahaJle olduiwıu da aöz önüıade buluııdurursaııız it bütün acılığı ile mey 
lllflhklarla birlikte teabit ft VekW. Hep· -- ~ık.ar. !aamm Lu wokakta OWrJDl.)'a dtiil .)'8. ae'1Jleıie biıe tahammül edeceiine. 

:;:1~inden ceçjrdikten eonra tatbik J S TER J NAN J S TER J NAN M A l 
TaJPrelerden atılacalı: 7ancın bomlia- ._ _________________________________________ __, 

• 
- Ne o~ Gözünüzde arpacık var. p

~ Çil yinai Mtliii • - aümit .ı. 
ak - kefareti budur, dO-e ~edi defa aüriiae 
bir feYC~Z kaJmazl 

* - Hw ..... ,. . ~ Biliriın üiisil ita 
-~>D ı' Wır.Nr mit~ 
ti ..... - ........... , balak ._... 

* - Ha-1 &. pacaiaa Jiaüacleki ..
laıipeye i1lıc ppbiWJUW BlUIUll) Binz kr 
lıJ'CI ç...na al. llİİr. Bir Wta -r• fay • 
d...a pımeZ!lml,, l.ea barada,,.a. v.
deiil mi bir clamlacak ....... ) 

* 1,te Iİze. paruaz doktonm, Mı- za,... 
lıer yerde dinlediğim reçeteleri! 0.11u. lalll 
öjütJeri bedava •ia 90Ja ve~L-n mc • 
oettijiniz sia. emia olun ki bi t<ır.f

iner. Buna o kadar alıtnuı Ye b ndan • 
derece mahzuz olmaktadırl 
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lspa~yada asiler arasında 
ikilik mi baş gösterdi? 

General Mola: "Bu 
istasyonunda 

ay içinde beni Madrit 
dinliyeceksiniz ,, diyor 

telsiz 

(Bq tarafı l inci sayfada) l tarik boğazını tarassut altında bulun· 
0lan general F ranco ku'\ vetlerinin durmuştur. 
ltıuzaffer olması beklenirken, gene • Asilerle dolu bir vapur batti 
r.ı Mola, askere hitaben neşrettiği bir Radyo ile neşrolunan bir tebliğde 
beyannamede ezcümle şunları söyle • Fas asilerini nakletmekte olan bir va-
llıe1ctedir: purun batmış olduğu bildirilmektedir. 

«İspanya·ya hakimiz. Bu ay içinde Harbiye Nazırı, halihazırda Ordoba 
heni Madrid telsiz istasyonunda dinli- şehrinin teslim olmuş olması muhte • 
~eceksiniz. Mücadeleye derhal giriş • mel bulunduğunu beyan eylemiştir. 
lneliyiz.» Guaddamrara cephesinde hükumet 
t. ~urgos, 9 (A.A.) - Havas ajansı kuvvetleri, taarruza hazırlanmakta o• 
1.>ıldıriyor: lup asilerin mevzilerini bombardıman 

En modern silahlarla mücehhez etmişlerdir. Asilerden mürekkep bir 
Cezayir kuvvetlerinin Cebelüttarıktan kuvvet Navarrede mağlup edilmiş ve 
aeçerek karaya indikleri haberi halk asiler muharebe meydanında 200 mak
~asında büyük bir sevinç uyandırmış- tul bırakmışlardır. 
br. Lizbon·dan gelen haberlere göre, Grenada'dan gelen mülteciler bu 
l~neral F ranco ~uv~etler~ 1.lo~a..L del şehirdeki ame~e mah~llesinin asilerin 
J\IQ ve Paura şehırlerıne gırmıştır. Ay· eline geçmemış oldugunu ve bu ma • 
ei haberler, müstakbel rejim hakkın • hallede henüz şiddetli çarpışmaların 
't:' reyiama müracaat edilinceye kadar devam etmekto bulunduğunu söyle • 
l\arclinal Secura'nın kral naibi seçile • mektedirler. 
Ceği hakkındaki Amerikan haberlerini HükUmet kuvvetleri bir kasabayi 
~alanlamaktadırlar. aldılar 

londra, 9 (A.A.) - Siyasi maha· Barcelone, 9 (A.A.) - Gazeteler 
ftl, bugün daha nikbin görünmekte • F ormentera adasının hükumet kuv • 
<lir. Çünkü Almanyanın lspanyol iş· vetlerinin eline geçmiş ve hükumet 
lerine müdahale edilmemesine dair o· tayyarelerinin Vicayı bombardıman 
l&.n itilafı kabul edeceğine ve Barselon- etmi~ olduğunu haber vermektedir -
da. dört Almanın idam edilmesi dolayi- ler. 
&He yapmış olduğu teşebbiis üzerine Asilerin umumi karargahında 
Madrid hükumetinin Alman metaliba- infilak 
hnı tatmin edebilecek bir hale gelme· Bayonne, 9 (A.A.) - Asilerin Q. 
•ine intizar eyliyeceğine kani bulun • yarzun yakınındaki umumi karargah· 
bıaktadır. ları hükumet kuvvetleri tarafından ya-
• Almanyanın vekayii tecil etmeğe pılan bombardıman neticesinde alev • 
~kışmasına pek c!z ihtimal verilmek- ler içinde yanmaktadır. Çünkü silah 
tocl.ir. ve mühimmat deposunda bir infilak 

Londra, 9 (A.A.) - İngiltere ve vukua gelmiştir. 
F' ransa hükumetleri, lıpanyol harp ge- üki lıpanya Kralı Avuaturyada 
~ilerinin Tancadan ieri çağırılmaları Prag, 9 (A.A.) - Eski İspanya Kra• 
İt-' M d d h k"' d' d · lı Alfons,Meternich Kontun maliki.nesin· -l'ın a ri ü ume':. nez ın e yenı· 
~- b b. 1 .., k de oturduğu Kıjnzhart deniz kenan ıeh· »en ir teşebbüste u unmaga arar 
htrnişlerdir. rinden otomobille Avusturyaya hareket 

etmiıtir. 
Her iki hükumet, Almanyanın hal-

t~ Yardım etmekten ibaret olan insani 
ır rnaksatla Tancaya harp gemileri 

:?ndermesine müsaade edilmesi tale
. ıni is'afa karar vermişlerdir. Malum 
C)~uğu vechile Versay muahedename· 
11 Alman harp gemilerinin Tanca li • 
"1tnında demir atmalarını menetmek· 
lcUir. 

• Madrid, 9 (A.A.) - Harbiye Na
~ti, hükumetin elindeki harp gemile
~nin dün Larache, Ceuta, Tariffa ve 
~lgesirus limanlarını muvaffakiyetle 
"Utnbardıman etmiş oduğnnu bildir • 
~~tir. Geceleyin donanma, Fasdaki 
"'1 kuvvetlerin yeniden ispanyaya 
aeçrnelerine mani olmak için Cebelüt-

Fransada 
Silah imalatı 

Paris, 9 (A.A.) - Ayan meclisi 
silah imalatının millil~tirilmesine ait 
olan projeyi, ufak bazı tadilat ile ka • 
bul etmiştir. M. Pierre Cot, projenin 
hava işlerine müteallik olan kısımları· 
nı müdafaa etmiştir. 

M. Pierre Cot, askeri tayyarecilikte 
yapılacak islahatın F ransanın: «Asla 
kullanmıyacağını ümit etmekte ve fa. 
kat elinde bulunmasını arzu eylemek· 
te olduğm> silahlara malik bulunması
nı temin eyliyeceğini söylemiştir. 

Yaşar dünya şampiyonu 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

i Sevincimizi tarif edemem Yarın birincilik direğine merasim • 
e Iürk bayrağı çekilecek, bütün dünya sporcu gençliği Yaşan ve onun 

Peşin para alan 
Yunan Mebusları 

Yunan hükumeti paraların 
geri alınmasına karar verdi 

Atina, 9 (Hususi) - Başvekil mu· 
avini ve Mali~ Vekili Zaviçyanos 
tahsisatlarını peşin alan meb'uslardan, 
aldıkları paraların memleketin sosyal 
ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere, geri 
verilmesini hükumetin istemeğe ka • 
rar verdiğini bildirmiştir. 

Yeni kanunu esasi 
Atina, 9 (Hususi) - Bazi gazete

ler şimdiki şeraite uygun yeni bir ka· 
nunu esasi hazırlanmakta olduğunu 
yazmaktadırlar. 

Sefirimiz Metalaasla görüttü 
Atina, 9 (Hususi) - Türkiye elçi· 

si Ruşen Eşref, dün başvekil Metaksa
sı ziyaret etmiştir. Bu mülakatta iki 
memleketi alakadar eden muhtelif me· 
seleler görüşülmüştür. 

Makedonyada vaziyet 
Atina, 9 (Hususi) - Hariçte Ma

kedonyada ahvalin vahim olduğu et • 
rafında çıkarılan şayialar tekzip edil· 
miştir. 

Makedonya umum valisi bütün Ma
kedonya ahalisinin iş ve güçlerile uğ
raşmakta olduklarını bildirmiştir._ 

Yunan Kralı 
Kor/oda /ngillz 
Nazırile görüşecek 
Atina, 9 (Hususi) Kral dün 

Korfo'ya varmış, hükumet memurları 
ve ahali tarafından hürmetle karşılan
mıştır. Kral Korfo'da eylülün on beşi· 
ne kadar istirahat edecektir. Kral ta· 
rafından misafir edilecek olan İngil • 
tere Ticaret Nazırı bugünlerde adada 
beklenilmektedir. 

Kralın Korfo' da bulunduğu müd • 
det zarfında Başvekil, Başvekil mua • 
vini ve Harbiye Müsteşarı icabettikçe 
Adaya gidip kendisile temas edecekler· 
dir. 

Yunan komünist partisi 
dağılacak 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 
dirilmektedir. Başvekil Metaksas ko • 
münist partisinin dağıtılması için bir 
kanun layihası hazırlamaktadır. 

Komünistlerin tehdidi 
Atina, 9 - Atina ajansı bildiriyor: 
Otoriteler, hükumetin mukabil ted· 

birler almasına müsebbip olan karışık· 
lık unsurlarını yakalamaya devam et
mektedir. 

Dün bir komünist delegasyonu baş· 
kanlık müsteşarı Yorgakopulos'u zi -
yaret ederek, amelenin, hükumetçe 
kararlaştırılmış olan mecburi hakemli
ği hiç bir zaman kabul etmiyeceğini, 
ve buna, yalnız 24 saatlik değil, ica • 
hında 248 saatlik bir grevle mukabele 
edileceğini, icabında sokak muharebe
lerine bile girişeceğini kendisine bil • ,. . . 
aırmıştır. 

Komünstlerin orduda bile propa • 
gandada bulundukları ihtarı üzerine 
komünist delegeler şu cevabı vermiş· !ahsında Türk sporculuğunu alkışlıyacak. 

Ömer Besim lerdir: 

Arap Birliği tezahürleri 

D ünkü hususi haberlerimizin birine 
göre Kahirede çıkan Elmokattam 

gazetesi Irak, Arabistan ve Yemen hü· 
kümdarlarının Filistin Araplarına karşı 
tatbik olunan İngiliz siyasetini protesto et· 
tiklerini ve bu protestonun İngilterede de· 
rin izler bıraktığını bildiriyor. 

Haberin doğru olup olmadığını bilme· 
mekle beraber bu münasebetle adı geçen 
Arap memleketlerile beraber Mıaır,Suriye, 

ve şimali Afrika gibi Arapça konuıan bü
tün memleketlerin de Filistin hadiselerin· 
den mustarip oldukları ve oradaki Arap· 
\arın muvaHak olmalarını istedikleri ıüphe 
götürmez. 

Bütün bu memleketlerin matbuatı, Fi
listin Arapları lehinde neşriyat yapmakla 
ve her muhitte efkarı umumiyeyi Araplık 
davası lehinde harekete getirmekle yer yÜ· 
zündeki bütün Araplar arasındaki birliği 
tebarüz ettirmektedirler. 

Arap Birliğinin bir kaç cepheden inki· 
şaf etmekte olduğu, son zamanlarda en 
fazla göze çarpan hadiseler arasındadır. 

Her şeyden önce Araplar arasında 

kültürel birliğin günden güne kuvvetlen· 
diği vüzuh ile görülmektedir. 

Bir aralık muhtelif Arap memleketle· 
rinde mahalli lehçeler, yazı dili üzerinde 
tesir etmeğe, yazı diline hakim olmağa 
ba§lamış, bu yüzden her muhitin kendine 
göre bir yazı dili inkişaf edeceği, Arapça 
konuşan milletlerden her birinin diğeri ta• 
rnfından kolaylıkla anlaşılmaz bir lehçesi 
olacağı zannedilmişti. 

Son seneler zarfında bu cereyan kati 
bir mağlubiyete uğramış, bütün Arap 
memleketlerinde yazı ve edebiyat dilinin 
birliği muhafaza edilmiştir. Dil birliği ise, 
kültürel kuvvetlerin en mühimmidir. 

Modern muvasale, seyahat ve muhabe· 
re kolaylığı bu birliği aağlamlamağa yar· 
dım etmİf, bugün bu birlik bilfiil tahak· 
1'.uk etmiştir. 

Fakat Arap birliği cereyanı kültürel 
mahiyette kalmamış, ve yavaı yava§ siya· 
ıi bir mahiyet almağa baılamııtır. 

Bu siyasi birlikten maksad, birbirile l· 
yi geçinmek, birbirini destekliyen, her ha· 
diıe ve meselede fikir ve iı birliği aüden 
iktısadi bakımdan en 11kı münasebetlerle 
bağlanan hür ve müstakil devletler man· 
zumesi vücuda getirmektir. 

Bugün Irak, Arabistan, Yemen bu va· 
ziyettedir. Yarın Suriye ve Lübnan ile Mı· 
sır bu manzumeye katılacak, belki de Mı· 
sır bu manzumenin siyasal ve kültürel li· 
derliğini yapacaktır. 

Bütün bu Araplık manzumesi Filistini 
halis bir Arap yurdu tanıdığı ve bu Arap 
yurdunu elden kaçırmamak için her ıeyi 
yapacağı için Filistindeki mücadele kolay 
kolay nihayet bulmıyacaktır. 

Bu birleşik arap kitlesi bizim komıu· 
muz olduğu için, onun geçirdiZi inkişafları 
takip etmek çok faydalı olur 

Ömer Rıza Doğrul 

lngiltere Krah Akdenizde 
Atina, 9 (Hususi) - İngiltere kra· 

lının Akdeniz seyahatı esnasında bazı 
Yunan adalarına uğrıyacağl tahakkuk 
etmektedir. Kral Edvar Yunan adala· 
rından Skires'de medfun Kanadalı 

Almanya ile İtalya nıçın 
ispanya işk .! bu derece 
• alaka gös .. eriyorlar? 

1 spanya hadiselerine karşı devletle • 
rin bitaraf bir vaziyet takınmalan lü. 

zumuna dair ve bu kanaati ehemmiyetle 
müdafaa eden Fransız notasına, bu işde• 

başlıca alakadar bulunan ltalyan ve Alman 
devletleri cevap vermediler. İngilterenin. 
cevabı ise, müsbet bir muvafakat karan 
sayılamaz. İngiltere, bu davada, Fransnnın· 
teklifini prensip itibarile kabul ettiğini söy
IUyor, o kadar. Demek ki prensip itibarile 
muvafık görülen bitaraflık bazı ahvalde. 
değişebilecektir. 

Filvaki, bugünkü siyasi ve iktisadi ıart• 
lar altında ispanya vukuatını, münhasıran 
ispanyayı alakadar eden dahili bir kavga 
addetmeye imkan yoktur. Sonra, bu kav· 
gayı her iki taraftan hangisi kazanırsa ka· 
zansın, ispanyada umumi ve esaslı bir re· 
jim değişikliği/ olacaktır. Dünyanın gidi
şatı umumiyet itibarile faşizm ve komü
nizm adile anılan bu iki istikamete doÇru 
olduğuna göre, ispanyanın iç kavgası, bıı 
bakımdan Avrupa devletlerini ve bilhassa 
İtalya ile Almanyayı alakadar etmektedir. 
Almanya, nasyonal sosyalizm denilen fa· 
fizme benzer bir rejimle idare olunmakta.. 
dır. ltalyanın tarzı idaresi ise, M. Musolini• 
n.in ortaya koyduğu otoriter bir makaniz· 
madır. lspanyol kıyamcıları: komünizme 
giden ve onunla ittifak aktetmiş olan bu
günkü İspanyol hükumetine karşı çıkmıı· 
lardır. Davayı kazandıkları takdirde, kur· 
malan lazım gelen rejim, komünizmi red
deden ve tam onun zıddı olmak lazım ge· 
len bir rejimdir ki bu da faşizmden başka 
bir şey olamaz. 

Demek ki İtalya ile Almanyanın ispanya 
hadiselerine karşı gösterdikleri sıkı alaka.. 
nın bir sebebi budur. Diğer sebebe gelince; 
§imdiye kadar İspanya, içine düştüğü dahili 
mücadeleler yüzünden, hemen hemen Av
rupa haritasında yokmuş gibi bir his bıra· 
kıyordu. Bu devlet, adeta, haritai alem· 
den silinmiş gibi bir şeydi, Bu mücadeleler, 
bir taraftan yeni kurulan cümhuriyet reji• 
minin teassüsünü lemin etmek için ihtiyar 
edilmiıti. Fakat İspanyada kuvvetli bir su· 
rette teşkilat yapmış olan komünistler ve 
anarşistler, sosyalistlerle diğer cümhuriyet· 
çi unsurların mesailerini baltalamasının yo
lunu bildiler. Böylece, memlekette. umumi 
bir huzursuzluk ve endişe havası uyandır. 
dılar. O suretle ki askeri erkanın idare et
tiği son kıyam patlak verir vermez, iktidar 
mevkiinde bulunan İspanyol sosyaliatlerile 
cümhuriyetçi anasır, derhal, komünistler· 
den yardım istediler. Onlar da, bu fırsatı 

ganimet bilerek bütün azalarını hükumet 
marifc-tile silahlandırmaya muvaffak oldu· 
lar. o vekilde ki, şimdi kıyam bastırılsa bile 
iktidar mevkii tabiatile komünistlerin eline 
geçecektir. Bu ise ltalyanın ve Almanyanın 
tahammül etmek istemedikleri bir vaziyet• 
tir. Zira, Akdeniz müvazenesi, kendi aleyh. 
lerine bozulmuş olacağı gibi, Fransız • Rus 
ittifak zincirine bir de İspanyol halkası ta• 
kılmıı bulunacaktır. ispanya hadiseleri 
münasebetile, bu yarım adanın bir Avrupa 
sahai harbi haline gelmesi ihtimalleri de, 
işte bundan ileri geliyor. - Selim Ragıp 
••• 1 ••• 1 ••• ' •••••• 1 1 •• 1 1. l:..:lil 1 ... ·~ 

Ruber Bruk'un mezarını ziyaret ede· 
cektir. 

y «Orduyu zehirlemek lüzumlu değil-
aşarm yapllgl maçlar dir. Fakat, eğer sınıflar arasında bir Tan'da Ahmet E.min Yalman Türk ordu-

Ya~ar Greko Romen güreşlerde beş müsabaka yapmiş, Danimarkalı, Ja· mücadele başlıyacak olursa ordu, kızıl sunun Trakyadaki senelik manevralarından 
~n ve ltalyan hasımlarını tu~la diğerlerini de kahir bir sayı hcsabile kazan• olacaktır. Çünkü bu böyle olmazsa, o- bahsediyor. Bu arada Türk ordusunun ye· 

likenin önüne geçmiştir. Bu tehdit edid 
tehlike, yıkıp da yapamıyan demokrasi 
meyanında bulunan komünistliktir. Yunuı 
Nadi komünistliğin Avrupa üzerinde dola• 

1ttır nun dağılması mukarrerdir.>> 
~ :.;;;;;;;;;;;~~;;;;;:;:;;:;:;;:;;;::;;;;:::;:::::;::;;;;:::::=:;;;=;;;;::::;;.,::;==;;;;;;~;;;;;;;,;==~=;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;:=:;;;;;~~:;;;:;===~ gane sulh ordusu olduğunu, Türk milleti· 
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şan tesirlerini saydıktan sonra: ' nin şerefli bir askeri mazisi bulunduğunu, 
lkl• hb lar - General Metaksasın Yunanistanda a ap çavuş ordunun sulhe destek teşkil etliğini söylü-

ilan etmek mecburiyetinde kaldığı muvak· 
Jl•or ve bugün Türk mektebinin en mühim 

kat diktatörlük, kendi mazeretini, memle· 
vazifesi yeni nesle İşgal hatıralarının acılık-

keti kan ve ateşe verecek kargaşalıkların 
)arını anlatarak bu nesli Türk ordusuna önüne geçmek zaruretinde buluyor. 
bağlamak olduğunu anlatıyor. Abidin Daver <ıHem nalına, hem mıhı· 

Ciımhuriyet'de Yunus Nadi «Yunanis· na» sütununda nO gün doğdu» yazısile as• 
tandaki muvakkat diktatörlüku ba lığı al- lan güreşçimiz Yaşarın kazandığı büyük za· 
tında yazdığı başmakalesinde Yunan baş· ferden dolayı büyük sevincini anlatıyor. 

vekilinin son hart:ketini tahlil ediyor. Arkadaşımız bir kaç gün evvel Mersinli 
Ba,muharrire göre asayiş ve İntizamı Ahmedin üçüncülüğü münasebetile yazdı· 

tutan en keyfi idare asayişsizlik ve anarş.İ ğı yazıyı hatırlatarak diyor ki: 
içinde yüzecek her demokrasiye mürnccah· Yaşarın zaferi, Allahın, daima muzaffer 
tır. General Metaksas da diktatörlük ha· olmak için yarattığı büyük Türk ırkının 

rekcıilc siyasi terbiye itibarile ileri bir mem· olimpiyatlarda kazanacağı zaferin besnıe· 

leket olan Yunanistanda tehdit edici teh· lesidi· 
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1 EKONOMi ] 
Borsasında Bir Zahire 

Haftalık Vaziyet 
Tiftik piyasasında bazı lcalit•ler gükseldl 
------"""'"""-----------------------------=---------

BUCl>AY : Vaziyette geçen haf ·ımukabil Tekirdağında 10.15 para1' 
taya kiyascn bir değişiklik olmamış • kadar satışlar olmaktadır. 
tır. Her gün ihtiyaç niabetinde buğday Londra borsasında dahi kuşy~ 
geldikten maada Ziraat Bankası da fiatları 16/ 10 lngilizden 18 liraya .ka 

Beylerbeyinde oturan Moizer is :- mühim miktaıda aatıtlar yapmakta - dar çıkmıştır. Fiatlar daha yükselir Ü' 
mirule 15 • 16 yaşında gayet şık gi - dır. midile bazı tüccarlar mallarını satm,; 
yinmif ve güzel bir kız bir çok hırsız- Bu sene her ne kadar Marmara ha- ta tereddüt etmektedirler. Bu seneıf 
lıkların faili olduğundan yakalanarak valisi, Trakya ve Ege mıntakalannda- rekolte Seyhan ve havalisi dahil ol • 
adliyeye veriJnüştir. ki rekolte biraz noksan ve bozuksa da duğu halde 150-160 bin çuval tahın~ 

Bu tık hırsızın kendine mahsus bir Eskişehirden itibaren iç Anadolu mah- olunmaktadır. Şimdiye kadar Tekir' 
soyma usulü vardır. Beşiktaşta otu • sulü gayet bereketlidir. Yağmurlar ve dağ iskelesine 20 bin çuval kadar kut' 
ran Mehmet Alinin evini fÖyle soy - bazı yerlerde ecrin havalar dolayısile yemi getirilmiştir. Son günlerde Loıi' 
muştur: iç Anadolu mahsulünün ancak yirmi dradan maada Anvers, Hamburg 1' 

Gece geç vakit evin kapısını çalmış güne kadar piyasaya çıkacağı tahmin Amerikaya ihracat yapılmaktadır. 
ve kapıyı açan adama laalettayin biri- olunmaktadır. AFYON : Uyuşturucu maddeler il! 
sim vererek burada oturup oturmadı • fiatlar geçen haftaki seviyeyi mu- hisar idaresi afyonları müstahsildJ 
ğını ıormuştur. Kapıyı açan adam bu- hafaza etmektedirler. Beyaz yumu • Ziraat Bankası vasıtasile almağa kar8' 
rada öyle bir adam olmadığını, fakat şaklar 6.10, Polatlı 6.12!/ 6.27! ve 14 vermiştir. Banka, muayyen kasabalar 
vaktin geç olduğunu isterse burada çavdarlı Eskişehir buğdayları 5.38 pa· daki ardiyelerine teslim edilecek, hl' 
kalabileceğini söylemiştir. radan sahlmıftır. her kilo afyon için de bir lira verer# 
Kız bu teklifi kabul etmiş ve göate- Ekstra ekstra unların çuvalı 820 ğini bir tamim ile bldirmştir. Bu t• ' 

rilen odada yatmıAtır. Sabaha karAı k t la 790 b' · · A ki ' mimde tüccarlara intikal eden afyonlat T T e s ra r , ırıncı yumuTa ar . . 
Moizer yükte hafif pahada ağır ne var- 730, birinci sertler 600-650 kuruştur. halckınd8: verılmış bir karar yoktur. 
sa toplayıp evden kaçmıştır. Oradan ARPA Dahili'" . tihı~ı_ . . tal İdarenın afyon mübayaası bu şekl' 

k L... : 
18 ~ ıçm ep d''k"'ld"k · b' · h• çı h.ıu:an sonra gene Beş.iktaşta oturan f zl d y 1. . . l k ld k o u u ten sonra yenı ır vazıyet 

a a ır. er ı aıparış er apatı ı tan d' l .. l k. E 1 f ııı arabacı Mustafanın evine giderek bah- f l bir 'k d" •. ıs o muştur. Şoy e ı: vve ce a 
Eminönü Kızılay Merkezinin tertip 1 ve Limia da üçüncü ıelmitlerdir. Ve çede bulunan karısına . ~onra ~t ~ın ih mı tar l ~~~ce~ı. ':.e yon rnıntakalarında ve serbest piya ~ 

ettiği kermeein dün ikinci günü aa • çocukların hepsine birer bebek hediye - Ah valdeciğim ~n difçi Ahme- ~ surlet e _: adırracat yapı a ı ecegı u- sada 200-220 kuruş arası satılan af ııı 
bahlevin bir takım ıpor hareketlerile edilmiAtir. . mıt o unm~t • l ha k b k d _..... 

r T , ~ ~ . dm kızıyım, evden yanlıtlıkla erken . . . . h fia l yon ar, n anın u ararın an so1!_J'lll 
pçın.iftir. Sabahleyin saat onda evve- Çocuk müsaoauaından aonra dans ..... k... . t d -•- M'' d Memleketmıızın halı azır tarı, tekrar dü,.müıa ve nasıl olsa satariıd 

lmaz da da L_L__ im V b d ~ .um' ramvay a ya«. usaa e be 1 'lel fi ,__dan dah f la 1 T '" li 1"-kunla Yı arasın üçer • müsa~ı yapı ıttır. e un an yne mı atJAI' a az o • d' 1 l .. l d ·-1-..-ı 
. """" . .. .. .. . edin de biraz sizde oturayım, demiş - _ . . . . . ıye ma top ıyan tuccar ar a ıacu .. , 

kikalık dört ravunt bır boka ~açı y~- aonra da Guneş klubu pehlıvanlan a· tir. Saf bir kadın olan Mustafanın ka· dugundan şımdılık ıhracat kabıl .~la - nin verdiği fiata bakarak mübayaatııd 
pilmış ve Cotkun sayı hesabıle galıp lafranga ~rCf yapmışlardır. . mamaktadır. Haha satışları dokme eskiden noksanına yapmağa başlamır 
gelmiftir. Bundan sonra Güneş klü • Evvela 56 kiloda Kamille Muzaffer rısı. Çık yuka da ot be . . . 3.15-3.20 paradır. lardır 
bünd tamail Al. d'" .. .. l • .. . ı "ced M ff - r ur nım ışım var. k l . . . " en ve ı ovuşmuş er :ıs- gureşınış er ve neti e uza er sayı Valct" ı· id . d . M . • MISIR : Bu aene mısır re o teaının Alakadarların söyledig"' ine göre . . , ~ k ... h b'l li 1m· . ın ge ınce g eraın. em!f, oı ... . .. 
mail daha ilk aaıukada aşından agır- esa ı e ga P ge ıftır. zer ·~·'L-rı ç·'-- _ı_ b' --L . k- gayet bol olacağı anlaşılmıştır. Dahılı seneki afyon rekoltesinin yüzde yet~ - d H fif 'kl A ,. kib. Al' . 1 7 UAG &&arcm para ve ır ~ ıpe . .. .. . . • 
ca surette yaralandıgından maç yarı a a. . sı ette 1"Uı, ra ı ıyı tuf a 1i çorap ve mendil alarak oradan da çı- sarfiyattan m~ bu>:'1k mı~t~~a ıh- ~i ve belki de daha fazlası köylün 
blmıfllr. yenmışhr. . kıp gitmiştir. racat yapılacagı tahmın cdıldıgınden elinden çıkmış ve tüccarın eline ~ 

Son olarak Türkiyenin ilk kadın Yarı vasatta da büyük Mehmet Alı Ned h 'k" d kil d on, on ı.... .. gün evvelisine kadar Ka - mı' ıatı'r • . . . en sonra er ı ı ev e er e ~ ,.. · 
bokaörleri olan Fethiye ile Şaziye ara- küçük Mehmet Alıyı sayı hesabıle · · L kı L--ak la .. radeniz kıyılarmın ihtiyacı olan mı - Tı..-riv • Pivasa geçen haftaki c:lıfl . . ışın rar na varmış ve ~ o mu • ır l IA. • J 

~ İkifel' dakikadan üç ~a~ntluk mağlup ~·tir. . racaat ederek kızın e,kalini tarif et • sır~ar, da?ilde!1 yüksek fiatla tedarik rumunu muhafaza etmektedir. Al~atl" 
bir boks maça yapılmıf ve ıkı kadın ... Sabahleyın ~n~a ~şl.ıy~ matıne mişlerdir. Polis eşkal üzerine Moizeri edılerek ıthalat yapılmamıştır. Hafta yadan az m iktarda da olsa permıler1d 
bokaör berabere it.almışlardır. .. .. ôgl~en ~on.ra -~lci.?e hıtmıştir ... V.~ ke~- yakalamış ve adliyeye vermiştir. nihayetinde aabflar 6,10 paradır. devam etmesi piyasayı tutmaktadır • 

Spor harcketlennden sonra Gurbuz mesın ikincı gunu de çok buyuk hır BAKLA : Piyasa sağlamlaşmakta • Almanlardan maada diğer memlekef 
Çocuk müsabakası yapılmış ve müsa- rağbet görmüştür. Alakadarlar hasila- Bu yıl tÜtÜn dır. Bu seneki rekoltenin geçen sene- tüccarları da tiftikler üzerine soruşt\11" 
bakaya 25 çocuk iştirak etmiştir. Ne- tın Kızılaya büyük bir varidat temin den az olduğu anlaşılmıştır. 8000 ton malarda bulunmaktadırlar. Önümüı' 
ticede Bülbül birinci, Pakize ikinci edeceğini söylemektedirler. satışlan İyİ kadar tahmin olunan bakla rekoltesin· deki haftalar içinde vaziyetin jnkişaf ~ 

den hali hazırda Bandırmad:ı bulunan deceği ve piyasanın canlanacağı Ü~ 
An' ~rada yeni bir kömür Atar mı atmaz mı diye iki Bir çok tütün mıntakalann- stok yekunu 1500-2000 kadar tah • edilmektedir. 

sergisi açıhyor el ateş etmiş d k. b ) d min edilmektedir. İzmir ve Bandırma Geçen hafta piyasa vaziyeti sağla• 
16/1/937 tarihinde Ankara sergi Dün Calatada Serçe sokağında Aü a. 1

• e~an .. e: an ar ann a teslimi 4.10-4.12 paradır. geçmiş ve bazı kaliteler bir iki kurUt 
evinde kömür yakan vesait ve teshin Ekberin kahvesinde bila sebep iki el ıkıncı tutun kalmadı KETEN TOHUMU : Durum gev - kadar yükselmiştir. Bir haftalık satıl 
Metleri, tesisatı beynebnilel sergisi a- tabanca attığı için •eyyar satıcı Hay _ şek gitmektedir. Avrupadan taleple • 1800 balye kadardır. Polatlı, Ankar' 
çıJacak ve bir ay devam edecektir. dar isminde biri yakalanmıştır. Sevke- lstanbul, Trabzon, Eğe, Edime, rin azalmaal yüzünden fiatlai gev~ - cinsleri 100, Kastamonu ayarı mall~ 

Serginin ecnebi firmalar tarafından d'ld' • · hk d k d' · · · Bursa, Kocaeli ve Şark mıntakaların - mi•tir Evvdce lnmltereden 10/ 12 lOi.ı. og· laklar 109 kuruştan satılmıf' ı ıgı rna eme e en ısınc nıçın a- d 
1935 

"' · e· 2 • 
da rağbet görmesinin temini için bir teş ettiği sorulmuş, Haydar da ceva • a mahsu~ü ~a~rak tütün satış - lngiliz lirasına talep varken isteksizlik tır. . 
çok kolaybklar tesbit edilmiştir. ben: ları tamamen bıtrnıştır. Bu mıntaka - yüzünden fiatlar 11/15 liraya kadar YAPA<il: Durum tamamen sakııı' 

Sergide tqhir edilecek taş kömürü _Ben bu tabancayı bir liraya satın l~rd.~ki emanet anbarlarında ekici tü- düf111Üştür. lıtanbul piyasasında fiat· dir. Trakya ve kıvırcık cinsleri üzeri~ 
yakan vesait nümunelerinin ithali ser· almıştım. Atar mı atmaz mı diye tec- tunu kalmamıştı.r. lar 8 kuruştan 7.35 paraya düşmüştür. ehemmyietsiz işler olmuş ve ufak b~ 
beeuir. Bu nümunelere istinaden satı· rübe etmek için masanın üzerin&~ du· Taşo~a, Artvm, ~.a~sun mıntalc~ - 9:l6 rekolteei 9000 ton kadar tahmin parti Samsun malı satılmıştır . B~ndeı: 
lacak vaaıtalann da ithali lktısat Ve- ran kahve fincanına iki el ateş ettim. l~~ınd~ ııe yaprak tutun satışları bu. • edilmektedir. başka Anadolu malları üzerine ış ol ıl 
kiletinin müeaadesine bağlı~ır. . Yoksa kimseye kaıstim yoktu>J demiş - yuk hır hararetle ~ev~~. etınektedır. KUŞYEMİ: Dış memleketler ve bil- mamıştır. Trakya malları ();), Sams\I' 

Sergiye gelecek eşya ve zıyaretçıler tir. Bu. ~ıntakalardaltı tutun satışlarının hassa 1ngiltereden fazla talep yüzün • cinsleri de 40 kuruştan satılm1ştır. lı 
için vesaiti nakliyelerin hemen hemen Mahkeme bu huausdaki ~ahitleri da ıkı haftaya kadar sonu alınmış bu • den piyasa tekrar hararetlenmiştir. Is • mirde de işler tatsız gitmektedir. 81: 
hepei o/o 50 ve bazı nakil vasıtaları da dinlemek üzere başka bir güne kalmış- lunaca!tır. .. .. .. ta~ul piyasaamda % 2 analiz, 9.35 hafta içinde 47-48 kuruştan :iOO hah' 
%75 kadar tenzilat yapacaklardır. tır. ~93n mahsulu yaprak tutun 1?uh • paradan muamele görmektedir. Buna kadar yapağı satıldığı duyulmuştur. 

Bu ziyaretçMer için Ankara ve Is- r I telif mınt~k~l~rda geç~.n s~nekınden 
tanbul otelleri fiatlannda yüzde yirmi AT"b f • çok daha ıyı fiatlarla muşten bulmuş-
ile otuz arumc:la tenzilat yapacaklar - 'y o e çı tur. 
dır. 1936 mahsulü de çok ümit verici -

Ankarada Havagazı ve elektrik ta· Eczaneler dir. 
rifelerinde bazı prtlarla o/o 50 tenzi- Bu pc:dmi nöbetçi eczaneler ...-Jardır: 1935 mahsulü yaprak tütün sabş -
IAt yapılacaktır. İstanbul cibetindekiler: )arının haziranın otuzundaki en son 

Sergide Iİgorta ve Banka işleri için Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (Eş- durumu tesbit edilmiş bulunmakta -
it Bankası biT daire bulunduracaktır. ref Neıet). Bakırköyünde: (Hilal). pır. 

Bütün bunlara ilaveten ecnebi ziya- Beyazıtta: (Cemil). Eminönünde: Eğe mıntakasında otuz hazirana 
retçilere mahsus olmak üzere sergi ih- (Mehmet Kazım). Fenerde: (Vitali). kadar Jnhisarlar idaresinde 1.110.514, 
tiyacını karşılıyacak kadar da tercü • Karagümrükte: (M. Fuat). Küçükpa - tüccar tarafından 14.:182,276; Sam • 
man bulunacaktır. zuda: (Yorgi). Samatyada: (Teofi • sunda idarece 1.140.175, tüccar tara· 

iki Leh Alimi geliyor 
Varşova Üniversitesi Türkiyat enstitü

.Ü talebelerinden 20 kiıilik bir grup hu a
yın 29 unda memleketimize gelecektir. Bu 
talebelere iki alim riyaset etmektedir. Bu 
alimluden Zoyonçkovılci Dil Kurultayına 

iftirik edecek. Kovolski de Anadoluda ıi-
ve ve lehçe tetkikatı yapacaktır. 

Bebek - Rumelihisarı yolu 
lstanbul belediyesi fen heyeti Be • 

bek ile Rumelihisan arasındaki iki ki-

los). Şehremininde: (Nazım). Şehza- fmdan 2.686.841; Tokat'da idarece 
debaşında: (Aaaf). 423.481, tüccar tarafından l.45:J.~76; 
&e7oila claetindekiler: Trabzonda idarece 1.661.856, tüccar 
Galatada: (Yiçopulo). Hasköyde: tarafından 688.222; Artvinde idarece 
(Barbut). Kasımpaıada: (Vasıf). Mer- 126.444, tüccar tarafından 11.755; 
.kez nahiyede: (Matkoviç, Vinkopulo). lstanbulda yalnız idarece 123.324; 
Şiılide: (Pertev). Tabimde: (Kemal Edirnede idarece 1.260.582, tüccar ta· 
Rebul). rafından 2'23.597; Bursada İdarece 
Oaküc:lar, Kadaköy ve Adalardakiler: 1.142.756, tüccar tarafından 1.814. -
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 030; Balıkesirde idarece 37!).(;25, 
(Tanaş). Kadıköy eni iskele cadde • tüccar tarafından 342.49i; Kocali 
sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldcğirme· mıntakasında idarece 1.47:J.3J6, tüc-

Jometrelik yolun projesini bitirmiştir. ninde: (Üçler). Üıkürar Selimiyede: car tarafından 1.26.ıl.890 kilo -vaorak 
inşaata bugünlerde bavlanacaktır. (St"limiye). tütün eatm alınmıştır 

1 lat•nbul Beledlw••I itini arı ] 
Kqif bedeli 2116 lira 6 kurut olan Beyazıt Haznedar aokaiuıın kalda

nmlan tamiri açık eksiltmeye konulmuttur Kqif evrakı ve f&rlnamesi lr 
vazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar belediye fen itleri müdürlil
iündm tasdik ettirilmit fen ehliyet veaikuı ve 159 liralık muvakkat tr 

minat makbuz Teya mektubile benber 11 Ajuatoı 936 ..Iı günü ... t 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (4267) 

• • • 
Metre manllba"ma 10 Nra değer biçilen Fatih yangın yerinde Fevsl 

Pqa tramTaJ cadclesinde l 03 üncü adada 360 aantim yüzlü 47 meho 26 
santim munlabu ana aatılmak üzere pazarlığa konulmuttur. Şartnaıneel 
levazmı m~ görülür. latekli olanlar 35 lira 45 kul'\lfluk muvak

.kat teminat mMhm ftY• mektubile beraber 19 Ajustoa 936 ÇUtamba ... 
nü aat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (184) 

* • • 
Bir metre manbbama 1 lira kıymet konulan Fatih yangın yerinde ffr 

san Halife nwhalleainin muhtar sokaimda l 19 uncn adada yiizaüz 9 ~ 
61 aantim llUD"abba'mdaki ana alakadarlar araıında sablmak üzere pazar 
bja konulmUfbn'. Şartnamesi levazım müdürlüjünde görülür. latekli olall' 
lar 73 kurutluk munkkat teminat makbuz Teya mektubile b«aber 19 
Ajuatoe 936 prtamba günü saat 14 de daiırii encümende bu!unmaJr 
dlr. (8) (183) 
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MEMLEKET HABERLERİ T arsusta bütün köyler tam 
bir disiplinle çalışhrılıyor 

Çeşmeliler çocukları için S'!bancada gene 

b• k . . J Bır kızı 
ır orta me tep ıslıyor ar Kaçırdılar 

Çocuk nüfusu fazla olan Çeşmede ilkmektebi bitiren 
çocuklar sokaklarda başıboş geziyor. Ilıcalara 

bu yıl büyük bir rağbet va" 

Mütecavizler bir kaç saat 
sonra yakalandı 

İzmit, (Hususi) - Bir kaç gün ev
vel Sabanca köylerinden birinde yine 
bir kız kaçırma hadisesi olmuş, ma • 
sum bir köylü kızı iki şeririn tecavü • 
züne uğrıyarak kirletilmiştir. 

Hadise şu şekilde cereyan etmiştir: 
Sabancanın Y a.nık köyünden he -

nüz 18 yaşlarında Nazife .isminde bir 
genç kız evvelki sabah iki çuval buğ- Tarsus, (Hususi) - Kaymakamı • şeklini tayin etmek ve köyde açılacak 
dayını eşeğine yükletmiş, bunları ö • mız Hıfzı Eğe bir kaç gün evvel bü - yolları;n eb'afııiı ağaÇılarla sfüılemek 
ğütmek üzere değirmen yolunu tut • tün köylerin ihtiyar heyeti azalarını vesaire vesaire .. 
muştur. Genç kız.köyden bir saat ka· toplıyarak köyde bu seneden itibaren Bu projeler tatbik edilirse köyleri • 
dar ayrıldıktan sonra birdenbire yolu 5 - 6 yılda ikmal edilmesi iazım gelen miz mütekamil bir hal almış olacak -
üzerine iki köylü delikanlı çıkmış, işler hakkında bir görüşme ynpmış • tır. Kaymakam Hıfzı Eğe bu iş için 
bunlardan biri hızla Nazifenin üzerine tır. bütün gayretile çalışmaktadır. Geçen· 
atılmış, kollannr. sımsıkı bağlamış, Ö· 32 madde üzerinde teshit edilen bu ki toplantıda lcöy ihtiyar heyetlerine 
teki arkadaşile beraber yol kenarın • .işlerjn hülasası şudur : de direktifler verilmiştir. 

Çeşme plQjlarındnn bir gorunnş 
dan dereye doğru indirmişlerdir. Köy kanununu harfiyen tatbik et - Ayrıca bu işe bağlı olarak jandar -

Genç kızın bütün çırpınmaları, dö· mek, kanunda gösterilen mektep, ma kumandanımızın çalışması ile bü· 
vün~~leri, yal~arrnaları mütecavi~le- meydan, cirit meydanları yapmak, zi· tün köy bekçileri resmi bir şekilde 
re tesır etmemış, zavallıyı orada kır • ı·ai tohumlar, hayvanları ıslah iç.in giydirilmiştir. 

Kadm Yüzünden Da. Cinayet Çeşme, (Hususi) - Son seneler içinde 
~ttikçe teknmül eden kazamızda, artık bir 
orta mektep ihtiyacı, gıda kadar lüzumlu 
bir hal kesbetmiııtir. 

Kaza nüfusunda diğer yerlere nisbetle 
Çocuk miktarı çok fazladır. Buna sebep o· 
lıı.rak da memleket havasının temizliği yü· 
tünden vefiyatın yüzde ancak bir olması 
gösterilebilir. Bu vaziyette hergün gittikçe 
llrtan bu çocuk kafilesini okutmak, yetiıı· 

tirnıek lazım geliyor. Her ilk mektepten 
her yıl 60 • 70 çocuk mezun olduğuna gö· 
re bunlardan ancak 5 ila 6 .ıu tahsillerine 
devam edebiliyorlar, diğerleri tekamül et· 
rneğe başlayan zekalarını, kör atalet içinde 

Geçenlerde Çiftlik köyünden Seyfed· 
din oğlu İsmail ile Şakir arasında kavga 
çıkmı§, neticede İsmail bıçağını çekerek 
Şakiri 1 O yerinden ağır surette yarala· 
mıştır. Yaralı İzmir Memleket hastanesine 
kaldınlmı§. katil yakalanmıştır. 

Çqmede Muhacirler 

!etmişler ve bırakıp gitmişlerdir. Sa- sıhhi ihtiyacı temin etmek, köyün dük- Yukarıdaki resim bekçilerle bera -
atlerden sonra genç kızın inlemeleri kan ve fırın ihtiyacını nazarı dikkate ber kaymakamımızı, cumhuriyet müd
yolcular tara~ndan du~.ul~uş ve za· almak, köyde ağaç yetiştirmek, pazar- deiumumisini, jandarma kumandanı • 
vallı baygın hır halde koyune kaldırıl- lar kurmak, ev ile ahırlan birbirinden nı ve başkomiserle nahiye müdürleri-

Kazamıza Yugoslavyadan gelmiı olan 
40 Türk muhaciri, hükUnıetten yardım is· 
temedikleri için muhteüf vilayetlerdeki 
akrabaları nez.dine gitmitlerdir. Çeşmede 
şimdiki halde muhacir kalmamıştır. 

mıştır. tamamile ayırmak, yapılacak evlerin ni göstermektedir. 
Jandarmanın yaptığı sıkı bir araş-

eöndürmüıs oluy-0rlar. 
Bu yüz.den Çeşme sokaklannda ıimdi 

yalnız. ilk mektep tahsiliyle kalını§, körleı· 
miş bir yığın çocuk vardır. Memlekette 
kültür kalkınmalan için sarfettikleri mesa· 
İ meyanında, halkın giddctle arzu ettiği 
orta mektep ihtiyacını da tatmin etmek 
Kerektir. 

Bu orta. mektep ayni zamanda Urla, 
l<araburun, Seferihisar kazalarının da isti
fadelerini temin etmiş olacaktır. 

Ilıcalar Çok Rağbet Görüyor 

Bu yıl kazamızın ılıcaları. her aenelUn· 
den faz.la bir rağbete kavuımu~ bulunmak· 
tadır. 

Oteller ve plajlar, hergün lzmirden, 
civar şehir ve kasabalardan ırelen ziyaret
çilerle dolmaktadır. Bu arada lzmir ve ha· 

Muş mUftusu sektei kalpten öldü 

tırma neticesinde bu tecavüzün ayni 
köyden Şerafeddin ve Selahaddin isim
li iki arkadaş tarafından yapıldığı an
laşılmış, her ikisi de yakalanmıştır. 

lzmitte hayvan hastahkları 
mücadelesi 

İzmit (Hususi) - Vilayetimize 
merbut Davutlar köyündeki koyun ve 
keçilerde dalak hastalığı görülmüş 
480 hayvana aşı yapılmıştır. 

Muş, (Hususi) - Şehrimiz müf -
tüsü Hasan bir kaç gün evvel yolda 
giderken birdenbire yere düşmü~, ve 
derhal ölmüştür. Yapılan muayene ne
ticesinde müftünün aektei kalpten öl· 
düğü anlaşılmıştır. 

Suadiye köyünde Ruam hastalığı ol
T o prak yüzünden bir cinayet duğu haber verilmi, ve üç beygir öt-

Başkasiyle sevişen 
bir kadın 

Kocasının kurşunlanyla 
can verdi 

Balıkesir, ( Hususi ) Bir kaç 
gün evvel Korucu köylerinden birinde 
kanlı bir aile faciası oJmuftUr. 

Nahiyenin Mallıca köyünden İsma
il oğlu Hasan Hüseyin, kansı Ayşeyi 
diğer bir erkekle evinde yakalamış • 

1zmir - Foçanın Yeniköyünde dürülmüş, 141 hayvana da ~aşı yapıl· 
Mustafa oğlu Muharrem bir bağ sınırı mıştır. tırHüseyin eve girdiği zaman hiç bek-
meselesinden Hamza oğlu Mehmedi' İzmit baytar müdürlüğünden öğre- l ed'W' • k' ·ıe karı:ıılaı:ı 
b nd al 

_ı_ 1 'ld'W · 
4 

.. d .1,.. h cm ıgı çır ın manzara ı " T -
aşı an yar ıyaraa. ö dürmüştür. nı ıgıne göre ay ıçın e vı ayet u • b" d b' k ın yanın ·1 d 1 

3 
O mış ve ır en ıre arısın • 

Katı zabıta tarafından tutulmuş ve ut arı dahilinde 2 ,53 hayvana şar· d k' ~- w. h"' w tır . . . a ı eu.egın ucumuna ugramış . 
adlıyeye verılmiştır. bon aşısı yapılmıştır. Bu adam tabanca ile Hüseyine ateş 

Gaziantepde güzel bir gardenparti etmiştir. 

Valisinden Çeşmeye her sabah 1 O 1 S o• -_......., _ _......,,...,_..,.l"""'::':--",.,,.,...--ıı 

Bu karşılıklı atef esnasında Hüseyin 
bacağından ağır surette yaralanmıt ka
rısı Ayşe de muhtelif yerlerinden ya • 
ralanarak ölmü~tür. 

lobüs gelip gitmektedir. Ilıcalar bu mev· 
8İrnde en hararetli devrini geçirmektedir. 

ÇCfmede Bu Yıl Zeytin . Mahıulü iyi 

Bu yıl Çeşme ve havalisinde yetiıen 
ıeytinler çok bereketlidir. Geçen yıld~ 
<:.eytin mahsulü hiç temin edilmediği için 
kasaba kışın zeytinsiz ve zeytinyağsız kal· 
l:llııtı. Dışarıdan gelen zeytin tanesinin 
ltilosu 35 - 40 kuruştan, zeytinyağı da 
50 • 60 kuru§tan alınabilmiı, bu yüzden 
Çok SJkıntı çekilmişti. 

Bir Köy Kazası 

Geçenlet1de kazamızın Barbaroı nahl· 
l'esine bnğlı Birgi köyünde, §iddctli bir fırtı 
na yüzünden acıklı bir kaza olmuıstur. Kö· 
Yün yeldeğirmeni faaliyetteyken birdenbi· 
re kuvvetli bir rüzgar çıkmJ§, biraz sonra 
d ... . 
cgırmenın eerenini kırını§. vo yakınında 

0 Ynayan üç çocuğun üzerine düşmÜ§tÜr. 

:ocuklardan biri •erenin ıiddetiyle derhal 
01rnü~tür. Diğer ikai de hafifçe yaralan• 
rnı,tır. 

Ayşenin kocası, gerekse dostu ya
kalanmışlardır. -------

Bigada celeplere vesika 
Biga (Hususi) - Şehrimiz mınta· 

kasında dolaşan ve hayvan alım satı· 
rniyle meşgul olan bazı kimselerin bu 
işle meşgul olduklarını hükumete ha • 
ber venniyerek kazanç vergisı kaçak-
çılığı yapmakta olduklan haber alın • 
mıştır. Vilayet çok yerinde olan bir e-

. ,.. h . . 

1 

.... Ö ,. mirk bundan böyle vesikasız cekplik 
Gazwmtep, (Hususı) - Şe rımız mu B~kanı Doktor Saıp zer ın baş- w ak tm" t' 

Halk.evi bahçesinde bu hafta Çocuk kanlığında memleketin ileri gelen si • yapmagı yas e lıkış ır. 'k l 

Es. K f • b" "k l d k l · h Badema baytar tan vesı a a ın • :ırgeme urumu men aatıne uyu ma arın an uru un tertıp eyeti gar· 
bir garden parti verilmşitir. . den partiyi çok güzel idare etmi,Ier, madıkça kimı~ ~.~epük !apamıyacak 

Garden partide başta vali Alı Rıza gece geç vakte kadar eğlenilmiştir. ve yapanlar gorulup veaıkasız yaka • 
Çevik olduğu halde altı yüz kişi hazır Resmimiz garden parti tertip heye· lanırsa kendilerinden para cezası alı -
bulunmuştur. Çocuk Esirgeme Kuru- tini bir arada göstermektedir. nacaktır. 

Pazar Ola Hasan e. Diyor Klı 

a._ - Ziraat Vekaleti Trabzona bir ırıüto-1 ... Orada bir çay kurutma fabrikaM ku· ı . , . Mütehusıa timdi bu kurutma iıinin Hasan Bey - Zahmet etmesin! Bura· 
-a&ıa göndennit, Hasan Beyi rulacakmat ela.. . j nasıl yapılacağını inceliyormUfo dalci kıraathaneleri bir dolaıacak olursa, 

hem çayın, hem de kahve ~elvesinin nasd 

---~----------~---...:....---------~~~~~....:..~~~~~~~~~-----~~naıtulduiuml kolayca ö~. 

Bir çocuk 
Kardeşini 

Öldürdii 
lzmit (Hususi) - Vilayetimize 

merbut Akyazı nahiyesinde müessif 
bir kaza olmuştur. 8 yaşında bir çocuk 
babasının tabancasile oynarken be -
şikte uyumakta olan bir buçuk ya'ın -
daki kard~ni vurarak öldürmüştür. 

Gaziantepte biçki, dikiş sergisi 
Gaziantep (Hususi) - Meliha Er:

yürek tarafından açılan yıllık sergi, 
emsaline pek faik surette hazırlanmış 
ve büyük rağbet görmüştür. Bugün ka
panan sergiyi binlerce vatandaş gez· 
miştir. 

H-d·selerı . a ı 
kan;ISlnd ~ . .,. .. 

Yanıklık modası 
- Plaja niçin giderler) 
- Denize girmek için 1 
- Bilemedin kaldır vur. 
- Öy1e ise plaja gitmİ§ olmak için 1. 
- Şimdi bildin; plaja gitmiı olmak 

için giderler. Ve plaja gittiklerini de 
herkese ilan etmek için vücutlarını ya • 

karlar. 

* Bir dostum: 
- Ben her yerden yüzü ak çıktım. 
Dedi, sordum: 
- Ömründe bir le.ere olıun bir plaja 

gitmedin mH 

* - Senin için cayır cayır yanıyorum ... 
- Betli. plajda simsiyah olmupun 1 

* Ceh.cnnem zebanisi plaja baktı: 
- (yi bir yer, dedi, cehenneme ge • 

leceklere tavsiye ~derim, dünyada iken 
staj yapmış olurlar. 

* Plajlar için şu tarzda reklamlar yapı • 
la bilir: 
<1Bir günde simsiyah olmak iateraeniu 

uFilan yerdeki» 
uFalanca» 

cıPlajn geliniz» 

* Bir arkadaşımln Uleliden aşagı ıru· 

)'orduk; arkadaşım sağ koldaki koca • 
man apartımanları göstererek sordu: 

- Bunlar apartımıın mı~ 
- Harikzedegan apartımanlnrı. 
Arkadaşım gene so .. , 
- Plajda yananların 1 

manlarda mı oturuyorlar r 
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6 -Sayfa 

KIRK GÜNDE DEVRiALEM 
Tanımadığınız m•mleketler ve inşan/ar 

Yazanı M. Ekrem 

Zelzele ve Volkanlar Memleketi : 
~/APONYA 

Bir Japon ailesi çay ziyafetinde 

{ışte bir memleket ki beşik gibi saHa- n~· eli ve aon derece nazik, faal, müteces• 
nır. bir çok dağlarında ateş ve duman fış· sis, becerikli ve temiz insanlar olup her za· 
kınr, sahillerini hortumlar kasıp kavurur, man ispat ettikleri vechile enerjik ve mu· 
deniz altı ,telzeleleri ile bir çok tehirleri or· tehammil kimselerdir. Bir Japon kızı lpek· 
tadan kayhQluverir. ten veya krepondan yapılmış elbisesi ve 

Japonya bugün yer yüzünde en çok zelzc· ,kolunda, arkasında aile umasını taşıyan 
leye maruz kalan yerlerden biridir. Japon· mantosu ve son derece itina ettiği kuva • 
yada zelzele olmadan hiç bir ııünün geç • fürü ile pek §irindir. Japonlarda artistik 
tiii vaki değildir. Japonyanın en mühim his pek ziyade inki§af etmİ§tir. En basit 
adası olan (Hondo) da ayda vasati (20) ,bir Japon köylüsü bile kulübesini yapmak 

zelzele olur. Hatta halk arasında yayılmış için akar ıu kenarında nezaretli latif bir yer 
olan bir efsaneye eöre Japon adaları (Zu- arar. Büyük sarayların bahçeleri ivicaçlı ve 
nama) adı verilen gayet büyük bir balı • bir çok fantazi ıekillerin mecmaıdır, Ja· 
im üzerine dayanıyor. Hayvan bu yükün ,1>onyada her 9eyde aan'at görülür~ Eu müs· 
ağırlığile ara sıra kımıldadıkça zelzele o • tamcl ve phsi olan şeylerde bile. Eier 
lunnuş. Japonlar ıabah akşam sallanmağa san'atın yüksek phikalarına, rctim ye 
alışmış olduklarından zelzeleden biç kork· he,Yikeltraşına bakılacak olursa bunları 

mazlar. Yalnız evlerini umumiyetle bir katlı beşeriyetin en yüksek aan'at nümuneleri 
lıafif malzemeden yaparlar. Tarihte zelze· derec~ine çıkaran güzellk, asalet ve ıtyle 
lelerin kurbanları pek çoktur. En ıon ola· vasıflarile muttasıf olduklarını rıörilrüz. 

Tak 1923 de (Yokohama, ve Tokyo) da Bütün bunlarla beraber Japonyanın mede· 
vukua eelen zelzelede ( J 00,000) den faz· pi alemle teması yenidir. Uzun zaman Ja· 
la insan telef olmuıtur. Bazen bu zelzele· ponya, hatta Çinden daha muannidane o· 
)erle beraber (Raz de maree) denilen de· larak harice kargı kapalı, tam bir yalnızlık 
aizin .karaya bücumile her f(!yi silüp ıüpür· ;çinde ya§ıyordu. 1654 • 1862 senelerinde 
me hadisesi de olur. 1854 de gayet (:tÜzel ,İngiltere ve Fransanın zoru ile istemiyerek 
ve sakin bir havada birdenbire deniz al • ,bazı limanlarını ecnebilere açmıştır. Zira 
tında vukua gelen zelzele ile deniz karaya ,o zamanlar Japonya zayıf, bu devletler ise 

doitu hücum etmiş ve her ıeyi ıüüp ıü • ,kuvvetliydi. 
pürmüıtür. O esnada Y edo limanında , Fa.kat Japonyada '( 1868): Cle ani bir 
demirli bulunan bir Ruı gemısı inkılap oldu. Bu inkılap ile (Mikado} adı 
bir kaç defa denizin dibine inip çıktıktan verilen imparator o zamana kadar nüfuz· 
aonra batarak mahvolmuştur. Bu nevi ha· lan altında bulunduğu derebeylerln yesa· 
diseler Japonyada az değildir. yetinden kurtuldu. Ye mazi ile her türlü 

Japon adalan büyük Okyanosu çeviren alakasını kesti&jni ıöstermek için dahilde· 
ateıo çcnberinin bir parçasını teıkil ettiii ki eski merkez olan (Kiyoto) ıehrini ter• 
için Üzerlerinde sönmüş veya yanar halde kederek «şarkın merkezi» manuına ıelen 
pek çok volkanlar vardır. Volkanların uTokyo» ıehrini merkez edindi. İtte o za· 
adedi yüzden fazla olup bunların do • mandanberi Japonya Avrupa medeniyeti 

Japonyada bir pirinç tarlası 
kuzu yanar halde ohnak üzere elli ilcisi Ja· içine atılmış ve ecnebi profesör, mühendis 
ponyanın ıimalindeki (Kuril) adalarında ve zabitlerin idaresi altında mektepler a

bulımur. Japonyanın en mühim adası olan çılmı§, demiryolları yapılmış, posta ve tel· 
(Hondo} nun zirve hattı volkanlarla kap· ,graf ııibi umumi ıervisler tesis edilmittir. 

Ldır. Japonyanın merkezi olan (Tokyo) ci- Bugün Japonya herkesin rey sahibi olduğu 
~arındaki (Fozi-Yama} yanardaiı Japon· .meşruti rejim ile idare edilen bir impara-

larca mukaddes tanınmış olup bir çok çini torluktur. Avrupa orduları tarzında ye•iş· 
vazolar ve eşya üzerine resmini yaparlar. , tirilmiı deniz, kara ve hava kuvvetleri var· 

Tabiidirki ( 4000) den fazla adadan dır. Ve askeri bir kuvvet olduğunu 1894-
Jbarct olan ve her gün bir tarafı sarsılan 1895 de Çini, 1903 • 1904 de Çarlık Rus· 
Japon takım adalarının bu ıabii hadiscle· yasını mağlup edercık İspat etmiş ve bugün 
rinin Japon halkı üzerinde mühim tesirleri büyük ticari ve sınai devletler arasında 

olmu,hır. Fizik noktai nazarında Japonlar korku ile karşılanacak bir kuvvet olmuş· 
.açları düz gözleri çekik olup her ne kad.n tur. Japonya bugün hem ziraat hem de 
Çinlilerden farklı iseler de hunlar da çin • senayi memleketidir. Halihazırda Japonya 
liler gibi sarı ırka idhal edilmektedirler. da ziraat nüfusun yarısından fazlasını bes· 

Artist bir millet olan Japonlar ıevımli, ler. Orada en çok ekilen prinçtir. Ve pirinç 
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Dünkü deniz yarışları 
güzel ve zevkli oldu ···------. Yarışlar baştan sona kadar heyecanlı 

geçti ve kupaları Başvekilimiz dağıttı 
Krallara mahsus kapıdan şehire 

· çıkan Marlen "Almanlar beni sev
miyorlar, bu yüzden Almaoyaya 

gitmiyeceğim,, diyor 

Bir kaç gün evvel meşhur yıldız 
Marlen Ditrih Londraya vardı, fakat 
kencfü~ini kar~lamak için istasyo!'lda 
toplanan binlerce halktan tek ·kimse, 
sinema yıldızını göremedi. Çünkü tren 
-Londraya varır varmaz, istasyon şefi 
büyük üniformasını giyerek Marleni 
karfılamıf ve krallara mahsus kapıya 
götürerek oradan istasyon dıfına çı • 
karmıştır. Bu yüzden binlerce halkın 
aaat&Hce beklemesi hebaya sıitmi9tir. 

Marlen Ditrih Lonra gazetecilerine 
fU sözleri söylemiştir: 

- İngilterede bir kaç gün kalaca • 
ğım ve bir film de çevireceğim. Fakat 
Almanyaya gitmiyeceğim . Almanlar 
beni sevmiyorlar. Sebebini bilmyio -
rum. Belki de Almanyadan çıkıp A • 
merikada yerleşmek yüzünden.. Al • 
manlar, beni sevmedikten sonra a -
leyhimde yazı yazıyor ve filmlerim -
den hoşlanmıyorlar.» .............................................................. 
Japonların esas gıdasını teşkil eder. Japon 
köylüleri, Buda dininde bulunan memlt-· 
ketlerin ekserjainde olduğu gibi, hemen 
hemen hiç et yemezler. içimizden birisi 
seyyah olarak Japon köylerinde gezecek 
olsa iJk defa hayvanların gayet az olduğu· 
nu görür. Buna mukabil pek çok balık ve 
sebze yerler. Ve en c;ok yedikleri pirinç· 
tir. Bir Japona vasati olarak, günde ( 1200) 
ıgram pirinç lazımdır. İtte bunun içindir 
l.i pirinç 2iraatine son derece ehemmiyet 
verirler ve pirinci takdis ederler. Ve impa• 
ratorluk arazisinin ziraate yarar kısmının 
yarısını bu ziraate ayırırlar. Pirinç ziraati 
güç olmasına rağmen bir Japon köylüsü 
tarlasına çiçek bahçesine gösterilecek ih· 
timamda bulunur. Bundan başka Japonlar 
pirinçten (Sake) adını verdikleri ve ol
dukça fazla miktuda ıufettikleri bir ne· 
vi ~lü yaparlaT. 

Kotra yarışlarından bir görOnUş 
Moda Denizcilik Kulübtıdtın Mo- ) 

dada bir deniz bayramı tertip etmıtı, 
AtatUrknn de şeref verdiği bu yanş .. 
~o.ı.""'da kürek ve kayık yanşlan yapıl· 
mışbr. Çok alakalı ve zevkli geçen 
yarışlarda alınan neticeler şunlardır ı 

ilk yarıı tek kikler üzerinde ( 1600) 
metre mesafede Birlik (kllsik) Jd!{pler •· 

1 -· ........... 

,ruında yapılmııtır, • 
1 - Fenerbahçe 
2 - Galatasaray; 
3 - 1. S. K. 
Güneg, Anadolu, Altınordu, aiıi"alifi· 

~e cdilmiflerdir. 

1 
iki çifte (klaaik) kJyplcr arcıııruia pıe· 

,aafe (1600) 
1 - Güneı 
2 - Galatasaray 

, 3 - Beykoz. 
ı Badiblot ,.. 

1 
1 - Galatasaraydan Fellameddin, bu 

~arııa başh ittirlk oden olmamııtır. 
Dörtlük (klasik) Bayanlu arasında 

J. - F enerbahçe 
2 - Güneıı. 
Oörtlült (klasik}: mUptediler atasında 
1 - Beykoz, 
l - Galatasaray 

' - Anadolu, 
Birlik (klasik} klilpler arasında in· 

.demli. 

DUnkO yarışlardan başka bir 20ronnş 
1 - Altı numaralı kik. 
2 - Beş numaralı kik. 
Yedi çifte (!kancabaşlar), 
.1 - Anadolu. 
:r ahlisiye yarışları: 
1 - Rumeli, 2 - Anadolu • .,. 

Bu yanıta ihtilaf çıkmıg, birinci •erinin 
birincisi Fener ile ikinci ıerinin birincisi 
Galatasaray olmuşlar. T ckTar yarıımalan 
• • 
,llzımııelirken yapılmamııtır. Bizce yapıl· 

Su üzerinde kayak: 

masında hiç bir mahzur yoktur. 
' 1ki çifte (klasik) kıdemliler, 

.l - Güneı. 
2 - Beykoz. 

, Galatasaray yarışı ıskarmozlan kırıl ,. 
,dığı için yarıda bırakml§hr. 

Altı çifte alamanalar (profesyoneller), 
1 - K. Kirkor (Kumkapı}. 

2 - Kasım (Karadeniz). 
Gemi cankurtaranları (Müe11ese yan • 

.11>. 

1 - Çenan, 2 - Nedim, 
Yelken yarışları : 
(Amatörler arasında} • 

, 1 - Feyyaz, 2 - Bürhan, 3 - ~.! 

. dan . 
15 metre yole: 
.1 -Turgud. 
15 metre murabbaı gaıpu 
1 - Alaeddin. 
12 metre murabbaı şarpiı 
1 - Nejat. 

Bu yanıta da ibtilaf çıkını§. neticede Ll· 
~man Şirketi ile Oc.nizyollan birinci eayıJ • 

1 

20 metre murabbaı kaba yoleı 
1 - Şahap, 2 - Siy. 
Büyük orta kotra 

,mıttır. 

Dörtlük (ldasik) kıdemli. 
1 - Galata.saray. 
2 - Anadolu. 
3 - Fener. 
Bu yarl§ta da ihtilaf çıkmıştır. 
Üç çifte lcikler (Deniz mektebi talebele

ri}. 

Beykozda da ortamektep açıhyor 
Maarif İdaresine Beykoz halkı 

namına bir mazbata verilmiştir. 
Bu mazbatada Beykozlular semtle -
rinde bir orta mektep açıl:masını iste· 
mektedirler. 

Bcy.kozlularm bu i&teğı üzerine 
Beykozdaki Bayrampaşa köşkü 
Maarif Müdüriyeti taraf'.ından tetkik 
ettirilmiş ve az bir tadilatla matluba 
muvafık olduğu görülmüştür . 

Şimdi bu mektebe bir müdür veki· 
Ji tayini vekalete bildirilecek ve bu -
ranın da eylule kadar bütün noksanla· 
rı ikmal edilerek tedrisata hazırlan • 
mıf bir hale getirilecektir. 

Mutbak eşyası hırsızları 
Tophanede Salıpazarında Fatma • 

nın evine meçhul bir hırsız girmiş ve 
mutfakta ne kadar mutfa keşyası var· 
aa hepsini almış götürmüştür. Polis 
tahkikata başlamı~tır. 

Fırmcılarm kavgası 
Feriköyünde fırıncı Andonla İsma

il arasında bir kadın yüzünden kavga 
çıknnf, lsmaH Andonu muhtelif ycrle
rjnden baçakla yaralam)fhr, yaralı has
taneye kalcbrılnuftır. 

1 - Refi, 2 - Tasta. 
25 metre murabbaı ıarpi 
1 - Miçik. 
Küçük kotralar 
l - Eyvallah. 
Büyük kotralar : '.. 
.1 - Rüya, 2 - lpnr. 

Selim Tezcan ' 

Ruhsatsız gazete sattığı için 
Balatta tütüncülük ve gazeteciliJC 

yapan İran tab'asından Latif Ali, za• 
bıtadan gazete satmak için ruhsatİY" 
a.lmadığından adliyeye tslim edilmiş • 
tır. 

Latif Alinin 2 inci cezada mahke -
mesi yapılmış ve bu hareketi matbuat 
kanununa muhalif görülerek para ce • 
zasına mahkum edihniştir. 

TAKViM 
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Cim .Londos maçı nasıl kazan 
Cim Londos 32 dakikada Cim Londos maçı nası) 

hasmını mağlôp etti kazandığını anlabyor 
Maç şiddetli bir yağmur \ Yunan~ı şampiyon Türk 
altında sü.ratli, teknik \ Pehlivanlariyle burada 

ve sert oldu karşılaşmak istemiyor mu 
Cim Londos rakibini tayyare oyunile . mağlup etti. 
Mülayim Marksos maçı da vaktinden evvel bitti 

· I 

Kuaryaaİnfn neticesiz olacağı belli bir rayreti 

Cünlerdcnberi beklenen Cim Lon· livandı. Her iki müsabıkın da tırnak • 
dos Kuaryani maçı nihayet dün yapıl· lan muayene edildi, o sırada eski pehf ı. Muhakkak olan bir \ley varsa, o da livan Cemal radyoda ~u nutku veriyor· 
stanbulun bu tarihe kadar bu kadar du: 
llıühim ve heyecanlı bir güreş müsa • - Bayanlar Baylar. Güreşler baş • 
k&ası görmemiş olmasıdır. Artık her lamadan evvel size bazı şeyler söyle • 
l>azar yağmayı adet edinen yağmur, meği faideli buluyorum. Güreşler ter· 
dün de bütün şiddetile yağdı. ve biz best şekilde yapılır, gözünüze favül 
~~eciler bu meraklı oyunların tafsi- gibi gelen şeylere de müsaade vardır. 
!&tını okuyucularımıza sadikane vere- Bu müsabakadan sonra Cim Londos 
bilmek için iliklerimize kadar ıslandık. ile Rus pehlivanı Kuvaryani aövüşe-

Ring Taksim sahasının ortasına ku· ceklerdir. Bizim Jürk pehlivanları d3 
ttılnıuştu. Biletlerin bahalı olmasına Cim Londosla güreşmek arzusunda • 
~ğmen meraklı futbol maçlarının cez· dırlar. Bunlar Kara Ali, Mülayim, Te
k·dcceği kadar seyirci balkonu, tri .. kirdağlı Hüseyin, ve Dinarlı Mehmet· 

Unleri, ringin etrafını ve dühuliye dir. Cimin karşısına hangisini çıkara· 
l'crlerini doldurmuştu. cağımızı bilmediğimiz ve onlar da bir 

Sut tam dört buçuli : isim üzerinde ittifak edemedikleri için, 
ilk müsabaka Mülayimin Atinada çarşamba akşamı birbirlerile tutuşa .. 

~~.~eşip te berabere kaldığı Marksos ile caklar ve galipleri de Cim Londosla 
ıvıulayim arasında yapılacaktı. Biz bu güreşecektir.» 
bıaçı diğerinden daha az olmıyan bir Bir düdük sesi duyuldu. 

Cim Londosun timdiye kadar lntitar 
ebnemİJ olan bir resmi 

hasmını altına almış, ve elJeril~ nefe-· 
sini tıkamış, eziyor. 

Mülayim de Marksosu böyle hay]i 
ezdi, aralarındaki anlaşmaya nazaran 
müsabaka yalnız tuşla hitama erecek
ti, ve serebst güreşte tuş olabilmesi için 
de hasmının iki omuzunu üç saniye 
yerde tutmak lazım geliyordu. 

Markos kaça ve Mülayim kovalaya ko· 
valaya 25 dakika oldu. Oralarda dola§an 
kısa boylu sarı benizli bir bayın ıaati iler· 
lemi§ olacak k.i yerinden kalktı, ringin ya· 
nına gelerek vaktin tamam olduğunu ha-

Cim Londos: "Türk Pehlivanlariyle lstanbuldan başka 
bir yerde güreşmek istiyorum ., dedi. Nicin ? 

Dünya faJDpİyonu Cim Lon dos kalasını kurtarırken 

Cim Londos'un, yerli Rumları se • nralık ring derin bir havuza döndü. O 
vinçten çtldırtan dünkü galibiyetin • kadar ki, Kuaryani de ben de, nerdey· 
den sonra, «Park Oteh> i aörülecek se güreşi bırakıp yüzmeye başlıyacak· 
haldeydi. tık. 

Kapıları tutan polisler, Cim Londo· 
su görmek, kucaklamak, öpmek iste • 
ğile toplanmış kızları , kadınları, ço • 
cukları, ihtiyarları tatlılıkla dağıtmak 
için hayli ter döküyorlardı. 

Zabıtanın kordonundan kurtulup 
ta içeri giremiycceklerini anlıyanlardan 
bazıları, otelin arka tarafındaki duva· 

Sonra yağmur hafifledi. F nkat ben 
yağmurdan kurtulur kurtulmaz dolu· 
ya tutuldum ve belimi Kuaryaninin 
bacaklarına kaptırdım. Eğer onun be
limi sıkan bacakları dermansızlaşıp ta 
gevşemeseydi benim soluğum kesile • 
cekti. 

• ra merdiven dayamışlardı. 

Dinarlı teknik bakımından üstün 
- Demek Kuaryani seni Dinarlıdan 

fazla zorladı? 
Pehlivanı tebrike gelen Yunan ae • 

firinin gözleri sevinç yaşlarile dolmuş· 
tu. 

Odasına girebildiğim zaman Cim 
Londos, duşunu almış, yatağına u • 
zanmıştı. Çırçıplak vücudunu yarı ör
ten incecik çarşafa rağmen ha bre ter· 
liyor, ve ikide birde: 

- Çok sıcak 1... diyordu. 

- Hayır ... Vakıa Kuaryani çoli 
sert, ve Dinarlıdan daha kuvvetli fakat 
Dinarlı, teknik bakımından Gürcüden 
yüz bin defa daha üstün. Eğer bu iki 
pehlivan arasında bir müsabaka yapı· 
lırsa, ben seyretmek için cehennemin 
dibine kadar giderim. Çünkü çok zevk
li bir çarpışma olur. , 

'laka ile bekliyorduk. Zira Mülayim Güret ba,Iıyor : 
':Yni zamanda Cim Londos'un müs • Marksos ile Mülayim_ karşi karşiya ı' 
~kbeı ve en kuvvetli rakiplerinden bi- ge.ldiler, birbirlerine yiyecek gibi ba· 
~1dir. O sırada gök birdenbire kapan- kıyorlardı , mindere bastıkça etrafa su 

Belli ki dünkü galibiyet, pehlivana 
bir kral azameti vermiş: Bir taraf tan 
Atinaya, Amerikaya çekilecek telgraf
ları yazdırıyor, bir taraftan vücuduna 
masaj yapan Marksos'a talimat veri .. 
yor, bir taraftan ağzına uzatılan limo
natayı yudumlarken, bir taraftan da 
et:Tafını çevirenlere kendisini yelpaze· 
.emelerini emrediyor. 

<ıArtık Türkiyede güreşmek 

istemiyorumn 

1
• Ve ringin üzerine pehlivanların gel- fışkırtıyorlardı, derken yağmur yine 

ltıesini beklerken yağmur tepemizden· yağmağa başladı. 
~ğı bütün şiddetile inmeğe başladı, Yağmura rağmen iki güreşçi birbir
ltıü.aabakaları minderin yanı başından )erine girdiler, Mülayim daha hakim 
~tıYretmeğe gelenler ise ıslanarak bal· dövüşüyor, Marksos da onun hamlel:-

<>tv•u altma kaçışhlr, rinden ringin kenarına ]p:ıçmak ı;:urP.tı· 

C'nn Lonaos Kuaryanİ maÇJnın ıon ciakikalan 

~i~ ağmur o~ dakika sonra hızı~ı ~lır j ~e k.urtuluyordu: Müsabaka yarım saat 
~ . oldu. Bız de tekrar yerlerımıze 
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ımtıdat edecektı.. . Alafranga amatör 
~:Çtık, ve bir dakika sonra. da, üzerin- güreşlerini takip etmek 'Ve not almak 
~ ~fak gölcükler peyda olan ringin Ü· bunlara. nazaran çok kolay . 
l& t~ne Markoe siyah bir benyuvar, Mü- Bu müasbakalarda kafa kolu, kaz· 

YJ{ de bir tek havlu ile çıktılar. kanadı, onu, çelme, ve çelmeyi salto, 
b· alcem her iki müsabaka için de bir saniye içinde takibediyor, pehliva· 

11\ar)ı Mchmedin babaıı Yusuf peh- nın ıırb yere gelirken ba)uyoraunuz 

Cim Londos me;hur <((( tayyare» 
oyunundan evvel 

Odada yanıma sokulanlardan biri-
sı: 

keme haber verdi. O da onun sözüne ina· _ Nasıl) diyor, beğendiniz mi gü • 
narak. Mülayim Markaos'u adamakıllı sı· 
k d ~ res,i? ıştır ıgı ve hemen hemen tuş yaptıracağı 
bir sırada oyunu tatil etti. Ve Cim Londosu, bir mabuda bakar 

Marksosun ıırtı gerçi yere gelmedi ve 
hakemin hükmüne nazaran Mülayim bera
bere kaldı amma, halkın nazarında yenil
mekten beter oldu. Son on dakika zarfın
da vaktini başını ringten çıkarmakla geçir· 
di, o kadar iti hakemin müsabıkları ortaya 
davet etmeaine ra~men o daima kenarları 
tercih ediyordu. 

Müsabakayı seyredenlerden birisi : 
- Mülayim bunun başına mezar ta ı 

dikmedikçe galip addedilmiyecek dedi. 

Ve bu anada pehlivan Cemal radyoda 
ıu ıekilde konU§tu: 

- Allo ... Allo... Hakem diyor ki, jn. 
san minderin ortasında sırtı yere gelerek 
mağlup olur. Kenarda hiç bir ıey olmaz. 
Bahusus Markaos, ringin halatlarını da tut
tu. Vakit de bitti. Müsabaka da beraber 
nihayete erdi ...... 

Halk Mülayimi, galip bir pehlivan gi-

(Deov .... ıo -. • Jfada) 

gibi perestişle süzerek ilave ediyor: 
- T evek'keli şampiyon o1mamış 

kafir!.. Dün bana dünya şampiyonu 
olduğu zaman kendisine Amerika hü
kumeti tarafından verilen 11Dünya 
Başpehlivanlığrn kemerini göstermi~ 
ti. Baştan aşaf!ı pırlanta kakmalı bir 
kemer. Bir kaç milyon dolar kıymetin
deymiş. Ben o kemeri görünce serbest 
güreşçiliğe niyetlenir gibi olmuştum. 
Fakat bugünkü güreşi seyrederken bu 
niyetten vazgeçtim. Çünkü o sil .. 
leler, o yumruk1ar, o makaslar bir pır-

lanta kemere yenilip yutulmaz. 
Yağmur altında 

Bu yılışık şakşakcıdan yakamı kur
tarınca, bize güzel bir güreş seyretti
ren usta şampiyonu tebrik ettim. 

O: 
- Ben, diyor, hayatımda ilık defa, 

böyle bir yağmur altında güreştim, bir 

- Dinarlı ile sen güreşecek misin) 
- Hayır . .. Ben artık Türkiyede 

güreşmek istemiyorum. Çiinkü gider 
ayak, dost ve iyi Türklerden gördü • 
ğüm muhabbeti, teveccühü kaybet • 
mek istemem. 

Ve nefsinden emin bir insan cdasile 
gülüyor : 

- Bir güreş kazanacağım diye on 
bin dostun sevgisini mi kaybedeyim~ 

Sırası gelen bir cevabı vermekten 
vazgeçmeye dilim varmadı. Yüzüme, 
onun yüzündeki istihza ve işmi'zazı· 
nı vererek güldüm, ve ona, kurnaz 
menajerlerin Amerikanlaştırdıkları a· 
sıl ismile hitap ederek : 

- Kirye Dimitri yanılıyor . . . de • 
dim. Çünkü Türkler, spor sahasında 
da çok mütekamil insanlardır. Ve bir 
güreş mağlubiyetinin hafif acısı yi.i • 
zünden dostlarına düşman olmazlar. 
Bu itibarladır ki, Kirye Dimitri, bir 
Türk pehlivanı yendiği takdirde, hak
kında beslenen duyguların zerre ka • 
dar değişmiyeceğinden emin olabilir. 

Cim Londos burada güreşip de yen
diği takdirde değil, fakat burada bir 
Türk pehlivanile güreşmekten kaçtığı 
takdirdedir ki, lehindeki duygularımız 
sarsılabilir! 

ulstanbulda değil» 
Cim Londos yatağında doğruldu: 

Ben, dedi, kaçmıyorum ki gü • 
(Devamı 1 O uncu sayfada} 
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- Yedi. yordular. Bunu bilen daha başkalan 
- Mektebe gidiyor musun) da vardı. 
Ömer, canı sıkkın cevap verdi: Nuri usta derhal harekete geçti. 
- Gidiyorum.. Tramvay depolarında Hilmiye karşı 
- Padisahın adı ne). cephe aldı. Ustanın ileri sürdüğü şiar: 
Ömer, babasının yüzüne baktı. Pa- İster Fransız, ister İngiliz, ister Alman, 

dişah diye bir şeyler duymuştu. Nine- İster Japon ,ister şu, ister bu bayrağı 
ıinin masallannda peri padişahı, devler taşısın, empriyalizme ve kapitale kar• 
padiphı vardı. Fakat bunların adlarını .şı mücadeleydi. 
bilmiyordu. Babası imdadına yet4ıme- Hihni, kendisine karşı cephe alın • 
yince, Ömer işin içinden tek başına dığını anlamakta gecikmedi. İngiliz 
çılunağa karar verdi: polisi meseleden haberdar edildi. İn -

- H angi padişahın, dedi. Devler giliz polisi lstanbul hükumeti polisine 
padişahının adı mı? Onun adı yok .. emır verdi. Ve bütün bir maka -
Devler padişahı işte . .. nizme ustaya ve arkadaşlarına karşı 

Stoyan, kalın bir kahkaha attı: harekete geçti. Ayrı bayraklar taşıyan 
- Sen, güzel konufUyorsun komi • şirketlerin arasındaki rekabet bir müd

tacı.. Padişahların hepsi devler padişa· det bir tarafa bırakıldı. Tramvay de -
lııdır. Ben senden sizin padişahın adını polarma, arabalardaki biletçilerin, 

d vatmanların ve bilhassa kontrollann 10r um ama ..• 
Ömer şaşırdı: içine, muhtelif polis kuvvetlerine men· 
- Bilmiyorum, dedi.. sup adamlar sokuldu. Usta her sabah 
Sonra yine babasına döndü: işe peşinde bir gölge taşıyarak gitti. 
- Baba, dedi, bizim padiph var mı) Tamirhanede üstüne düşen başka bir 
Cevabı Sait verdi : gö)ae vardı. Ve her Üfam işten bir göl
- lstanbulda bir padifah var Ö • geyi ıürükliyerek eve döndü. 

mer. Bize bu herif sizin padifahınızdır işte böyle günlerden bir gün ustayı 
diyorlar .. fakat sen aldırma bizim padi- yolda kolsuz Ahmet karşılamıttı. Bu 
,ahımız filan yok, anladın mı) Biz pa- çok eski günlerin arkadaşına rastla • 
dişah madişah tanımıyoruz. maktan usta öyle bir eevinç duydu ki 

Ömer lstanbulda da bir padiph ol- Koleuz Ahmedi o gece evine çağırdı: 
duğunu öğrenince ismini merak etti: - Bol bol konuşuruz, dedi. 

- Bizim paditahımız olm•mn.. ia- Bol bol konuf!Dak için kolauz Ah· 
mi var değil mi} met o gece eve geldiği vakit Stoyanla 

- Var. Said de odadaydılar. 
- Ne} Ahmet oldukça temiz giyinmişti. 
- Vahdeddin.. Hayatını anlattı: 
Ömer kahla kahla güldü. Ustanın dükkanından kaçtıktan 
Stoyan sordu: sonra aylarla aç kalmlf, dilenmiş, hat-
- Niye gülüyorsun bre komitacı}. ta iftiraya uğrayıp yankesicilik cürmiy
Ömer hala gülüyordu: l~ hapsedilmiş. Harpte hapisten çık • 
- Bizim bekçinin adı Vahdeddin, mıf. Tevkifhane müdürünün yanına 

dedi. lstanbuldaki padiph 0 mu). u,ak girmiş. Bet on para biriktirmit 
Sait, elinden geldiii kadar wlelq- bir tütüncii diUrlrhı 9P"'f-• Fakat P

tirerek, bekçi Vahdeddin ile padifah çcn hafta onu da sabnif. 'imdi İfSiZ • 
Vahdeddin araaındaki ayrı)ığı ve ben. mİf. Münasip bir İf arıyormuf. 
zerliği Ömere anlattı. Ahmedin hikiyeaini Nuri uata he • 

Ömer, bir mahalle bekçisile bir pa- yecanla. Sait yere bakarak ve Stoyan 
dif8h araaındald aynhğın ve benzer • kendiaini iıkemleainden düşürmek. İl• 
1iiiıı üstünde bfa patlatırken Stoyan tiyen Ömeıle itifip kak'f"rak dinledi
Nuri ustaya yazılı tarihin, muflann ler. 
bvguı temeli üzerinde inkipt etti • Hikaye biter bitmez Sait sordu: 
iini anlatmağa çahtb. Sık ilk diya)ek- - Dükkanı niçin sattın). 
tik kelimeaini kullanıyordu. Una için Ahmet, «sanki bu da sorulur mu)» 
bu kelime de yabancıydı. aibi Saidin yüzüne baktı: 

Sait, diyalck.tiği ultaya mi..Jlerle - Niçin olacak, dedi. Alış verit et-
anlatmak iıtedi Uzun uzadıya ko menin mümkünü var mı) Kalpaklı po-
Duttular. • lis gelir beletten tütün ister, taPkalı 

Ömer, Stoyanın dizlerinden yere polis gelir «dükkan temiz değil, elden 
inmİf, batını Bulgarııı hacaklanna da vermezsen, ceza yazarım» der, para 
~amış, uyum uttu. • alır. Zaten sermayemiz ne ki... Onu 

Nuri usta: da kediye yükletmeden dükkanı sata-
- Ömer senden hotlanda Stoyan hm da onlar bizden, biz de onlardan 

... edi. ' kurtulalım, dedik.. (AdMa var) 

Stoyan mağrur cevap verdi: 
- Ben çocukları çok severim, ço • 

cuklar da beni çok severler. 

• lstanbulu işgal edenlerden her biri· 
nin bu şehri şehirde bankaları, kum • 
panyaları, imtiyazlan, kiliseleri ve 
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mektepleri vardı. i 
Zabitleri, Beyoğlu barlarında beyaz 

Rua kadınlarını hep beraber kuc:Ula. 
yıp, kol kola hep beraber urhotluk 
ederek düveli itilifiyenin tesanüdünü 
iabata çalıfırken sermayeleri alttan al
ta birbirinin kuyusunu kazmaktaydı. 

Otellerin kapısında birbirlerinin ko
lundan çıkan itilaf ordulan erkanı, yu
karıda, odalannda kendilerini beldi • 
yen yerli, melez, müılüman, hıritti • 
yan, Türk, Rum, Arnavut ajanlara 
bol para ve sıkı emirler vermekteydi • 
ler. 

işte H "lmi meşhur bir otelde bu çe
tit emirler alanlardan biriydi. lngiliz 
scrm yesi hesabına Fransız sermayesi
ni hırpalamak işini uhdesine almıştı. 

F ranqız şirketlerindeki işçileri, in • 
giliz polisinin müsaadesile, teşkilat -

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Pazartesi 

(*) 

Bir asgarit vak' ası 
J - Ajwlan seleo ac:I IUc:lan. 
2 - Burun kqıntılanndan. 
3 - Bat dönmelerinden. 
4 - Haftada bir kaç defa gelen bay-
cınlıktan. 
5 - Şiddetli bapinlan.clan. 
Şiklyet eden hastamın. 

Rengi uçuk Te 90Juktu. 

Gözleri içine çökmüf. 
İ1b'ha11 durmuf. 
Elleri titriyor. 

Ayakta duramıyacak kadar zayıf ve 
bitir.ineli. Fazla ekfiye Te aalataya düt
kün oldujuııu .öylüyordu. Kalbi fazla 
çarpıyor. Verem oldujundan kendisi 
ve aileei ıüphe ediyordu. Baraaklann• 
da tapdıjı ve senelerce beslediği aıga
ritten ileri gelen ve aar' aya benziyen bu 
hastalığını on, on beı gün zarfında ae
romlarla ve asgarit illçlan vererek te• 

davi altına aldım. Bütün saydığı ıey • 
lerden kurtuldu ve iyilcfli, 

landırıp Fransız sermayesini rahatsız •----------
edecekti. Böylelikle lstanhullu işçi ikı (*) Bu notlan kesip aaklayum, J'• • 

hat bir albüme 1•plfbnp kollekalyon emperyalist sermayenin rAnu•masına L-
~r9T ,apam. Slkmb .......... - aotlar 
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U'et olacaktı. Wr tloldm ... Ws • 4 pli ...... 

Nuri \llta, Stoyan ve Sait bunu bili-ıLr-------------
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4nkara Mektepler Muhasebeciliği 
Satın Alma Komisyonu 

Cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Sıiır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 
Koyun böbrek Jaiı 

Koyun karaciğer' 
Koyun ifkenbeti 
Sajır ifkenbeti 
Koyun bemi 
Paça 

Tavo.. 
Hinci 

Kesme teke
Toz fekeao 

İyi IU 

Maden auya 
Buz 

Benzin 
Otomobil yafi 
Otomobil yajı Jazhlİ 
Otomobil yajı 1atJlk 

Sade yağ 
Kok kömürii 
Kriple kömüril 

Mabrm 
Kmlma 
irmik 
Un (Ebtra). 
Nifuta 
P"ırinçunu 
Arpa tebı{ye 
Tel phriye 

Kuru lziim 
Kuru erik 
Kura bJU 
Kura incir 
Kut ldml 
Çam fıabiı 
CeTiziçi 
FıMdriçi 
Bademiçl 
Limoo 

PiriDç 
Kunı fasulye 
Kunı barbunyt 
Kuru bezelye 
Kuru aarımaak 
Kuru eoian 
Kuru bamya 
Börülce 
Kll'llllZI mercimelE 
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ıo A;uatoe SON POST.~ 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Son Poıta'nın tarilai tsfrllcası 

Küçük Ali onları dikkatle gözden 
g.~çiriyor ve biraz önce Çolak Ahmedin 
'ôylediği «arslan pençesi)) sözünün 
hanasını şimdi bütün kuvvet ve çıplak-
ğr}c anlamış bulunuyordu. 
Çolak Ahmedin hakkı vardı. 
Küçük Ali bu silahların arasından 

trı güzellerini, en iyilerini seçmek isti
~or~u. Çünkü böylelikle kendi tecrÜ· 
UC8ızliğini mümkün olduğu kadar ört· 
~ek. istiyordu. Fakat hangisini seçme
ıydi} Onun bu hususta da hiç bir fik
ti Yoktu ki ... 

\:<>lak Ahmet önce silahlara baktı 
Sonra Küçük Aliyi bir defa daha 

•0:Yle baştan ayağa kadar süzdü. 
Tekrar silahlara döndü. Oradan eğ

~· bir Türk kılıcı, bir bıçak, bir hançer, 
ır tabanca aldı. Küçük Aliye verdi ve: 
- Bunları al da yukarı çık, kıç ka

laratıın önünde bekle 1. •• 
Dedi. 

. Küçük Ali onun dediğini yapmak i
Çtn Yürüdü. Bu sırada Çolak Ahmet te 
0nun ardından geliyor ve söyleniyor • 
du: 

- Bu koca Ali de bunadı mı, ne -
dit) Yeni leventlere teker teker silah 
Verirsek işin düzeni mi kalır} Ayakla· 
tına mı götürelim} •.. 

Küçük Ali kıç kasaranın önünde 
durdu. 

Cemi iyice açılmıştı ve deniz biraz 
dalgalı olduğu gibi rüzgar da sertti 
l<.Urekçiler küreklerini kadırganın ka
~at üstlerine çekmişler, ellerini dizle -
tınin üstüne koyarak oturuyorlardı. 

Çolak Ahmet kadırganın ortasına 
doğru seslendi: ,. 

- He ... yyl Koca Alil •.• 
-Ne var) 
- Yeni leventler nerede} Düşman 

aörününce mi silah vereceğiz onla -
ta ... 

Koca A1i eliyle Çolak Ahmedi ko • 
"ar gibi bir işaret yaptı ve cevap ver· 
di: 

- Hakkın var. Şimdi yolluyorum. 
Sen git de hazırlaya dur ..• 

Çolak Ahmet merdivenin aşağısın • 
da kayboldu. · 

Koca Ali sağa sola sesleniyordu: 
~ - Yeni leventler nerede} Yakup ... 

ehmet. . . Resul... 
Üç delikanlı üç taraftan koşarak gel

diler. 
Koca Ali gene birisini arıyordu: 
- Birisi daha vardı. Küçük Ali .. . 

Şu benim küçük adaş ... Nerede o} .. . 
~ Küçük Ali çabucak görünmeyince 
Ulağının ardını kaşıdı: 

d' - Ha 1... Hatırladım. Elbise versin 
1:Ye Çolak Ahmede yollamıştım. 

Diye ilave etti. 
d ~Yni zamanda kıç kasaranın önüne 

0 gru baktı. 

d 
Küçük Ali zaten ona cevap veriyor· 

\l • 

Yazan: Kadlrcan Kafh 

geniş kırmızı kuşağı ve kısa şalvarile 
eskisinden daha yakışıklı, daha dinç, 
hatta genç görünüyordu. Yağız bir 
yüz, uzunca ve kara bıyıklar, çatık kat
lar, geniş omuzlar, geniş ve çıkık bir 
göğüs .•• 
Ayşe onun karşısında büyük bir 

hayranlık duyuyor, bakmağa doyamı
yordu. Fakat gözlerinin karşılaşmasın· 
dan da ölümle karşılaşacakmış gibi 
büyük bir korku duyuyordu. 

IJyas Reisin sağ tarafında ondan da
ha esmer, zayıf birisi oturuyordu. Da
ha sonra biri kır, diğeri kara sakallı i
ki levent vardı. Solunda ise ikisi de pa· 
labıyıklı iki yoldaş oturuyorlardı. 

İlyas Reis Koca Aliyi ve onun ar • 
dındakileri görünce gülümseyerek 
doğruldu: 

- Yeni leventleri mi getirdin~ 
- Evet Reis ... 
- fyj ettin. Ne olur ne olmaz. Bel-

ki biraz sonra bir Venedik Kalyonu • 
na rastlarız yahut bir Malta filosile 
karşılaşırız. Bizim yiğitleri bir an ön
ce silahlamak gerek. Gemiye girip te 
kütüğe yazılmakla hemen levent ola -
mazlar ki ... 

Onun kalkmasile beraber sağında 
solunda oturanlar da ayağa kalkmış • 
lardı. 

İlyas Reis onlara işaret etti. 
Her biri ilerliyerek yeni levntlerin 

ellerindeki silahları aldılar ve eski yer
lerine çekildiler. 

Jlyas Reis: 
- Haydi Koca Ali, öttür düdüğü de 

leventler toplansınlar. Bu işi de çabuk 
bitirelim. 

Koca Ali kıç kasaranın önüne gel • 
di. Bir ibrişimle kemerine bağlı olan 
gümüşten bir düdüğü kuşağının ara-

Numara: 42 
sından çıkardı. Ağzına götürdü ve bü
tün kuvvetile üç defa üfürdü. 

Tiz bir aee bütün gemidekilerin baş· 
larını kıç kasaraya çevirmişti. 

Koca Ali: 
- Toplanın! 
Diye bağırdı. 
Direkte ve provadaki vardiyalarla, 

forsaların başında bekliyen gardiyan
lardan ba~ka hepsi oraya gelmişler • 
di. 

Ne olacağını anlamışlardı. 
Dikkatle ve büyük sükunetle bekli

yorlardı. 

Baştan ayağa kadar silahlı ve ge • 
rek bakışlarından gerek hallerinden 
sonsuz bir cesaret, bir büyüklük ak -
seclen bu Türk yiğitlerinin toplu bir 
halde görünüşleri Küçük Alinin hay
ranlığını gittikçe arttırıyordu. Onların 
aralarında kendisinin ne değeri vardı? 
Onların aralarına girer girmez sanki 
kaybolup gidecekti. 

İlyas Reis Koca Aliye döndü: 
- Haydi, and ettir. 
Diye emir verdi. 
Koca Ali dört yeni levendi, yüzleri 

güvertede toplanan eski leventlere ge
lecek ~ekilde sıraladı: 

- Benim söylediklerimi yüksek 
sesle tekrarlayın 1 

- Başüstüne ... 
- Cezayir ocağına levent olmayı ... 
- Cezayir ocağına levent olmayı. .. 
- Kimsenin zoru olmadan ve gö-

niilden diledim. 
- Kimsenin zoru olmadan ve gÖ· 

nülden diledim. 
Koca Ali gür sesile devam ediyor 

ve gençler onu tekrarlıyorlardı: 
(Arkası var) 

İstanbul Vilayeti Nafıa müdürlüğünden: 
31-8-936 tarih pazartesi günü 11 de lstanbulda Nafia müdürlüğü eksilt

me komisyonuodasında 6937.75 lira k~if bedelli lstanbul ceza ve tevkif 
evleri kovuş larile tevkif evi revirinde yapılacak tadilat açık usulile ekzilt-
emye konulmuştur. Mukavele, ekailtme, nafia işleri umumi hususi ve fen
ni f8rlnameleri, proje, ketif hüle.sasile buna müteferri diğer evrak ((35n ku-
rut mukabilinde nafia dairesinde verilecektir. isteklilerin en az «5000» liralık 
bu işe benzer İ\j yaptığına dair nafia müdürlüğünden almıt olduğu müteah
hitlik ve ticaret odası vesikalarile 31 /8/936 pazartesi günü aaat 11 e kadar 
İstanbul nafin müdürlüğüne gelmeleri «247» 

Artbrma ilanı: Açık 

Belediye Sular İdaresinden: 
Su1ar idardinin Feriköy Fabrikuında mevcut hurda font boru parçaln 

açık arttırma ile aatılac:aktır. 
1 - istekliler &atıf tartnamesini idare merkezindeki levazım ıervisinden 

parasız olarak alabilirler. 
2 -Açık arttırma 19/8/936 Çarşamba günü ıaat 15 de idare Merkezin

de yapılacaktır. «4422» 

----- ------- ----------------------
Siyasal Bilgiler Okulu 

Sayfa 9 

[ __ Hı_ik_au_e_..l __ s_e_d_e_f _s_ap_I_ı _H_a_n_çe_r __ J 
Yazan: Ragıp Şevki 

Bu eatılık çiftliğin, çiftlikteki kapalı o· ı 'korkunç bir hadise oldu: Küçük beyle, 
danın, odada ocağın üstünde saplı duran Fransız kadını bir bıldırcın avından dö • 
sedef aaplı hançerin bütün köylerde kor • nerlerken atlan azmtf, uçuruma yuvar " 
kunç hikayeleri vardır. lanmıglardı.. Bütün köylüler dehşet içinde 

Vaktile çjftJik harmancılanndan Sarı idi.. Uçurumun altJnda parç.a parça olan 
Süleyman isminde genç ve güzel bir deli· ikisini de çiftliğe getirdikleri zaman bayı .. 
kanlı ile çiftlik ağasının kızı sevişmişler.. lncak gibiydim.. Zavallı küçük beyciğim . .' 
San Süleyman, ağadan kızı istemiş, alama· Tanınmıyacak bir hale gelmiııti.. Yüzü 
mış, çiftlikten kovulmuş, kırbaçlanmış, yamyassı, parça parça olmuş, gözleri ö .. 
jandarma ile hapishaneye atılmı~.. nüne akmıştı .• Vücudu sanki binbir han• 

Aylardan sonra çiftliğe dönen delikanlı, çerle yaralanmı§ gibi delik de ik olmuıtq, 
sevgilisinin ev'tendirildiğini duymuş. Bir 
gece elinde 11edef saplı bir hançerle bu o
daya girmiş, kızı kocasının önünde kaçır
mak istemiş. Fakat kızın kocası tabanca • 
aım çekerek Sarı Sülcymanı üç kurşunda 
yere yıkını§. 

San Süleyman, !kanlar içinde yerde kıv
ranırken birdenbire doğrulmuş, elinde tut
tuğu sapı kıvrım kıvrım sedef hançer.ini hız
la savurmuş .. Hançer döne döne gitmi~ O• 

cağın üstüne saplanmış ... 
O günden sonra hançer, bu çiftliğe şea

met vermiş. Ağanın bütün çoluğu ve ço -
cuğu kazalarla, hastalıklarla yavaı yava~ 

erimiş. Nihayet içlerinden biri akıl etmiş, 

hançeri yerine koymuş, çiftlik, sahip de • 
ğiştirdikçe hançeri yerinden çıkaranlnr fe· 
laketlere uğramış, ilişmiyenler huzur ve aü
k n içinde kalmışlar .. 

Bi:z..e çiftliği gezdiren ihtiyar kahya, içini 
çekiyordu: 

- Rahmetli paşa böyle ıeylere çok 
inanırdı. Sağlığında o hançere hiç dokun· 
mamıştı. Oda kapısını çivilemiş, içeriye 
hiç kimseyi sokmamış. •. Fakat .. Ah, paııa 

ölünce her şey karıştı. Hele hanımefen • 
dinin göçüşünden sonra çiftliği bir §Camet 
tıardı. Tam 4 gün oluyor. O zamanlar kü
çüle hanımı yeni evlendirmiştik. Beyile be
raber 1stanbulda oturuyorlardı. Zaten pil· 

§a efendi öldükten sonra, çiftliğe kimse uğ
ramaz olmuştu. 

Bir gün küçük bey, kolunda bir Fran• 
aız kadınile çıkagddi. Çiftliği yeni baıtan 
temizletti. Jstanbuldan getirttiği yeni yeni. 
acayip eşyalarla bütün odalan dö§etti. Fa
kat bir kaç gün sonra o kadın - ah bütün 
f elukctler onun başı altından koptu ya • 
kapalı odayı gördü. Merak etti. 

Küçük beyin ölümünden sonra, aradan 
tam bir yıl geçti.. Çiftlikte benden baıka 
kimse kalmamıştı.. Hançeri tekrar yerine 
saplamı~ odayı yeniden kapatmıştım.. Bü
tün eşya olduğu gibi duruyordu .. Gecelen 
sabahlara kadar uykusuz kalıyordum.. Bir 
nralık çiftlik köpeklerinden biri acı acı u• 
lumai:<a başlamı§tı .• Bir kaç gece hep bu acı 
ulumayı dinledik, adeta sıtmalandım .. Son· 
rn, bütün köpekleri köylere, şehire gön • 

derdim .. 
Üç yıl evvel, tam bugünlerde çiftliğe ls

tanbuldan bir telgraf geldi.. Küçük hanım· 
la kocası geliyorlardı.. içime birdenbire 
büyük bir neşe dolmuştu. Derhal bütün 
uşakları, hizmetçileri topladım, çiftliği ye• 
ni baştan temizlettim, eşyayi yerli yerine, 
'.küçük hanımcığımın istediği gibi dizdir • 

dim .. 
Nihayet küçük hanımla kocası geldiler •• 

Arif Bey ıen, güzel, zeki bir adamdı. Çift
liii çok beğendi.. Benden çok hoşlandı.. 
Ayağına geçirdiği kilotu, avcı ceketi, ve 
kurşuni kalpağile, civarın bütün kadınları· 
nı kendine çekerdi. 

Arif Bey, mütemadiyen °odayı, hançeri 
görmek istiyordu. Ben öteki felaketlerin 
deh~etilo müteımadiyen onu yatıştırmağa, 

ikna etmeğe çalışıyordum .. Korkum o kn
dar büyüktü ki, her gece, gizlice odanın 
peıncerelerine yaklaşıyor, ufak fenerimle 

hançerin yerinde durup durmadığına ba • 
kıyordum. Kapı kapalıydı, fakat ufak bir 
zorlama ile pekala açılabilirdi .. 

Nıhayet bir gece elimde fener, tekrar 
pencereye yaklaştım. Fen eri başım üstüne 
kaldırarak odaya baktım ve dehşetle hay· 

kırdım: 

Küçük b<'y sebe
bini söyleyince kah
kahalarla güldü • Yarmki nushamızda 

Sedef saplı han· 
ter yoktu. Yerinde 
yoktu.. Çı'kanlmıı

tı. Deli gibi fırla .. 
dım ... Bir hayvan 
gibi haykırarak se· 
def saplı hançerin 
bulunduğu oda kn
pısına baktım ... A-

Galiba küçük 
beyle alay ~tti. 

Ertesi gün öğle· 
ye doğru küçük bey 
beni karşısına ça ~ 
ğırdı: 

Sayfiyede Sefa •• 
Nakleden : Faik Berem en 

- Kahya, dedi .. O kapalı odayı bugün 1 çıktı. Kilit kırılmıştı.. Ve hançer yerinden 
açtıracakmn.. Çlkarılmıştı. Küçük hanım, hançerden çok 

Boğazıma birdenbire büyük bir yum • korkardı.. Ona bir şey söyliyemezdim .. 
ruk tıkandı. Boğularak: Fakat Arif Bey de ortada yoktu .. Dehşeti .. 

- Siz ne diyorsunuz a küçük beyciğim.. cıNereye gitti, nereye gitti? •. » diye ııabah-
0 oda hiç açılır mı?. diye bağırdım. ladun .. Tam sabaha karşı, çiftliğin avlu • 

- Nasıl açılır mı?. Sana emrediyorum. sundn boğuk boğuk bağnşmo.lar, haykır • 

açtıracaksın.. malar işitildi.. Bekliyordum, feluketi, fa • 
Karşısında boynumu büktüm: ciayi bekliyordum. 
- Bu yaştan sonra beni kov, sokaklara Vehim beni aldatmamı§tı. Deli gibi dı· 

at, ne yaparsan yap, yalnız bunu teklif et• şan fırladım ve Arif Beyin kurşunlarla dea 

me küçük beyciğim.. Paşa efendi bunca lik deşik edilmiş vücudile kar!nlaştım.. U
yıl orasını aç.tırmadı, sen neden bu kadar §llklar, köylüler hadiseyi kısaca anlattılar: 
ısrar ediyorsun? Arif Bey uzun müddettenberi civar köyler· 

- Bana oda lazım.. den birinde güzel bir kadını seviyormuş, 

- Çiftliğin başka odası yok mu a den· her akşam, Söğüt çayında buluşup, seviııi • 
diciğim?.. yorlarmış .. Jşte dün gece ikisi de fena bir 

_ Kahya sana son defa emrediyorum, baskına uğramışlar ve ikisinin vücudu da 
git. uşaklara söyle o odayı açsınlar.. tabancalarla delik deşik edilmişti. 

Uşakların hiç biri buna razı olmadılar.. Arif Beyin üstünü temizlerken cebin • 
Tılsımdan, sedef saplı hançerden korku • den sedef saplı hançer çıktı ve onu tekrar 
yorlardı. yerine .sapladım .. 

- Burada ... Buradayım, ağam ..• 
Küçük Ali böyle vakitli vakitsiz ko

tıu9rnaktan çekiniyor, sözü mümkün 
hkıuğu kadar kısa kesiyordu. Çünkü 
er defasında, sesini kalınlaştırmak la-
~tn geldiğini unutmamak gerekti. Bir 
cfa alıştıktan sonra her zaman kalın 

•ca}e konuşacağına şüphe yoktu, fa. 
!tat her halde buna kolay kolay aiış -
'11ak mümkün olmıyacaktı. 

Direktörlüğünden: 
Siyasal Bilgiler Okuluna girme şartları 

Okula namzet kaydine 17 Ağustosta baflanacaktır. 

Nihayet küçük bey, o gavur kadınla be

raber eline bir balta aldL Evvela birinci ka
, pıyı kırdı, sonra ikinci kapının kanatlannı 

* ihtiyar kahya adeta on yaş birden çöli-
müştü. Omuzları düşmüş, kolları halai:r 
halsiz sarkıvermi§ti. Anlatırken adeta çe • 
neleri birbirine çarpıyordu. Elinde sıktığı 

t~bihleri hızla cebine sokarak derin bir 
nefes aldı: 

ita Koca Ali üç yeni levendi ardına t:-ı-
.. rak kıç kasaraya doğru gelirken ki.i

Ç'Qk Aliye bakarak ~öyle diyordu: 
l - Sağ ol, adaşım ..• Aliler hep böy
c o) ur zaten ... 

Onun omuzuna bir tokat vurarak 
~erdivenleri indi. 
1\ aeş on dakika sonra yeni leventl~r 
()•Ota Alinin ardında kıç kasaıanın mer-
~\'enlerini çıkıyorlar, hyas Reisin ö • 

tıl.ltıe gidiyorlardı. 
hYas Reis kıç kasaranın gerisine } a-

l>ıl- 1 'k' f .. d w ·•ıış o an ve ı ı tara tan one ogı u 
\l~1Yan alçak bir sedire bağdaş kurup 
ktlttınuştu. Beyaz tülbentten kavuğu, 
. ollt\rı sıvanmış olan beyaz gömleği, 
1~len1eli ve koyu mavi renkte yeleği, 1 

Girmek için liseyi bitirmi' ve olgunluk imtihanını vermit olmak lazım
dır. Bu tartı haiz olanlardan yapılacak müsabaka imtihanında muvaffak 
olanlar parasız yahh olarak alınacaktır. Namzet kaydi lstanbulda Yıldızda 
Siyual Bilgiler Okulunda, Ankarada Siyaaal Bilgiler Okulu iç.in müracaat 

edildiği tasrih edilmek ıuretile Dil • Tarih Fakültesinde yapılır. Müsabaka 
imtihanı ayni zamanda hem lıtanbulda, hem Ankarada yapılacaktır. Ka-
yit olunmak ve fazla malumat almak için 17 Ağustostan itibaren her pa· 
%arleıi ve perfembe günleri saat on b~ buçuğa kadar İıtanbulda okula, 
Ankarada Dil - Tarih Fakültesine mü'racaat edilmesi. (231) 

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

C. H. P. Genel Sekreterliğinden 
10 Ağustos tarihinde münakasası ilin edilen Sinema makineleri 

vesair malzemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu müd
det zarfında teklif yapılamıyacağı anlaşıldığından ve şartnamede bazı 
tadilat yapıldığından dolayı 15/9/1936 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Yeni şartnameler 5/8/1936 tarihinden itibaren Ankarada C.H.P. 
Genel Sekreterliği ve lstanbulda C.H.P. lıyönkurul Başkanlığı tara-
fından parasız olarak verilecektir. (111) 

ıök.tü, içeri girdi. 

Kadınla beraber gelen hizmetçi odayı 
silip süpürdü, temizledi, döşedi, dayadı .. 
Fakat küçük bey, hançeri yerinden çıkart· 
mak istememişti.. Kadın çfkarmağa uğra· 
gıyor, küçük bey bırakmıyordu .. 

Nihayet bir akşamüstü, çiftliğe bir sürü 
misafir geldi .. Hep beraber gülüşe eğiene 

içtiler. Ve nihayet hep birden sedef saplı 
hançerin bulunduğu odaya girdiler.. İçle
rinden biri büyük bir cüretle hançeri ye • 
rinden çekti, çıkardı. 

Fakat sabahleyin o adam, o, hançeri ye
rinden çıkaran adam, yatağında ölü olarak 

bulundu. 

Bunu küçük beyle beraber biitün misa
firler pek tabii buldular .. «Adamcağız kalb 
sektesinden öldü lıı dediler.. Fakat küçük 
bey endişeliydi.. Bir akşam hançeri yerine 
saplamak istemiş, fakat metresi olan Fran
sız kadını buna mani olmuştu. 

Aradan bir kaç 1;tün geçince, müthiş, 

- Zavallı küçük hanımcığım.. On • 
dan sonra, yatağa düştü .. Kaç gece sabah• 
lara kadnr hıçlı:.ıra hıçkıra ağladı .. Kaç ge· 
ce yatağının içinde dövündü, durdu. Gün 
geçtikçe eriyor, avurt)nn çöküyordu. Dal 
gibi incelmişti. İkide birde oğlu Muhiddin 
Beyi hatırlıyor, beni bal'lcuna çağırarak: 

- Kahya ona iyice bak, ben ölürsem 
lstanbula git! .. Onu mektepten çıkarma ... 
Kara haberini geç alsın!. diyordu. 

Hiç unutmam bir gece g'cne elimdeki 
fenerle, o uğursuz odanın pencerı sınc yak
lafmlŞtım.. Uzun uzun sedef saplı hançere 
baktım ve ağladım .. 

Zavallı pıı.şacığım, zaten biittin felaket• 
lcr hep onun üliimiinden sonra olmamıı 

mıydı? .. Gözlerimdt'n ynşlnr akı 'ka oda. 
ya icim yanarak bııkıyCl:duı 

( Lütfen sayfayı çevirım-J 
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dakikada mağlôp etti 

İttihatçılar Devrinde 

~-~~ MUHALEFET 0r 
Nasıl doğdu, Nuıl yaşadı, Nasıl öldü? (Baş tarafı 7 nci sayfada) yor, heyecan gittikçe artıyor. Etraftan teı· 

J;>f alkııladı. O da gülerek ringten yürüdü vak ıoaleri duyuluyor. 
ıitti. - Y asu Cimi 1 ••• Son Poıta' nın ıiyut tefrikası : 23 Y zı,. lllldr 

fs!a~ bul ittihatcılan ile Selanik ittihatcılan arasında-merk:ze gösteril::nı'.tayatmzlık 
yuzunden bir soğukluk girmişti. lttihatcılar: "Madem ki müsavat için çarpıflıkt 

aramızda imtiyazlı bir sınıf kurulamaz ! .. " diyorlardı 

Cim Londos - Karayani maçı Sıramda oturan bir Bayan mendili-
Ortaya evvela Kuaryani çıktı. iri yan ni paraladıktan sonra, birdenbire ko -

beyaz vücutlu, ve 90k kuvvetli bir adam. caemı dürtüyor: 
fazla jest yapmıyor. Ajır batlı ve temkinli - Fena oluyorum, diyor ve yüzü 
bir hali var. aararırken, batı kocasının omuzuna 

Oç dakika ıonra da Cim Londoı aiyab düfüyor. Adam karısını getirdiğinden K 
Ye ıöisü (l. S.) markalarile itlenmiı bir pifman söyleniyor. - . arar, derhal tatbik edilmiş: 0 ta - hoşnuteuzluk husule gelmifti. Ye hat- meşrutiyet için de pek bayırlİ netice• 
Benyuvar ile ortaya fırladı ve aürekli aMt..,. - Maçı mı seyredeceğiz, bunu mu rıhte, (ikdam) gazetesine ait olan• ve ta: ler vermiyecek. 
larla ka11ılandı. ayıkacajız... himdi •. )(~uallim Ahmet Halid Kütüp- - Anlaşılıyor. Selani.kliler; bizim Denilmitti ... Ve: lstanbul jttlwtV 

Böyle müsabakalarda herkeain ıözü b· • • • anesı nın üstüne müsadif bulunan • kuvvetimizi kırmak, kendi nüfuzlarını iarile, Selanik ittihatçıları u.... bo 
ranr, Cim Lando.un ise aararmııtı. Sonra 20 nci dakika... Kuaryano Cimin <>?alar. ~ira~anarak lastık bir mühür arttırmak istiyorlar. Bu fikir devam e • suretle bir soğukluk airmifti. 
öirendik ki mumaUeyh ıözlerine ter ciriP bacaklarını ayırmak için uğratırken 0 hakett~rılmış: ilk beyanname, burada derse, bir çok ihtilaflar bat göeıterecek; (Aılam wr) 
~Q~~muınd~~~~~~ fu~~~aryan~un~~~niyor.~p~b~w~~~~ri~~~. ~~-~~===~~~-=====~~=~-~==~~--~--
' Cim Londosun Elinde Siipiiqe Ve ayaklarım kıvırıyor. . !stanbul merkezi, bir iki gün, i~ikla- Cim Londos maçı nasıl kazandıg""ım anlatıyor 

Bir delikanlı ringin sulannı ıüpürüyor, B' klak k 1.ını. muhafaza etmı' ıııtı'. Fakat, her ıııey ır ta , i iıi beraber dönüyor • T T (B t rı 7 l .,. d ) f d' d ·1 il L.. --ve pehlivanlann karıı karııya kedi ciiere t 1 aş ara ne sa,., .. a a en 
1 

e ası e .. ıyor, ve tıpıu ~ Lor 
lar C' ltt h ka f ı ın ızam atına girer girmez, Sela"'nik' • 

bakar gibi birbirlerine bakıyorlardı. De· ' ım 8 a, ayır, yu n ırıyor. d 1 h refmek.ten ... Fakat Türk pehlivanla • doı gibi: 
likanlı elini ağıT aldığı için, Cim l..ondoı Kuaryano kafası üzerine dikiliyor, Ci- en ~e .en eyetin müdahalesi baş gös- rile lstanbuldan başka bir yerde gü • - Çok ııcakl diyor. 

L- min sırtına bı'nı'y R ' · tr f d termıştı. ek Bır' "'azet-: .. : .. y••ını ,..,_ ·~~-yerinden fırladı. Süpürıeyi -Ptıiı albl or · ıngın e a ın a H h reşm istiyorum 1 • -..&&&&&& ..,, '-..1111 ...,..._ 

ortalık temizlemeie baılayınca, bu ıefer olanlar aciip hınltılar duyuyorlar, bir· eyet, er şeyden evvel (Doktor ve - Fakat Dinarlı seninle Atinada büyük gösterili onu müdıit kıaıdu ... ı 
bıılkem Yuıuf buna dayanamadı ve Cim birlerinin kollannı kapıp tekrar hıra· feylesof Rıza Tevfik beye) göz dik .. k h - Londoa, diyor, benim baba. ,.rir miıııti. - gureşme te iç bir mahzur aörmemİf-Londoıun elinden süpürgeyi aldı vqö- kıyorlar, ve yağmur yine bardaktan T ·-. de adamdır. Ben daba otuz bir P.-~ 

L--- B ad 1" tı r b B km · L - • -~ 
leri kurutmaia koyuldu. UVfGnırcasına yağıyor ve biz yine san· - u am, uzum undan fazla ca· y d" f' w.. .. kül . aıtım. a ayın aız uwnım iri JUi Ut.-

Sabık pehlivan olan lspiker Cemal eli· dalyderimizi kafamızın üzerine kaldı- ka satıyor. Artık bunun hareketlerine te ~ o:u, ~f .u.gu ~ı:m vazıyet • tumal 
ne mikrofonu aldı ve ortalıia pa malılma• nyoruz. nihayet verilsin. n ur armlsa JÇ~~_!u __ ı... : Ve baıını. teeuüf ifade ed• lıı1r m•• 
b verdi: D ·ı · · y rar ..... ,ıamua nl ile iki yana aalhyarak anlat170I' 

Cim, Gürcüye iki taklak attırırken em mıştı. e o günden itibaren 1 beb' b' T'" k h 
B

. t ti ki h bU .. .. .. .. Rıza Tevfı'k b · (b' . - srarımın se ı, ır ur pe • - Cim Londoı çok ufak tefek. EJ. a• 
- ır aaa g reıece er, aayı eaa e uçuncusunde belinden makaslıyor ve d eyın ır adet sım meci· lı'vanı ı c· L d 'bi k b' aıailubiyet var. Cim Londoa, lıtanbul bal- . i) d 'ba l . n , ım on os gı oca ır vuca aıjmıyor.Çok çevik, ve mltWt k ... • 

kuıa ve bu yaimura rağmen atada ıelmiı kendı köprüye ~elerek kurtuluyor. dilere~) ~İ r~t o an (y:v~ıy.esi kat'e· 'ampiyonun karşısında görmek iıte - vetli. Sonra, hem çok çabuk bru •erİ" 
olanlara teıekkür ediyor.» 30 uncu dakika ... Müsabakada o • 5 r e~ara çekılmıştı. yişimdendir. Cim Londoı bu şerefi yor, hem yapacağı oyunlan P79t meha" 

O sırada Dinarlı ringe fırlayıp her iki· y~~lar takip edilemiyecek sür'atte bir· mas~~:: .. o tarı~~t' fs(tŞa~buldaÜçıkarıl- çok sevdiğini söylediği Türklerde~ retle gizliyor. Hele o «tayyar.. op11• 

linin ellerini sıkıyor. Cemal devam ediyor. bırıni kovalıyor, Gürcünün bir aralık (İ kı a_;vur e 1 en . ~rayi mmet) kıskanmıyacaktır sanırıml müdıiı bir ıey. Beni geçen sefer de api r 
cDinarlı her iki tarafa muvaffakiyet dili· ayağı kayıyor, diz çöküyor, bu fırsatı ve n lap) gazetelerının imtiyazı; İs· B d" .. yunla yenmiıti. İnıaru havaya kaldırlJt 

hmal 
tanbul ıaübe · . t . d k u cevap onu uzun uzun uşun • d" d" d' k k 

yor, ve bu müsabakanın galibi ile aüret- i e: .• 1iyen Cim Londos, Kuarya· f T sını esıs e en avu at Mus- dürdu" Sonunda. on ur ü ten sonra afUHUD ildıae hır 
ta a Baha bey' .. · d 'd' G · · 1 mek istiyor, fakat dedik a. Çarıamba .U· noyu apıf arasından tutarak havaya b ' . ın uzerın e ı ı... ünün _ Şimdi dedi bu ıuale kat'i bir a yere vuruyor. 

nü evvela bitbirlerini deneyecekler, Dinarb kalclınyor ırmde, Mustafa Baha bey Kadıköyde '. ' Döne döne zaten aenemlb-ea pısaO !oiefiıini gazetelerde de yapabilir. M-L 0 ta bir evde yapılacak bir · t' d cevap veremıyecek kadar yorgunum. baıınız yere çarpınca, derhal cNabyat• 
..,-.ur nare oyunu : d'lm. . ıç ımaa avet e- Şimdilik. lstanbuldan hemen harekete 

Kuvaryani Ruı kazaklanndandır. tıj· Şimdi, bir taraftan halk etraftan ı ıfAz; o~adka hır köşeye çekilerek: karar vermiııı değilim. Bu itibarla bir oluyorıunuz. 
bünden bir ıea haykırıyor: bawı k d'W , ft d K - ız ardeıııf (Şu "' · O ) 'I" • Buna rağmen ben intikamnnı alM:d • g nr en, ı.ge.r tara an a uarya· I (1 k ı~L .T ... rayı m. met - Türk pehlivanile gu"retiP ..:ıreııımiye • 

- Hayır o Gürcüdür. f Jd k b h 1 d d e n ı ao) ın ımtıyazl b k ... T tun. Fakat yağmm U.tünde ,.._-&-7aÜI no ırı a gı ı av ar a önüyor arını ıze ter ... · · 'k' .. ·· ı· · ı .... ,..... 
Cemal devam ediyor. «Evet Kuvarya• .. .. . . .. ".: edecek.sin. Cemi eti m h cegımı aıze ı ı gun sonr.a IOY ıyeyım çadır bezini ıır ııklam etti. Ve QaldarJlll 

• C. d r _ k donuyor.. ve bırdenbire bat ustu I d k Y u tereme, bun· Tenis oynayan ata bınen. m- kulla• k k 'b k 
m ürcü ür. &;daıen endi de itiraf e- tka . d im k .

1 
ara 0 tor Bahaeddin Şak' be k • _,, ıza il i aymaia baıladı. Soma Yk-

diyon ve etraftan bu ıöze ıülüıülüyor. a aı mın ere ge e ıuretı e ye • d . . . .. d.. .. ' ır y ar • nan, ve bot vakitlerini, ormanlarda koı· yumruk atmama mani oldu. H.a..kl ı.e • 
Gazetecilerden biri: re uruluyor. eşımızı mu uru meı ul yapmak isti- makla, ağaçlara tırmanmakla ıeçiren Cim nim aerbeıt 1ıüreıte en Kiivendllim taıafılO 

_ Adam. diyor, aanki Gürcü olmak- Ortalak inliyor. Cim, Kuaryano'nun ) 
0 i>e .

1 
. . l..ondosun edebiyatla da allbclar olduiu ağır yumıuklarımdıı. 

la kabahat iflemif ... , kol ve bacalllarını makulıyarak üze • p~ı mbi~dı: k' b belli. Çünkü hemen her sözün&. Ariatonun. - Dinarh Mehmetle ııtırııaa ... dol• 
Düdtik ça)ayor. rine çullanırken, hakem de ıayıyor: ta. ı ır ı u teklif, Baha beyin Molyer'in, Sokratın bir veciz..Ue teyide ru mu} 
Ve bu cüueli Gürcü 111mruklannı •- - Bir ... iki ...... Üç......... ~oşun~ligıtmemitti. Esasen Baha bey, .çalıııyor. Onu, yaptığı Kiireflen biraz daha - Hayır ... Dinarlı Mebmetı. ılaiFld 

kı)-or ve ileri doiru hücuma ıeçiyor, Cim 20 eaniye içinde ringin üıtü, polis, er te 'fi bili kaydif&rl kabul edecek ,konuıturmak istiyorum ~e: . isterdim elbet. Fakat ildmia de ....... 
Londoa ondan daha kıaa, birbirlerini l· tüfekli jandarma ve apğıya atılan Cim kadar u~ değildi. Derhal bunun (es- ı -. Zavallı. Kuvary~n&... ~~nım: Eier olmuı iki pehlivanız. Bu itl>arla wm. p 
lleta manyetize ediyorlar. Cim boyuna b· ta ~d la 'l d 1 babı mucıbe) ıini sual etti O ıenı yenıeymıt. Amenkaya pdip milyoner r-imizi • etm w kim _.__ u._ ra" ar rı e o uyor. T }"' be · zaman 1 k Şiınd' b" .. .. 'ti . d:ı- -.. eyr ege M ı- w -
wor ve rinıte uilane ve kurnazca dönü• Minderin ortu~da baidaf kurarak a at y, bin dereden su getirerek bir 

0 
aca mıı. 1 

utun uma en IU)'a .... maçtan ıonra yapacajuma b•··- pa " 
JOr, diieri daha aiır. Bir iki elenae, ıene etrafına tatkın f&fkın bakan ve lalı • takım sebepler gösterdi. Arkadafların müıt~rl . ruını bile kazanamayızl 
uzaklaııyorlar. Uzaktan biraz lapacı sibl l k 'b' b' l ld Kav bu arzusunu kırmak domu ol Cun l..ondos, çok yakın bir doıtunu Hamam paruı bile almaclu .......... 

.. .. G" .. b ' d b' c· . e çe er l'1 ı ır .. y er mırı anan U• .. e· amıyaca· mecburen gücendinnif bir iuan eduile sorunen urcu, ır en ıre umn kelana .. bil .. .. .. D" gım söyledi. ' . de benim itime 1ıelmez. Prof..,a..I ada" 
kapıyor, ve bükmeie baılıyor. aryano aoze e .'?run~uyor · un • Baha be heme . . .. ,cevap verdı: mım beni SeBm T ... 

Cim tek omuzu üzerine yere dütüYor. yanın en methur ıki pehlıvanının, mü- dT ed'I y, n meşrutıyet ılan e- - Çok müteeuirim kendiainl memnun QI' . dl · d . 
Yüzü acıdan t kall" d' C." .. d'i sabak•11 da böyle bitiyor. l"'I ır 1 ~ez arkada.şiar arasında bir iti- edemediğime. ımpıya ar a alman neticeler 

e uı e ıyor. urcu ı er af ve munak be 1 omuzunu da yere getirmek için Cimin ko- Cihat Hikmet . k aşaya se P o mamak i • Sonra belini tutup aancılanmıt gibi yü• Berlin, 9 (Hususi) - Milletler a -
lunu büktükçe büküyor, fakat birdeibire Cim Londoe abideye çelenk koydu çı.n Öpe te ~Of~Ut .olır.~yarak - (Şura· ,zünü buruıturak: rasında cumartesi akf81111 yapdauf o • 
CUnin ayaklan Kuaryaninin kafaıı üzerin· Cim Londos, dün Taksim Cumhuri• yı . mmet) ın ımtıynını Bahaeddin - Fakat, dedi, çok aert ıürefiyor... lan tasnif tudur: 
den geçiyor. Ve Cim üıte çıkıyor, Gürcü yet abidesine bir çelenk koymuştur. Şakı~ beye ~erketti. Fakat bu hadise de Ben yumruklu ~rete biç ıelemem. Amerika: 14 altın, 10 a&miif. 5 
&flliı düıüyor. kalbınde, bır ukde husule getirdi. Dünyada en kaçındıgım te1• kavıa et· bronz. Almanya 12 akı 12 - Üft 

«Al Takke Ver KülaD Bir hamamCI duştu, yaralandı l"' ":kradan bir kaç gün daha geçti. Se- mk ektir. Hb'attadbir k~re, bir otele ııirberken, 13 bronz: Finlandya:n,' :. 5 
Şimdi ayaktalar, Cim, Gürcünün par• anı ten Hafız Hakkı bey ve . d azaen ır a amcagızın naanna aımı· 4 d l ) ,. al D"n Galat h da b' saıre en 'ki . '- k 11 U -L-- gumuş, ronz; ta ya: ~ • 

lak kafasına kanılar gibi vuruyor, ve on• u uaray amamın ır mürekkep bir kaç kiıai dah ld' ıım. Kemı en çııı.ı e er e )'llAIUlıa ıa· 2 .. .. 4 b F 3 al kaza lm f h Du ' T a ge ı... ld tın, gumuş, ronz; rana: • 
dan sonra «al takke ve külih» tabirile 0 u ve amamcı rsun peş • Fakat bunların hepsi de garip bir Ü • rı 1 ve: t 4 .. .. 4 b • A ... .._. S 
ifade edilebilecek bir oyun baılıyor. ikisi temal asarken ayağı botluğa gelerek •· .. · · d 'd' - Ulan, dedi, yerden bitme harif. Gö- ın, gumuf, ronz, ·-·-,,-· 

.. 
1
__ w k"' .. . zuntu ıçın .. e ı ı. Aralarında bir şika- y '- b' altın, 4 gümüııı, 2 bronz,· 1--.· 3 .J-

yere düıüyorlar. Biri yatarken, diğeri kôp· uat ıuıttan aşagı came atıın uıtüne y t ba t . . I b zünü aç. 0111.sa ır tane vurunam ıuratını T -·-,, S 
k d

.. .. .. B k . . d D .e. ş g. os ermıştı. atan ul merke • dag·ıtırım. tın, 3 gümüıa, 5 bronz·, .... ___ ..!-&___: 
ru urupkurtuluyor, birbirlerinin kollannı UflDUıttur. u su ut netıcesın e ur- k 1 ed T 

1

•~ 
k 1 C

. G .. l h zını teş 1 en .. zevatın, haik ile fazla Ben pardon dı'yip geçmeL ı'ıtedim. O altın, 1 gu"mu"ıa•, ÇekoşlovaL--·. 2 al-
~ıyor ar, un ürcünün kafasını eline ıun agır surette yara anmış ve asta • h .. T •7• 1ıeçirince ona üatüste dört taklak attn· neye kaldırılmıttır. temN~hını ob~ gormemektelerdi. uıldıkça asıldı. Ve nihayet, araya kan· tın, 3 gümüş; Mısır: 2 Altın, 1 p • 

Birdenbire oda :kapısı hızla açıldı ve kil· 
çük hanım, üzerind~ki beyaz elbiıesile içe• 
ri girdi. Gözleri faltaıı gibi açılmııtı. Saç· 
lan dimdikti. Kor'ku ve dehwetle hançere 
bakıyordu.. Bir kaç adım attı ve durdu. .. 
Tekrar yürüdü ve önüne çektiii bir aan • 
dalyeye binerek bir anda hançeri aapından 
tuttuğu ıibi çekti, çıkardı. 

Dehwet içindeydim.. Oyna14lnllyordum .. 
Sanki vücudum taı keıilmifti.. Dilim tutul• 
ıguı. ellerim. ayakanm donup kamııtı .. 
Ah, o dakikada bağırmak, haykırmak, pen
cereyi parçalıyarak içeri atılmak için ne 
büyük bir ihtiyaçla kıvrandım .. Fakat bü
tün çabalayıılarıma rağmen hiç bir yerim 
hareket etmiyordu. Sadece küçük hanımın 
dehıetle açılan sözlerine, dimdik aaçlanna 
bakıyordum .. 

Küçük hanım hançeri kapınca odadan 
fırlayıvermiıti. Ancak o zaman kendime 
geldim ve bütün hızımla çiftliğin büyük 
kapı11na koştum .. Fakat geç kalmııtım .. 
Küçük hanımın beyaz gölgesi Değirmen 

yoluna doğru bütün hızile koşuyor, uçuyor
du. 

Aman Yarabbi, o geceyi hiç unutamı • 
yacağım .. Ne gece, ne müthiş, ne korkunç 
aeceydi ı.. Bilmiyorum, ne kadar koıtum. 

1 ayet ı~ g~n yine Talat bey avu- ıanlar, beni güç kurtardılar elinden... müş, 2 bronz; İngiltere: 1 albD, 3 ~ 
küçük hanımın beyaz hayalini ne kadar kat ~ah~.beyı hır tarafa çekmiş; uzun· Cim Londos buzlu gazozundan bir yu· müş, 1 bronz; Felemenk: 1 altın, 2 
kovaladım.. ca hır mukaddemeden sonra: dum daha alarak güldü: gümüıa 4 bronz· Kanada· 11 ..... _ 2 .-ıa.. 

Nihayet 0 , birdenbire. tam dere kena • - Az~zim !.. inkılabı, Rumeli yap- - Sonra kendisine benim kim oldu· müş, .4' bronz: japonylk_ i ak:: 2 :Ü 
rına varmadan yere kapaklandı ve beyaz mış.tır. Bınaenaleyh halk da, inkılabın ğumu söylemiıler. Adamcaiız derhal ıo· .. 2 b . Est • 1 al .. - 1 ..:1-

b 1 1 h k
.k.. hbe I ı_ • fı 1 b' d ı_, b" .. 1 muf, ronz, onya. ......, .... 

aya i. ot ar araıında kayboldu. a ı ı re r erini tanımalıdır ... Gö _ ıı.aga r amıı. ve ce ın eıu utün para an .. 1 b . A . · . 1 _,..__, Yr 
Za 11 bu k ed 

L k l .. k' b 'lk 1 d w dil . . d ld muş, ronz, rıantın. 1111111. 
va ı. eoiu gec e -.aı atı ka - ruyoruz ı urada bı'ze karıaı b' k t ı rasta ıgı encının avucuna o ur• . Zel d 1 l N 1 _ ...... 

'I" ır ayı - · nı an : atın; orveç: ...-.• 
mlflı. Avucuna aeçirdiii sedef aaplı han • sızlık I_.. b 1 k muıl var. olan u mer ezini teşkil e- • Leh' 2 .. .. 2 b •___!-ı 
çeri ıınwıkı tutmu" bırakmıyordu. O ih- d k d 1 • . Kuvaryani de güreıi kavıaya çevirmek urtan: gumuş, ronz; ~ ... 

en ar a aş ar bıle bıze ehernmiy t · 1 .. .. d 1 k L_ı-
tiyar halimle ıürüne ıürüne, küçük hanımı · 1 . . . . e iıtedi amma, ben bermutad uymadım. gumuş ma a ye azaDMlflllnlU• 
çihliie getirdim, yatağına yatwdım .. Vü • vermıyor .. ar; alabıldıklerıne gıdiyor • Ayrılırken: Türkiye, Avusturabra, LetoDP 
cudunu, bileklerini oğdum .. Biraz açılmağa lar. Hat.ta bazı şeyleri bize haber ver • - Artık, dedim. gürefİ bırakıp din- Mekaika ve Filipin birer bronz madal-
baılayınca, birdenbire boğuk, korkunç bir me~e ~ıle lüzum göremiyorlar ... Hal· leneceiini söylüyorlar. Aalı var mı} ye almışlardır. 

bulu bız burada, cemiyetin merkezi u- Amerikada Maç Berlin, 9 (Hususi) - C.rekoıoıoeO 
seıle: 

- Bırakın beni. bırakın diyorum! .. Bu 
mel'un hançeri dereye atmalıyım! .. diye 
hayıkırıyordu. 

Ve tam bir ay halsiz bir halde yattıktan 
eonra, bir 1Ubat aabahı. zavallı kollarım a• 
ruında ölüverdi.. 

* Kahya susmuıtu.. Bir kaç dakika derin 
derin iç çekti ve ya§larla dolan gözlerini 
bana göstermemek için ayaia kalktı, başını 
çevirdi: 

- Biliyorum, dedi.. Bütün bunları din· 
ledikten eonra bu çiftliii almıyacaksınız .. 
Fakat ıayet alan olursa, o odanın bütün 
pencerelerini ve tek kapısını duvarlarla ör· 
dürteceiim. 

mumisini temsil ediyoruz. Ve cemiye· Cim Londos: güreı müaabakalarını kazananlar: ()rt• 

tin bütün kuvvetini de bir noktada top- - Kayır, dedi, fimdilik pmpiyonum. ıiklet: Birinci Johanuon laveç. 
lamak istiyoruz ... Onun için artık siz Ve ilk altta kalacağım güne kadar gürete· İkinci Almanya, üçüncü Macuiıltaa. 
bir tarafa çekilin de; halk ve hükumet, ~eiiml Şimdi Amerikada yapacaiım çok Takımlar arasında yapılan E'.lıkrilll"1: 
biraz da bizi tanısın. mühim bir maçım var. ~pe müaabakaaı bitti. Tasnif töyle: 1 - 1 

Demİftİ. Dünya boks pmpiyonunu yeneceğimi ya • 2 • İsveç 3 Fransa • 4 • Almanya. 

Go 
.. ru"lu"yor kı' S l"' 'k' k .. iddia ettim. O yumruk atacak. ben tutaca· 3000 metrelik manialı kOfU çok beti" , e anı mer ezını l . · •t 

t k
'l d 1 d h~ı.· 1 h ( ğım. canlı oldu. Finlandiyalı sobollo olimP'1 9 eş ı e en er e mum o an ru ; ce· ' . 1 . . · __ L · t' b" .. k d .. fu Ben öyle iki yumrukla devrilmem. kı ,tam piyonu 9 daluka 38/ 1 O, eaki ~or 

mıye ın utun u ret venu zunu ~ . k d b' f ı· d L'k 218/ 60 'd' E · · b' f L'- kırıl• 
k d

. 11 'nd b I d ak . ' ,YUmrugu yeyınceye a ar ır tara ını e ı· aıı.ı a ı ı zıcı ır ar .... 
en ı e erı e u un urm ) dan ıba- · d' · d' ı k M . me geçır ım mıy ı, mese e yo tur: , ut· mııtır. 

rettı. '1 k ı· ı· . 1 . lk' . F' 1 d' ü .. ....:a Al• a a ga ıp ge ırım ıncı gene ın an ıya, çun"'" 
Avukat Baha bey, Talat beyin - a· 

1 

Cim Londoıdan sonra, Londra otelin· manya. 
deta, (tebliğ • ve • ihtar) mahiyetin • :de, mağlup pehlivan Kuvaıyaniyi de gör· . Su topu müaabaka11nda Alm•~: 
de olan ıöZlerini, latanbul merkezini düm. Kuaryani'nin koca ellerinde Japonez Avusturya, Macaristan ve laric;rJı fİPo 
teşkil eden zevata neklettiği zaman, bir ,bir yelpaze. Y &flllaklı bir eski hanıme- kalmıtlardır. 



10 Ajuatoa 

Cinsi 

kara mercimek 
Patates 
Buğday 
Bulgur 
Nohut. 
larbana 
PaatJrma 
kara biber 
kllmlZl bl"ber 
r..,.. (muhtelit 
?uz 
Sirke 
S.lça 
kimyon: 
Çay 
Soda 
Vanilya 

Süt 
loğurt 
'terey.jı 
8eyaz peynir 
katar peyniri 
kaymak 
Reçel 
lumurta 
'tahan helvaaı 
?ahan 
Pekmez 
tlonek kadayifı 
'tel kadayıfı 
lauı kada~ı 

.. panali 
Pıraa 
lfavuç 
kereviz 
Pancar 
?aze yaprali 
'taze aoian 
1' aze bezely~ 
l'aae bamya 
Tazeaa~ 
Karnabahar 
Yer elmaı 
Semizotu 
'taze bakla 
l etil aalata 
Pttuul 
f:nainar 
l-liyar 
kırmızı turp 
Pttaydonoz 
Dereotu 
Nane 
talı fuulye 
A1,e kadm faaufye 
l>olmahkbbak 
Sivri biber 
l>olmahk biber 
Patııcan 
l>oıates 
libaa 
s.ı...ura ,.prali 
.... kabaiı 

SON POSTA 

( Baı tarafı 8 inci sayfada ) 
Kilo Beher kil01u Tutan tık teminab 

1.470 
19.700 

535 
2.650 
2.450 

480 
530 
58 
66 

750 
5.400 
2.903 
1.080 

30 
184 

6.000 
21S Paket 

10.800 
13.950 

800 
5.300 
2.900 

280 
1.450 

~71 .200 Adet 
ı.150 

900 
1.080 
ı65 

930 
610 

13.500 
10.800 

3.300 
2.400 

400 
840 
770 

t.350 
1.200 
1.049 Demet 
3.000 
1.700 
3.500 
4.450 

to.ooo Adet 
4.800 )) 
1.560 )) 

10.200 )) 
1.200 Demel 

ıs.ooo )) 
2.100 >J 

2.050 )) 
1.900 
7.700 
9.600 

450 
3.370 
9.400 
1ı.100 

9.900 
800 

1.500 

8.700 
1.920 
1.900 
2.100 
1.550 
2.820 
2.050 
1.800 
1.450 
1.250 

19.90Q AcW 
10.100 
7.300 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

ı2,5 
6 
7 

10 
12 
80 
90 
20 
60 
30 
7 

ı2,S. 
2C 

1 00 
3 50 

ıo 

50 

ıs 
20 

ı 60 

4S 
70 

1 60 , 
40 
l,S 

40 
30 
17~ 
2S 
30 
30 

10 
8 

10 
ıs 

8 
ıs 

8 
20 
20. 

5 
20 
7 
8 

10. 
4 
5 
ıs · 

j 

2,5 
1 
1 
1 

10 
10 
5 

20 
15 
12 
10 
8 

30 
10 

20 
20 
60 
20 
20 
25 
20 
10 
25 
25 
5 
8 
7 

183 75 
1182 00 

37 41 
J265 00 
294 00 
69 60 

:424 00 
69 60 
39 60 

225 00 
378 00' 
362 87,S. 
336 00 
30 00 

644 00 
500 00 
107 50 

1620 00 
2790 00 

ı 1280 00 
2385 00 
2030 00 

448 ()() 
580 00 

2568 00 
460 00 
270 00 
189 00 

41 25 
279 00 
183 00 

1350 00 
' 864 00 

330 00 
360 00 
32 00 
~26 00 
61 60 

270 00 
240 00 

52 45 
600 00 
119 00 
280 00 
445 00 
400 00 
240 00 
234 00 
306 00 

30 00 
150 00 

21 00 
20 50 

190 00 
770 00 
480 00 
90 00 

505 50 
1128 00 
1110 00 
792 00 
240 00 
150 00 

1740 00 
384 00 
1ı40 00 
420 00 
310 00 
705 00 
410 00 
180 00 
362 50 
3ı2 50 
995 00 
808 00 
.;ı 1 00 

13 78 
88 65 

2 81 
19 88 
22 os 

7 20 
Jı 80 
5 22 
2 97 

16 88 
'28 3S 
27 22 
25 20 
2 25 

48 30 
37 50 
8 06 

896 16 

121 50 
209 25 

96 00 
ı78 88 
152 25 

33 60 
43 50 

ı92 60 
34 50 
20 2S 
14 18 
3 09 

20 92 
13 72 

1134 24 

101 25 
64 80 
24 75 
27 00 

2 40 . 

9 45 
4 62 

20 25 
18 00 
3 93 

45 ()() 
8 92 

21 00 
33 38 
30 00 
18 00 
17 55 
22 95 
2 25 

11 25 
1 58 
1 54 

14 2S 
57 7S 
36 00 

6 75 
37 91 
84 60 
83 25 
59 40 
18 00 
11 25 

889 03 

130 50 
2880 
8550 
31 50 
23 25 
52 87 
30 7S 
13 50 
27 19 
23 44 
74 63 
60 60 
3832 

620 85 

Münakasa 
Tarihi Saati 

14181936 145 
)) )) )) )), 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

» J) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) » 
)) )) )) ,, 
)) )) » )) 

)) )) » 15,5 
)) )) )) ,. 
)) )) ,, )) 

)) )) » )) 
)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) » 
)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

17/8/936 14 
)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) » )) )) 
)) )) )) » 
)) )) )) )) 

)) )) ,, )J 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) » 
)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) }) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) » » )) 
,, » )) J) 

)) )) » )) 
» )) )) » 
)) )) » » 
»•)) » 
)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) » ,, 14,S 
,, » » » 
,,,, ,, . 
)) )) )) » 
,. )) )) » 
)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) » 
)) )) )) )) 

)) » )) )) 
)) )) )) )) 

)) )) » ,, 
)) )) )) )) 

1 - Yukarida adlari yazılı yiyecek ve yabcak ihtiyaç miktan eksiltme prtnamesine aöre komilyonumnza laajh 
okullar namına parti, parti kapalı zarfla münakasaya koaulmut ve ilk teminat mildan ~ yanh'flD'. 

2 - Eksiltme Ankaa Mektepler Mubuebeciliğinde toplanacak komisyon huzurunda belli da Ye mtlerde 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye airebileceklerin 936 yılı Tıcaret Odası ve 2490 aayıh kanunull' (2, 3) üncü maddelerine söre 
ellerinde bulunan belgelerle; licaretbane namına İfe gireceklerin ifbu kanunda yazdı tudar içinde aot. • 
likte alma vekaletnamelerile komisyona bat vurmaları. 

4 - Kapah zarf ekailtmelerinde isteklilerin yukarıda adı yazıh kanuna uygun olmak üzere bpah zarf mektup. 
lanna istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya Banb nıektuplarmı koymak IUl'etile wflann tiwine 
tekliflerinin hangi ite ait olduğu ve kanuni ikametgihlan yazıh ve zarflar mühürl6 olarak beRi ... 'ft 

saatlerden bir saat evvd makbuz mukabilinde komisyon hatkanlığma verilmesi lizunclwr. Bel& IÜD 'ft 

zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektuplan kabul edilme&. T•n•lum elnı1tme wt
lerinden evvel Ankara mektepler mubuebeciliii veznesine yatmhmt bulunmaıı ve eksiltme prtnamelerini 
aönnek &zen bmia:roo aekreterliiine müracaadan ilin olunur. ( 46) 

Sayfa 11 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: J 
17 adet 300 kiloluk baskniün sif muhammen bedeli 80 Lira 

18 ,, 500 ,, " " " ,, 95 " 
5 • 1000 " " " " " 155 " 
2 " 1500 " " ,, " " 220 " 

J. - Yakanda tartı mldetiyle miktan Ye ..bammen bedell~ri yualı 
baskWler prtnameleri mucibince açılr ekailtme auretiyle sabn 
alınacaktır. 

il. - Eksiltme 10/IX/936 tarihine rastlıym Perfemhe g&ı& mt 15 de 
Kabatqta Levazun ve Mübayaat şubesi bimm>daki Abm aabm 
Komiayonunda yapılacakbr. 

111. - Kanunen eksiltmeye airebilmek hakkını haiz olan isteklilerin 
prtnameleri parasız olmak üzere bergün ve pazarlık için ele 
teyin olunan pn ve saatte % 7 ,5 muvakkat pvenme paruı 
olan 322 lira ile birlikte yukanda .özügeçen Komisyona 
gelmeleri IAvmchr. (40) 

* * 1 - Kapalı zarfla 23/Vll/936 tarihinde ihaleıi yapılacait illa 
olunan 121187,81 lira kqif bedelli Polatbane yaprak tütün ambarı 
Binaımın Tahidi kiyaıii fiat uıulile inıaatına istekli çıkmadığınd
ayni ,ekilde 20/Vlll/936 tarihine rastlayan Perıembe günü saat ıs de 
ihalai yapılmak üzere yeniden ekıiltmeye konulmaıtur. 

il - Kapalı zarfla 29/Vll/93ô tarihinde ihalesi 1apmcağı ilia 
olunan (17845) lira (10) kurut keıif bedelli Polatbaae idarehane bi • 
naıı intaatının götürü ihalesi 20/Vlll/936 tarihine raıtlı,an Perıembe 
aünü saat ıs e talik olunmuftur. 

111 - Her ikiaine ait ekıiltme, Kabataıta inhisarlar l..eYazım ve Mü
bayaat ıubesindeki Alım • Satım Komisyonunda 1apılacaktır. 

iV - Ambar binasının ketif evrakı (606) kurut ve idare binasının 
keıif evrakı (90) kurut mukabilinde inhisarlar lllf&&t fllbesinden 
alınabilir. 

V - Ambar binasmın muya)duıt teminatı (7309,39) lira idarehane
sinin (1339) liradır. 

vı - isteklilerin ihale tarihinden en az üç gün evvel inhisarlar fn.. 
pat ıubesine gelerek Nafia Vekaletinden bu büyüklükte bir bina iti 
yaptıklarına dair alınl§ oldukları Müteahhitlik tezkereleriai il>raz ile 
eksiltmeye ittirak için fenni ehliyet vesikası almalan ,arttır. 

Vll - Kanuna uygun olarak kapalı zarflar yukarıda sözü seçen 
Komisyon Reisliğine ihale günü en ıeç saat 14 de kadar makbuz_.. 
kabilinde verilmit olmalıdır. ( 62) 

* * 1 - ldaremi2Jin Cibalideki Fabrikasında yeniden yaptıracalı 
23147.97 lira ketif bedelli İnfaat ve tadilat kapah zarfla ek· 

siltmeye konulmuttur. 
2 - Eksiltme, 19/ Ağustoa/936 Çarpmba günü saat 11 de ltabatat

ta LeTaZDD 'ft Mabayaat Şubesindeki Alaa Satım Lmiayo_.. 
da yapılacakbr. 

3 - Muvakkat temiat 1736.09 liradır. 

4 - isteklilerin ihaleden en az üç gün evvel inhisarlar lnpat Şube
aine gelerek ve bu gibi itleri muvaffalri,.etle yapbldarma dair 
reami vesaik göstererek 115 kurut mukabilinde münakasa evra· 
kını istiyebilirler. 

S - Teklife aid kapalı zarfları en geç U.le sini saat tam 10 na 
kadar adı geçen Konaiayon Reialiğiae -kbm mukabilİINle ve-
rilmiı olmalıdır: (124) 

Dahiliye Vekiletinden: 
t - Viliyetler evinin, Bayındırlık BakanJıiı ve Ekonomi Bakanhii 

bimJarile çevrilen meydanının etrafı plinlanna göre kısmen Pergola intaab 
ve muvakkat kabul ile kat'i kabul araamda Alb ayhk mütemadi tamirat D
pah zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 12/8/936 Çarfambagünü saat 15,30 da yapılacaktır. 
3 - Eksiltme Ankarada Y enifebirde Dahiliye V elıHati Maw içilıılde ... 

ı.... eabD alma komisyonunca yapılacaktır. 

4 - 'Yaptınlaalr .. - h···- llıetif ..... zt.179 ..... 
5 - l.teldia... ebiltme f&l'bıaıneaini, mukavele projeaini, nafia itleri ... 

raiti umumiyeüni, fenai f&l'lllumyi, btif we proje n r-imleri V Silet la-
.-... ı .ı. .-.a. 

• - .......... ' • t 1.567 ....... 

7 - lmlrBI- -lnehn ılRa .m. sin enel mfia • ' '' 'i ı -1mc• l1n 
fenni ehliyet veaibsı alraldanl.. 

8 - istekliler teklif meldaplanm lünci •••• ,..ı. ım"m Wr 111111 
evveline kadar vekiletteki elmltıw llıa • ,,__ ı · 5ii-e ıwww.k •t1ı1 
linde makbuz alırlar. 

9 - Poata ile göndeııilecek teklif ...ı.tupl.nnm ,..._... 7uala ...... 
komisyon reisliğine ıelmit 1N•._1vı ..... Bu ....... de a.. .m. 1llii • 
bür mumu ile iyice im ......... alnı re Jiz•...W. Poetada nlM:ak ge+ a.. 1 r 
kabul edilmez. ( 54) 

vlıt Dımiryollan va Limanlı~• 1şlelm! Umum itlarasi 1.11 MI 

Mit•hhiclince temin edilemediği cihetle mulaaTeleei fahedilen 1 JO .._ 
biiJik Ye 3 tane küçük nıon mütambaaı 22/Eylw/936 Sah günü açık ek • 
ai1tme 1olu ile Anbra idare binasında aatm alınacaktır. Muhammen bedel 
11880 liradD'. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 891 liralık muvakkat teminat, hnnınun taJia 
ettiii Yetibı.r "retmi pzeteain 7 /5/936 T.3297 No. lu nimsmda iati
P*' etmit olan taJimatname dairesinde almmıt vetika ile birlikte aynı P. 
._ 15,30 da Malzeme claireri dokuzuncu merkez lwaiaJonuncla l.Zlt' .... 
1un-1vı li•Ri+dlr. Bu ite ait prmameler Ha~ Taellim" Se.k 
Şefliiiadea, ~ Mrbıme dair.-.. ....- alıuak drıilblmUta • 
dır. (242) 
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YENi 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede .. büyük muvaffakiyet kazan;n Hasan tıraş bıçaklan 
yenı ve kat'iyyen paslanmaz nevmı piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan brq 
bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile 
gay,et kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hiçbir brq bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna 
ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. l adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan Tıref 
sabunu - Hasan Tıraş kremi - Hasan Tıraş pudrası • Hasan Tıraş· kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve 
mükemmel vasıtalardır. Hasan deposu: İST AN BUL, BEYOGLU, ANKARA. 

İstanbul Müzeleri Genel Direktör
lüğünden: 

Cinsi Evsafı 

Mangal 

Tahmin 
Miktan Bedeli 

kilo Lira 

---
kömürü Sinekli veya 19500 585 

Çerkesköy 
malı 

Kok kö- Dolmabahçe 
mürü veya Yedi

kule gaz-
hane! eri 
malı. 

Ton 
81 1539 

Muvakkat 
Teminat 
Miktarı 
L. K. 

43. 88 

115. 43 

Eksiltme günü 
ve saati 

ı 7 ıvmıt936 

Pazartesi günü 
saat 14,30 

Pazartesi günü 
saat 14,30 

lstanbul Müzelerinin yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin §artnameleri görmek üzere hergün ve eksiltmeye girmek 
üzere eksiltme iünü Ticaret Odasından aldıkları belge ve teminat 
makbuzlariyle lstanbul Müzeleri Genel Direktörlüğüne müracaat 
eylemeleri. ( 63) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğün
den: 
İıtanbul gümrükleri için 16 lira aylıklı memur namzetleri ve yine aynı 

paqlı daktilolar alınacaktır. 
Aranan tartlan iıtekliler Batmüdürlük ıicil servisinden öğrenebilirler. 

(239) 

DENİZCİLERE iLAN 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

ı Bazı imaların tamiri için, ıiıli ve tipili havalarda ç~Iı,tınlmakta olan 
~etilköy ıiı düdüğünün faaliyeti durdunı.lmuttur. Tamırat tamamlandık • 
~ sonra düdüğün çahtmaya batla ya cağı aynca ilin edilecektir. <l235» 

KUMBA 

,! __________ _ 

En hoş meyva usareler"la hazır· 

lanmıştır. Hazmi kolaylaştırır. 

lnkıhazı izale eder. 
Kanı temizliyerck vncud 1 tazelik 
vo cnnWık lıahşeder. 

INGILlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 1 

~--------mm!! _____ , 
Bir ölüm munasebetile 

Sclanikli Armutculu Hasan zade Yor· 
,gancı Mehmet dün saat 12 de vefat et • 
miştir. Dür.den itibaren merhumun hak • 
kında yapılan muameleler muteber değil-
,dir. 

Merhumun oğlu Hasan 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

.,.-

--
( 

Sınai Kimya Mühendisliği 
tahsili için 

Almanyaya talebe gönderilecektir 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

A. ş. inden 
Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet zar

fında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlıkların ikma
linden sonra sıhhatleri fabrika İ§lerinde çalışmaya müsait iki ili 
üç lise mezunu her sene sınai kimya mühendisligi tahsili için 
Almanya'ya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve AJmanya'ya gön
derilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak olanlar inti
hap edilecektir. 

İsteklilerin 1/Eylw/1936 tarihine kadar aşağıdaki vesikalan 
Eskişehirde Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Direktörlü· 
ğüne göndermeleri limndır. 

1. Hal tercüme.si 
2. Sıhhat raporu 
3. Mektep şahadetnamesi musaddak sureti 
4. Olgunluk imtihanları notları musaddak sureti 
5. 9 X l 2 eh' adında 3 boy fotoğrafı 

AEVUE saatıarı terakkıyatı fennlyenln en 
- 4#>- ""' ..... 

son ıcadlarile mücehhezdir.,. 

R EV U E · 
saatının t:>ugünkü tekAmül hali 

eo senelik tecrübe netıce•ldlr. 
Modeller. en son" ,ve .zarif. tek ildedir. 

"' AEVUE eaatlan tanınmıış saatçılarda 
satılmaktadır. 

U"'u"'t depo•u ı letanbul Bal'loekapı, Tat Han, Birinci kat 19. TetefOft 218M 

- -·------- ---------
İstanbul Üniversitesi 

Rektörlüğünden : 
lıtanbul Oniverıiteıi Fakültelerinde 15 Doçentlik açıktır. İmtihan 29/ Er 

lül/936 tarihinde yapılacaktır. Doçent olmak şartlarım dolduran isteldileriO 
açık doçentlikleri ve imtihan f&rllarını öirenmek üzere timdiden miiraC" 
atları. ((4498» 

~ TUZLA 411m--------.. 
iÇMELERi 

İçme trenlerinin vapurlan köprOden 6,25 • 7.40 - 8,40 • 9,05 - 11 -
13,15- 15, 10 - 15,50 dir. 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
· Eksiltme Komisyonundan: 

Sıhhi Müesseselerin kapalı zarfla ekıiltmeğe konulan yoğurdu arasindıa 
Tıp talebe yurdunun S kurut muhammen bedelli 6000 adet kiıe yoğurdun8 
istekli çıkmamasına binaen yeniden pazarlıkla ekıiltmeğe konulmuftU"• 

1 - istekliler f8rlnameyi komisyonda görebilirler. 
2 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikaıiyle 2490 sayılı kanun

yazılı belğeler ve 22 lira 50 kurufluk muvakkat garanti makbuz veya ~ 
ka mektuplarile birlikte 12.8.936 günü saat 16 da komisyona gelnıele' 
ri. ( 4281) 

- · -
Kayseri Tayyare Fabrikası Direk

törlüğünden: 
Kayseri Tayyare Fabrikasına birinci sınıf olmak üzere tesviyeci ve tom~ci 
kaportacı ustaları imtihanla alınacak"'l1r. imtihanlar Kayseri tayyare faS,rı: 
kasında yapılacaktır. Ve imtihanda muvaffak olacak usta i'cilere dereceler•• 
ne göre (3 : 5) liraya kadar yevmiye verilecektir. Müracaat ve imtihan P.· 
ğustos nihayetine kadar devam edecektir. (191) 

·------------------------
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim 1 agıp EMEÇ 

( A. Ekrem v • "·.ı.ı...., .. 
&AHIPLERl:l S. Ragıp .EMEÇ 
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Doktor Hafız Cemal 
L>ahilıyo mütchaııııun 

Pazardan maada hergnn 3 - 6 

Dıvanyolu (104) No. Telefon: 223~ 
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