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Sene 7 - No. 2168 Yazı işleri telefon 

...., Trakyada evvelki gQ.n yapılan büyük geQit resiınJnden görllntı~er: 

İspanyada harp 
tekrar alevlendi 

Şimal ve Cenuptaki asi 
orduları birleşmişler 

Almanya ile ltalyanın asilere bili tafYare .göndererek 
yardım ettikleri bildirilıyor 

- CUMA - 14 AÖUSTOS 1936 idare itleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 Kurut 

::: ;,,... :: 

:: -

Kudretli Türk Ordusunun Piyadeleri, Tayyareleri ve Makineli Kuvvetlerinden Zırhlı Otomobiller Geçerlerken 

Mareşal Fevzi İstanbula döndü 
Kahraman ordumuzun Trakyada 

yaphğı büyükgeçitresminden intıbalar 

Ge9it resminden heybetli bir intına: Tanklann geçişi 

Uı;ı;;b;·iı;,Hi;;U-IHHll-

S usuz luktan 
Kurtuluyorlar 

DahW harp ispanyayı bu hale sokuyor : Toledoda bir sokağın hail 

-.t:ndra, 18 (Hususi) - Asiler ien 1 zımlıfa1'ından bit! Sebeıtiyen phrinl Belediye bütün eski çeıme-
J..J.. tiyen ve İruna şehirlerin: karfİ denizden de tehdit etmektedir. . l • k t ı. 1 • 
~ar taarruza geçmiflerdir. Asilerin (Devamı a inc:1 sayfada ) erı apa acaa, yer enne 

erkos çeşmeleri yapbracak 

Cim Londos· kaçıyor mu ? Şehrin bir çok yerlerinde tiddotli bir 
ıu sıkıntıaı hüküm ıürmcktedir. Ye
nikapıda ve Laleli civannda 15 ailn • 
denberi bir dirhem au bulmak müm • 
kün olamamaktadır. Diin okuyucu • 
larımızdan mürekkep kalabalık bir ka· 
f.ile matbaamıza gelmif ve fÖyle dert 
yanmıtlardır: 

\' unan pehlivanı dün geceye kadar 
Pehlivanlarımızla güreşmeye razı iken 

birden caydı, bugün gidiyor 
.. ~ .. 

Ciııı Londoa din gece saat 1 de " Son Posta ,, muharririne " Siz 
leçmeleri yapınız, 15 giln sonra gelecek ve tesbit edeceğiniz 
Pehlivanla güreıeceğim. Daha evvel Dinarlı ile güreımek ill:emiyorum 1,, 

dedi. Hakikaten gelecek mi ? Bunu zaman gösterecek 

(Devamı 8 inoi sayfada) 

Denizlide şiddetli 
zelzele oldu 

Denizli 13 (A.A.) - Dün 12/22 de 
hafif bir zelzele oldu. Bir dakika ıonra u• 
zun ve çok ıiddetli bir zelzele daha oldu. 
Ufki olduiundan zayiı.t ve hasarat ol • 

madı. Saat 12/45 de, 1/5 de, 1/25 de, 
8/35 de ve 8/ 42 de olmak üzere beı zel· 
zele daha oldu. 

Şükrli Kayanın 
Sporcularımıza 
Telgrafı 
lstanbul 13 (A.A.) - Yaıann mu ~ • 

vaffakiyeti ve olimpiyatlara iıtirak eden 
diğer sporcuların kazandıkları puvanlar ve 
vaziyetleri hak.kında Berlinde bulunan apor 

Mareşal Fevzi Cakmak 29Çlt J'MIDlnln blttlA'fııl haber veren) 
Oeneral HAlll1 tebrik ediyor 

ö .. Seçmelere bRzırlaıian, MülAyim, Ri~at, Arif ve Kara Ali 
>ottı.:.'ırnü.z~ek.i .. ~~zar ~ünü •.. Taksim ıtad- idd~alartna -~·ağme~, dün. ~azdığımız 
'~ k tnısli gorulmermı gureşlere sahne VUl)'et. henuz 'C:leııımem.ııttr. 

kurumu baık.anı Ali Hikmet Ayerdemden Makineli kuvvetlerimizin efradı arasında manevralardan sonra eğlence 
ıon Parti ıenel sekreterliiin• ıelen telıraf u • T rakyadaki manevralarda bulunan bulunduğu halde dün sabahki kon • 

zerine Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek· genel kurmay bafkanı Mareşal Fevzi vansiyonelle şehrimize gelmiştir. Ma· 
~--- Qroı..: - '-'-" - "---- D-- - "' ~ l 
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-, Resimli Makale a Kög ve kır sevgisi a r------------------
Kıs 

ispanya 
Faciası 

h 

Yazan : F. "· Ahi~ -i apanya'da halk kuvvetleri ile 
fafistler arasında hakiki bir harb 

olmaktadır: Bir vatan müdafaasının 

hemen hemen bütün malzemC8i ve 
kam, boş yere harcanıp durmaktadır. 

Boş yere tabirini yerinde kullanmadık: 
Jspanya'yı yakından tanımıyorsak da, 

pek yakın tarihini bilınemekliğimize 
imkan yoktur. Çünkü Primo de Rive-

ra diktatoryasından beri, gündelik ga
zeteler Jspanya havadisinden taşıyor. 
Fas macerası, Türkiye kurtuluş hare· 
keti ile yaşıttır. O gündenberi bu sı • 

, 

• 
1 

Köy ve kıra kavupn yurddaşın içi-
ne engin bir ferahlığın serpildiğini duy- • .. 
ması bu yüzdendir. hı çarpar ve koye, kıra kavuşanlar 

kendi kalplerinin bu kalb ile hema-
Köy ve kırda öz yurdun bütün kal· hcnk olarak çarpmasından doğan haz 

ile gaşyolurlar. 
Köye ve kıra kavupnların 

yarlıkları bu yüzdendir. 
bahti -

cak ve coşkun latin memleketi siikun 
ve durluk Y.ÜZÜ görmemiştir. r------:==---------~~~~~~~~~;;;;;;::::::::::::::== 

Halk hizmetinde olmıyan, ve yal- l s ö z A R A s 1 N D A J 
nız halk alyhindeki zulüm ve imtiyaz-

lara siperlik eden ilk diktatorya, kral-
lık tahtı ile birlikte devrilip gitti. Yeri- Açlık grevi *------------• 
ne gelen ilk ~muriyet, inkılabsızlık Yapan HERGUN BiR FIKRA 

Her gün 
Bir kilo 

yüzünden çürüdü ,gitti. O zamanlar Hintli rahip 
lspanya'yı geçen bir fransız muharriri Haksız yere 
diyor ki: «- lıpanyada bir inkılip ol- mahkum olanla _ 

~fbr; bir nazırlar heyeti değif - rın veya haksız 
DUftir.» rnahkum olduk· 

Halk gene topraksız, kilise gene 0 _ \arını iddia eden· 
lanca kudreti ile ayakta idi. Aeıl is • lerin açlık grevi • 

panyol ihtilali, halk cephesinin zaferi 'ne baş vurduk -
ile başlamıştır. Fakat bu zafer memle- ları çqk vakidir. 

Fakat başkaları -
ket içindeki bütün geri kuvvetlerle, nın derdinden 
Avrupa'da sosyalizmin .zaferi kendile- do!ayı, 11 O gün 

ri için hayat ve devam tehlikesi adde· aç kalan kimse 

La.hey ceza itimat 
Kan veren kadın 

Salamon fena halde kızını§, ateı püs· mah ke me si nin 
kürüyordu. Giyinirken, ceketinin ce • huzuruna bir 
bine el atnuf, cüzdanındaki paradan, 
on liranın eksilmİf olduğunu gönnü~ • kadın çıkarmı9 • 
fü. Kansına hitapla: lar. Bunun suçu 

- Biıin çocuk, benim oepimden pa- her hastalığı tek 
ra çalmiı! dedi. bir ilaçla tedavi 

Evladma fazla diifkün olan kadm, i imiş. 
bu itham kartısında isyan etti: ~ Elindeki ilacı 

- Oğlundan mi fUpe ediyorsun? ~tahlil etmişler, ve 
Daha iyi.si benden fUpe el! insan kanından 

Diye bağırdı. Fakat Sa1amon, ao - mürekkep bir 
ğuk kanlılıkla fU cevabı verdi: şey olduğunu anlamışlar, ilaçları nere-

- Yok, kariciml Parenin hepsi ça• den bulunduğunu soruşturunca: 
lİnmanuf ki, senden fUPe edeyim! - Ben her gu""n vücudumdan bir 

·-----------------------· Oguncaklar gibi kilo kan çıkartırım, onu da böylo ilaç 
yaparım l demi~tir . 

.. .. 
z 

Zengin bir ecnebi 
Olsaydım .. .. Talu 

D ün, biT yerde geçen ıece T epeba• 

ıında verilen meddahlı, karagözlU. 
orta oyunlu eğlenceden bahsediyorlardı. 

Meclis, ıuurlu insanlardan mürekkep ol• 
duğu için, lıtanbul şehrinin imar bakı • 
mmdan zaranna olarak tertip edilen met" 
~uuur uKırk gün, lmk gece f eatival» ini 
kimi tenkit. kimi tezyif ediyor, i'uya bu • 
raya seyyah celbi ( 1) için irtikap olunall 
bu melodramatik hataya esefleniyorlar • 

slı. 

Bir müddet, muhavereye kulak misafil~ 
olduktan sonra, gözlerime bir ağırlıktıt 
çöktü.. Kafamı arkaya doğru yasladım yj 

bayalata daldım .• 

Kuruntu bu ya). Kendimi zengin, mil
yoner bir ecnebi tasavvur ettim. Paristekl 
konağımda, ve yahut ki Ren nehri kena • 
rındaki malikanemde içime, birdenbire si• 
kıntı basmış. 120 beygirlik 19 36 modeli 
en yüksek markalı otomobilimle. kaymalİ 
ııibi otostradlar üzerinde saatte yüz kilo • 
metre sür'atle gitmekten, her biri 1 O.OOQ 
ıterlin lirasına sigortalı küheylanları ya • 
nıtırmaktan, Vagnerin müziğini Bayrött~ 
klasikleri Pleyel salonunda dinlemektcnı 
Komedi Fransezin yeni repertuarını seY, • 
retmekten, Süzan Langlen ile Hanri Ko • 
ıenin tenis maçlarını takipten, Rivyerada 
kotramla mehtap gezintileri yapmaktan• 
hakiki Taboren ve hakiki Foliberjerde heı 
ıece rnvak gibi şampanya akıtmaktan bı• 
kıp usanrnıgıın .. 

Bir yanda, Berlin Olympiyadları, öbür 
yanda K vin Meri ile efsanevi bir Amerika 
yolculuğu var.. Masamın üzerinde tümen 
tümen afişler.. ltalyayı, Macaristanı, Po• 
lonyanın Tatra dağlarını ve daha böyle ni• 
ce konforlü, eğlenceli, cazip yerle~i sen._ 
eden afişler var. 

Bunların hepsini bir tarafa bırakıyor v• 
§arkın incisi olan lstanbulun bana vnadet• 
tiği kırk gün, kırk gecelik festivale geli • 

den faşizm taraftarlarını tel&şa verdi. şimdiye kadar dünyada görülmemiş _ 

Halk kilise ve reaksiyona karşı hakim tir. Tabii şimdi mevzuu bahscdeceği
olur, sol Jspanya kendini organize e- miz Hindli rahip müstesna, Hintlile
debilirse, ortaçağ enkazı müesseseler rin meşhur bir tarikatinde ayrılık çık
için maziye kavuşmaktan ümid kes - mıf. 80 yaşındaki bir rahip bu ayrılı
mek lazımdı. Dıprıya geiince, haki • ğı protesto için açlık grevi yapmağa 
katen Avrupanın her tarafını bir re- başlamış. Yatakta yatıyormuş, mürit
jim buhranı sardığını görmiyor mu • leri de önünden resmi geçit yapıyor • 
yuz} Ne herhangi bir memlekette fa. larmış. Son zamanlarda su bile iç· 
şizmin yeni bir zaferi, diğer memle _ ~~me~e başlamış. Fazla zaaf alaimi 

Kurularak * 
işleyen otomobiller 

Fransız deniz Uc:eret nazırının yorum. 
kederi Yamrı yumru sokakların üzerinde, doli" 

ketlerdeki faşist hareketlerini ne de gosterıyormuş. 
herhangi bir memlekette sosyalizmin * Rozveltln idaresi 

' , 
ve halk kuvvetinin yeni bir zaferi di- Geçenlerde bir lngiliz seyyahı A
ğer memleketlerdeki ahali yığınlarını merikaya gitmiş ve Nevyorkta Cum • 
kayıdsız bırakabilir. Son Fransa inti - lıur Reisi Rozveltin çiftliğini de ziya
habında aağ gazeteler lspanya'daki ret etmiştir. 
yeni iktidarı bir facia gibi tasvir ede • Cumhur reisinin kendisi bu sırada Belçikalı bir mühendis zemberekle 
rek, reylerin sola kaymasına mani ol • çiftlikte bulunmadığı ıçın misafiri, işleyen bir otomobil keşfetmiştir. Bu 
mak istediler. Muvaffak olamadıl?.r. Rozveltin anası karşılayıp ağırlamış otomobili işletmek için artık benzin, 
Sağ diktatoryalar için mühim dava, iki ve çiftiliği gezdirmiş. dinamo, motör, ilah .• gibi şeyler kul -
]atin memlekette, ispanya ve F ran • ~isafir çiftlikteki intizamdan, gü • lanılmıyacak, yalnız, otomobil kurula· 

aada barıf demokrasisinin durlaşma- ~~l.lı~ten _hayran olarak Rozvelti çift- caktır. 
61dır Bu yalnız b" . . ,. b • lıgını de ıdare hususunda gösterdiği Otomobili bir defa kurmak bir kaç 

. , ır reJıme manevı ag- .. k k kah"]' -dd l k Jılıktan değil b ·· 
1 

. d . yu se ı ıyetten dorayı tebrik et· saat mu et e gezıneğe afi gelirmiş. 
}' . ' u reJım erın ış ve ıç tiğini anasına söyleyince, kadın. Mühendis; çocukların kurma otomo -

po c::ı~alarının earpa . aardığını gör • - Franklen Rozvelt, demiş: çift- billerinden mülhem olduğunu söyle -
m aygıımdan gelıyor. Avrupada lig.in idaresine karı•maz Ç" k" "d miı::tir. • d'k Y • un u, ı are Y 

sag ı tatoryaların ne sulh, ne de harp ve para işlerine kat'iyyen akıl erdire· * 
sıyaaaları, barlf demokras:!erin pren- miyorl , Bahtiyar olmak isterseniz 
siplerine ve menfaatlerine uygundur. * •u dört ••ye sahip olunuz ı 
ileri atılmak istiyen emperyalizm, barış Bu da bir nevi alnlr haalahlı Bir İngiliz gazetesi bahtiyarlığın ne-
demokrasilerinden, yani halk yığın • Paris ilim heyetinde bir sinir dok - den ibaret olduğunu tesbit etmek için 
!arından cesaret alamaz. Harp, ne top- toru hastasını tetkik etmiş ve hasta a· bir anket açmış ve hukukçu, siyasi, 
rağında ter döken köylünün. ne de damcağız hakkındaki mütalealarını feylezofların fikj,lerini almıştır. Bu 
tezgah başında ıstırap çc:ken amele _ heyete !öyle bildirmiştir... . meyanda Olnes isminde bir zat beş 
n

in d . l • d . . ({Bcnım hastam ııcaklıga hıç daya- buçuk sütunluk bir makale yazarak 
, ne e ınaan ıgın saa etını zeka b "zd · b ı l d ve ahJ!!! 'L t k" -

1
.. d f"k" namaz, u yu en gecelen rahat uy- a ltiyar ığın ört sebebini şöyle izah 

11& e amu un e anyan ı ır a- k k d E . d . . . d l . . u uyuyamama ta ır. vın e yedı ta· etmıştır: 
anı arının menfaatınedır. Harp, .kı - ne keten çarşaflı yatağı vardır. Her Evvela temiz vicdan sahibi olmak 

zışmış "' "ht · 1 ·· ·· d bT aag 1 ıras ar ustun e tutuna- hangi bir yatakta ısınınca derhal di • lazımdır. Saniyen mes'ut bir izdivaç 
ı ır. ğerine gitmekte ve böylece sabahlara yapmalıdır, sonra ebeveyniniz iyi in-

Şimdi ispanya halk yığınlarına ve kadar yataktan yatağa dolaşmakta • sanlar olmalıdır. Nihayet cesaret sahi-

halka sadık orduya karşı, asi kuvvet- dır.» bi olmalısınız. 
lere yardım edenler, aynı zamanda, 

İSTER İNAN İSTER 

" 
Fransa Deniz Ticaret Nazırı Mösyö tor Hafız Cemalinkinden bir gömlek üstün 

François Pietri C8ki bir sporcudur. Bu IB.mbur lumbur taksilerin içinde, sulanma• 
sebepten Berlindcki Olimpiyatlara git- mı§ caddelerin tozlarını kaldırarak hara• 
miştir. beden harabeye gezdikten ıonra, bana u• 

Fransızlar eskrimde l8zım ieldiği aanç veren küheylanlanmın yerine Adada 

kad ff k 1 l 
"k" eşek yarışı, Bayrötte ve Pleyeldeki kon " 

c ar muva a o amamış ar ve ı m- . . 
')'"' d'" ·· 1 d" B .. M" ıerler yenne Şehır bandosu, Komedi fr:ın• 

cı .. ıgfe uş~uşp~r ~r. unu goren os· ıez yerine «ters evlenme», Süzan Langle• 
yo rançoıs ıetn: il H · K · b b"l •-:-. . • e ann oııe yenne ayan ı mem llUl'' 

- Ah, demış, yırmı yaş genç ol • ile bay gene bilmem kim, kotramla Ri~" 
saydım, ben buralarda rakiplerimize yeradaki mehtap safalarıma mukabil Bo• 
iyi birer ders verirdim. ğazda bir mehtap cefa111, F oliberjerdekl 

ıampanyaya bedel Taksim bahçesinde ge• 
kersiz ve limonsuz limonata - hem de aşa• 
ğı yukarı ayni fiata ., pis, murdar, mealrı 
tahtakurulu bir otel ve daha bunun gibi bit 
çok hususiyetlerle karŞJlaıııyorum .. 

* Konu.en saat 
Londrada söz söyleyen bir saat icat 

etmişler, bizim bildiğimiz saatlerin ça
nı olur amma, aöz söylediği hiç vaki 
olmazdı. Meada: 

Saat üçe gelince: 
- Saat üçtür! diyor. 
Bu saati gramofon ile rnezcederek 

plaklara saat başlarını söylemek sure· 
tiyle yapmışlar. Bu saatin içindeki 
plak beş asır bozulmadan dayanabile
cek şekilde imal edilmişmiş. 

* Fransacl• ilk arabalar 
Fransızlar on altıncı asra kadar ara· 

ba nedir bilmezlcnni9, Pariste ilk ara· 
balara 16 ncı asırda rastgelinmiş ve 
onlara Coche ismi verilerek arabacıya 
da Cocher de~ilmiş, 156:i de arabalar 
çoğalınca meclis, kraldan arabaların 
şehirde seyrüseferinin menedilmC8ini 
istemiştir • 

İNANMA! 

Eğer ben zengin bir ecnebi olsa idiııı 
dı;. bunu yapsa idim, nasıl, bana enayi de,. 
diniz xa} 1 

----·=---· .. ··--- .... 
Biliyor Musunuz? 

1 - Moskova Paristen kaç kilomettCI 
ı.ızaktır) 

2 - Mitolojiye göre Morfe nedir> 
3 - «Arzı mev'ut» ismi verilen meıı> 1 

leket neresidir'? 
4 - Satum kimdir) 
5 - lstanbul ile Paris arasındaki uzak• 

lık kaç kilometredir) 
(Cevaplan Yarın) 

* Dünkü Suailerin Cevapları: 
1 - Şambor ptosu Paristedir ve Fraıf' 

sız kralı birinci Fransuva tarafından ika • 
metgah olarak kullanılmııtır. 

yeni Fransız iktidarile, Fransa halk 1 
cephesi ile mücadele etmekte olduk

lar$ıı bilmektedirler. Fransa solları 
bunu hiasetmiyor değildirler. 

İspanya davasını, iktidarın muvak
kat gaspları halledemez: İspanya da
vasının halli, halk yığınlarmın hayat 
ve say şartlarını islah eden inkılap 

hamlelerile hallolunabilir.Şimdi kardeş 
boğazlaşmasına harcanan enerjilerin 
ve emeklerin böyle bir inkılap hizme .1 

Anadolu ajansı evvelki gece saat 12 de §U haberi verdi: 
Edime 12 (A.A.) - Trakyadaki manevralar sona erdiğin· 

dt:n ıeceyi Edimec:le ceçİrmek üzere ıelen hafta Genel Kur
may Bafkanı Maretal Fevzi Çakmak olmak lizere ıeneral • 
ltt ve umumi müfettit Kizun Dirik ile Trakya valileri vilayet 
hududunda ba~müıavir Sabri ve Edime valisi Şahinbq tara -
fından, ıehir methalinde de mektepliler, asker 'Ye çok kalabalık 
bir halk kitlesi tarafından karıılanmqlardır. 

Konuklar f'eceyİ burada ceçirecek n yarın aabah aaat do
kuzda Hanada 7apılacak olan büyük seçİt remıinde bulr 

bulunmak üzere Edirneden aynlac:ak1.arcl. 

2 - Demirbaş lakabı ile anılan kral fi" 
vcç kralı 12 "ııci Şarldır. Bu ismi ona Ot • 
manlılar vermiştir. 

3 - Çinde (427,680,000) insan ya ' 

Mareşal Fevzi Çakmak ile generaller Edirneye ayın on iki· 
sinde değil, 11 inde gitmişlerdir. Ve telgTafta yarın yapılacak 
dl) e bahsedilen geçit resmi bu telgrafın ıazetelere tevzii ıaa-

tinden tam 1 5 saat evvel yapılmıştır. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

pr. 
4 - Meşhur Polonyalı piyanist Şopeıı 

aslen Fransızdır. Buna mukabil Varşovad• 
doğmuş, Varşovada ölmüıtür. . . 

5 - o· Annunziyo İtalyan pir ve JO 

tinde faydalandırılmnsmı temenni e •

1 derdik, fakat mukadder, obcaktır. a...-------------------------·--------------------..J 
mancılarındandır. Parlak bir uslübü var.dı~ 
Ölüm çenberi, Çalınmış çocuk, Ateı .-lJIJ 

eserleri bilhassa ıöhret bulmuıtur. 

2-rteai 
llıl Ni 
f'İ>'ede 
~ktir. 
tlilecc 
"l:tır. 

Sir 
'-1-ın 
f,~a 
tlttta 
~t~c 
1.tııın 
~gc 
tlti ta 
llıa IÖ 

lo 
ll•ny 
olnıa 

Ca 

(( 

Pran 
'aha 
l:luy· 
içind 
1aıın 
)ik 
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= Ağustoı SON pos·ı-A -

TELGRAF HABERLERi' 
lngiliz - Mısır muahedesi 

'1orning Post gaze_t_e-si_y_e_n_i_m_u_a_h_e_d_e_h-akkı nda endişeler 
izhar etmektedir. Muahede Londrada imzalanıyor 

Olimpigadda 
Binicilik 
Miisabakaları 

Berlin, 13 (Hususi) - Buğün öğle-
1<-1ıire 13 (Hususi) - Gelecek pa • 

llrteai günü Mısır murahhas heyeti Mısı • 
~ Nil namını ta§ıyan vapuru ile İskende
fiFeden hareket ederek Londraya gide • 
~ktir. Londrada yalnız muahede imza e· 
· tcelc ve yeniden müzakere yapılmıya • 
'-ttır. 

hlSi.r Lampson da muahedeyi im • 
1 •rnalc üzere Londraya gidecektir. Jngiliz 
~~ltalade komiseri dün söylediği bir nu
~ ta Mısınn yakında geçireceği intikal 
t.''lfresinde bu devrenin muvaf """'.'.iyetle at· 
..::lrnaa~ için elinden gelen hiç bir yardımı 
~ ıernıyeceğini ve yapılan muahedenin 

11 taraf İçin ıerefli bir muahede olduğu-
11 •Öylemiştir. 

11 londra 13 (AA.) - GKeteler Js • 

0~"Yol vakayü ile bugün daha az meşgul 
lrlaktadırlar. 

hedenameıi ile alakadar olmaktadırlar. den sonra ordu at müsabakaları yapıldı 
uTemps» diyor ki: Bizden ilk olarak Teğmen Saim girdi. 
«Mehmet Ali zamanındanberi devam At müsabakalarındaki ilk günde çok 

eden Mısır tarihinin en mühim faslının ni- memnuniyet verici bir derece aldık. 
hayet sonuna varmış bulunuyoruz. Yapı • Yarın öğleden sonra yapılacak olan 
lan muahedename, lngiliz • Mısır dostlu· 

müsabakalara bizden Tegwmen Saim ğunu son on dört senenin huzursuzluğa bais 
olmuı olan müphemiyetlerinden çok daha girecektir. 
salabetli bir esasa istinat ettirmektedir. Yalnız üçüncü günkü miisabakala-

ccMorning Post», «Mısırın Büyük Bri • ra beygirlerimizden biri antrenman 
tanya imparatorluğunun en hayati müna- esnasında kapaklanarak ölmüş bulun
kalat yolunun yegane muhafızı olarak kal- duğu için iştirak edemıyeceğiz. 
maıı ve istiklalini yalnız ba§ına müdafaa Bu yüzden, at müsabakalarına baş
edecek bir vaziyette bırakılmasrn nokta ·ika bir müsabık sokamıyacağımız için 
sından endişeler izhar etmektedir. Biz bu milletler arasındaki tasnife giremiye· 
itilafname gibi bir itilafnamenin gerek im· ceğiz. Neticeler fert itibarile alınacak· 
paratorluğun ve gerek Mısırın emniyetini 

k . k 0 b' b' . tır. tahakku ettırme gı ı ır netice verece· .. . . . 

Caıetcler bilhassa lngiliz 
w. . 'b' ·· .. k 1. . d 1 Suvarılerımız ayın on altısında ya· 
gıne manır gı ı gorunme e ımız en ıe • ]) 

pılack . olan mi etlerarası büyük at mü• Mısır mua· mez. » 

-4vrupada 
Askeri kuvvetler 
~Usyada alınan tedbirler 
Alnıanları kuşkulandırdı 

}' llertin, 13 (A.A.) - Sovyet Rus • 
la CUı.ın baş döndürücü bir şekilde silah
ı/1ınasını mevzuu bahseden «Germa· 
ıaı) ga t · d' k. ze esı ıyor ı: 

t ((Gerek bu silahlanma, gerekse 
~hnsa ile ittifak, Avrupada kuvvetler 
~··asını tamamile değiştirmektedir. 
f ~Yük harbi takip eden ilk on sene 
'tÇınde, Baltık denizi ile Karadeniz a
:\'~kındaki Yeni devletler zinciri, Bolşe-
1 

1 
• tecrübeye ve onun tehlikeli sira • 

tı:~ne kar111 bir mania teşkil etmekte 

Fakat Sovyet b' I'". . . d.k. 1t .. . . ır ıgının şım ı ı as· 
erı faıkıyeti o kadar büyüktür 1'i, bu 

~ania ehemmiyetinden bir hayli kay
trniştir.n 

Sinema filimlerinin kontrolü 
Ankara 13 - Dahiliye Vekaletinh si

~ına filimlerini ve senaryolarını kontrol 
~ n hazırladığı talimatname mer'iyet mev

lb~e Yirmiştir. Kontrol işini lstanbulda 
~il bir komisyon yapacaktır. 

C Boğazlan onnanLyaJım ! 
'tlınhuriyet'de Yunus Nadi, bir ingili· 
tt ltıgiltere çayırlarının niçin yaz kış 
td tı\ycıi! kaldığını anlattığını mevzuubahs 

ttek: 

'd '°Çok değil, kırk yıl bu çayırlan traş 
~c~kıinizl. Dediğini hatırlatıyor ve bu 
~ U sebat sayesinde nelerin elde edile· 
'ttti~i, Yalnız çayır değil, ormanlann ye-
il.... :ılcc ~. · .. l" · .~ . ~gını soy uyor ve orman sıyase· 

)ld .. ıc;ın tutacağımız en büyük esasın bu 
>1ıt~llınu gösteriyor. Yazısını şöyle bitiri· 

Bagburtta 
Sel felaketi 
Şehri su bash, zarar ve 

ziyan pek çok 
Bayburt 13 - Bir aaat devam eden 

yağmur neticesinde her taraftan seller gel
miş, bütün çarşı su içinde kalmış, bir kişi 
boğulmuş, köprüler ve bir kaç ev yıkılmış
tır. Zarar çok büyüktür. Sular henüz çekil· 
mediği için insanca başka zayiat olup ol
madığı belli değildir. Bütün yollar kapan· 
mıştır. 

Nafia Vekili 
Ankaraya döndü 
Samsun 13 (A.A.) - Nafia Vekilı Ali 

Çetinkaya maiyetindeki zevat ile birlikte 
bugünkü trenle Ankaraya avdet buyur • 
nuıılardır. 

Bafra 13 (A.A) - Nafia Vekili, vali 
ve maiyeti erkanı ile birlikte dün Bafrayı 
§ereflendirdi. Vekil, hükumet, belediye ve 
partiyi ziyaret eylemi,, belediyede Bafra· 
nın elektrik, su, yol, demiryolu ve batak· 
lık işlerile yakından alakadar olmuştur. 

Bu arada cumhuriyet yaratıcılığının büyük 
eserlerinden biri olan Bafra • Alaçam köp· 
rüsü inşaatını tetkik ederek dönmüııler • 
dir. 

·~ .. ll!to,~ 

Köyün ve ıehrin net' eıi 
Açık Söz'de Bürhan Cahit, şehir ve köy 

neş· esi arasındaki heybetli farkı tahlil 
ederken bütün yazısını §U bir kaç satırda 
toplamış oluyor: 

« Şehir hayatı plajlarına, cazbandlarına, 
festivallerine, kermeslerine, garden parti· 
lerine, çeşit çeşit deniz ve kara eğlencele
rine rağmen şehirlinin ruhuna çöken hüz· 
nü gideremiyor. 

Muhakkak ki tabiattan uzaklaştıkça 

hayat maddeleşiyor ve hayat maddeleştik· 
çe insanlar makineleşiyorlar. 

~~ernlekette bu fikri oldukça geniı bir Bu bir ruhi faciadır.>l 
~dil tatbjk etmiş olmak için her iki bo· İspanyadaki vaıandıq harbi 
\'tı" Çıplak sahalarını ormanlanıakla jşc Tan'da Ahmet Emin Yalman, ispanya· 
'-it 'hbiliriz.. Orman, hem tabiatin, hem daki vatandaş harbini, vahşetin en aşağı 
~trıiYetin en güzel belgesi olduktan mertebesine kadar inen bir harp olarak te• 
~ti il Boğazlar gibi sahaların müdafaa lakki ediyor ve medeni ispanyada iki taraf 
'4~~lcrj arasında da ehemmiyetle yer 1 esirlerinin muhakemesizce öldürüldükleri· 

sabakaları kupasına iştirak edecekler· 

1dir. 
Milletlerarası kupa müsabakasına 

girecek olan takımımız yüzbaşı Cevat, 
Teğmen Saim ve Teğmen Cevattan 
mürekkep olacaktır. 

İngiliz Kralı 
Korfuya gidiyor 

Hariciye Nazırı Eden de 
Yunan Kralının 
misafiri olacak 

Atina (Hususi) - Başvekil Metaksas 
dün akşam Korfoya gitmiştir. Başvekil 

Korfoda bulunan krala dahili ahval hak
.kında izihat verecek ve İngiltere kralı Se· 
kizinci Edvardın Korfoya muvaıalntında 
istikbalinde hazır bulunacaktır. 

Birkaç gündenberi burada bulunan ln
giltere ticaret nazırı dün gitmiş olduğu olim· 
piyattan doğruca Korfoya giderek Yunan 
kralının miaafiri olacak ve kral Edvardm 
muvasalatını bekliyecektir. 

Jngiltere müstemlekat nazırı da Korfoya 
gelecektir. 

İngiltere kralının Korfo adasını ziyare
tinde iki lngiliz nazırının bulunmasına bu
ranın siyas- mabfellerinde büyük ehem
miyet atfedilmektedir. Kralın ziyareti es· 
nasında Yunanistan ile İngiltere arasında 
ticari ve iktisadi meseleler muvafık bir su
rette halledilecektir. 

Adalar umum valiliği kaldınldı 
Atina 13 (Hususi) - Çaldaris • Kon· 

diüs kabineleri zamanında ihdas edilmiş o
lan adalar umum valiliği lağvedilmiştir. 

lktısat Vekili . lpar kotrasile 
lzmire gidiyor 

fktısat Vekili Celal Bayar, refaka • 
tinde tahlisiye umum müdürü Nec • 
meddin, İş Bankası umum müdürü 
Muammer Eriş, banka şubeler direk
törü Fazıl olduğu halde İpar kotrasi • 
le bir seyahata çıkmıştır. 

Vekil Marmara adası ve Mirefteye 
uğrayarak lzmire gidecek ve on güne 
kadar dönecektir. 

Fransa hava kuvvetlerini 
beş senede yeniliyecek 

Paris, 13 (Hususi) - Fransa ayanı, 
hükumetin tayyare inşaatı için takdim 
ettiği layihayı kabul etti. Bu layihaya 
göre Fransa, hava kuvvetlerini Ön Ü • 

müzdeki beş senede yenileyecek ve 
her sene bu uğurda 7 milyon !sterlin 
sarf edecektir 
==-~ 
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E 
18 senede intaç olunan 

bir muahede Tuna meselesi ve alakadar. 
Kahire ve Londradan gelen ha- devletler 

berlere göre İngiltere ile Mısır B oğazlar meselesinin son aldığı 
arasındaki muahedenin imza1anması hal şeklinden sonra Romanya 
bir emrivaki olmak üzeredir. Yakında t f d t b' T ara ın an or aya ır una meselesi 
iki tarafın murahhasları Londrada çıkarıldı. Romanya da, tıpkı bizim, 
toplanarak mutabık kaldıkları esaslar Boğazlar işinde yaptığımız gibi, Tuna 
dairesinde hazırlanan muahedeyi im - nehrinin aşağı kısımiarına ait ahkamı 
zalayacaklar ve bu suretle Mısır tam tatbik ile meşgul olan beynelmilel ko
hürriyet ve istiklaline kavuşacaktır. misyonun kaldırılmasını istemektedir. 

İngiltere, Mısırı 1882 de işgal etti· Yalnız Tuna meselesi ile Boğazlaı 
ğine göre işgal devresi 54 sene devam meselesi arasındaki fark şudur ki Bo • 
etmiştir. Mısırda milli ruhun uyanma- ğazlar münhasıran Türk toprakların • 
sı, milli şuurun canlanması, Mısırlı • dan geçer ve bunları ikiye ayırır. Tu .. 
ların unsurları kaynaşmış birleşik bir na nehri ise bir çok memleketlerin a· 
millet olarak yeniden tarih sahnesine razisini sular. Bu nehrin aktığı baş'Jı .. 
çıkmaları, bu devrenin en belli başlı ca memleketler: Almanya, Çekoslo • 
hadisesidir. Mısırın bugün kavuştuğu vak.ya, Avusturya, Macaristan, Ro • 
netice ise, herşeyden evvel bu milli ol- manya ve Bulgaristandır. Tunanın a
gunluğun eseridir. şağı mecrası yani denize yakla-

İngiltere ile Mısır arasında evvelki şan kısmı ise, Romanya ile Yugos • 
gün parafe edilen muahede 18 yıllık lavya ve gene Romanya ile Bulgaris· 
müzakerenin eseridir. Müzakere, aşa· tan arasında hudut vazifesini görür. 
ğı, yukarı büyük harbin bitmesi üzeri- Beynelmilel Tuna komisyonunun 
ne başlamış, bir kaç defa kesilmiş, her idaresine vazi'ülyet bulunduğu kısım, 
kesilmesini yıllarca devam eden bir fet- Tuna nehrinin hudut vazifesini gör • 
ret devresi takip etmiş, arada iki taraf düğü parçadır. Bu kısım da, serbest 
çarpışmış, nihayet hüsnü niyet ve akli- geliş • geçiş meselesini uzun zaman 
selim galebe çalmış, ve iki taraf anlaş· tanzim edememiş olmanın doğurduğu 
manın ve dost olmanın ikisi ıçın en zarurettir ki bu komisyonun ihdasına 
hayırlı çare olduğunu anlayarak elele vesile olmuştur. Bu itibarla Tuna me
vermiş ve son eseri vücuda getirmişler- selesinin, Romanyanın gösterdiği lü· 

dir • zum ve zaruretlere istinaden halledil-
Bu suretle Mısır hürriyet ve istikla- mesi, bir hayli zor görünmektedir. 

line kavuşmuş oluyor. Gerçi fngiltere Bu zorluk, bilhassa, Tuna vaziyeti· 
1922 de Mısır üzerindeki himayesini nin Boğazlarınkine benzememesi ve 
ilga ederek Mısırın istiklalini tanımış • birinin münhasıran Türk toprakların -
tı. Fakat bu tanıma, tek taraflı idi ve dan geçmesine mukabil, ötekinin bir 
bir gösterişten ibaretti. Mısır asıl istik- çok yabancı araziyi sulamakta bu • 
laline bu muahedenin imza ve tasdiki !unmuş olmasından ileri gelmektedir, 
ile kavuşmakta ve bu suretle hür mil· Bu itibarla bir tarafta Yugoslavya · 
Jetler arasında mevki almaktadır. Romanya, diğer tarafta Romanya • 

Mısır, işgal devrine son vererek fn· Buigaristan bulunan hu davanın na• 
giltere ile ittifak devrine girmekle Ü· sıl bir . hal şekline iktiran edebileceği 
zerine çok büyük vazifeler almı~ bu- haklı bir surette merak eclilebilir. Kal· 
Junuyor. lngiltere, yirmi •ene müddet- dı ki, bunlar üzerinde on sene kadar 
le Mısırın müdafaasına yardım etmeyi evvel kurulması için müzakerelere gi• 
taahhüt etmiştir. Fakat Mısır da bu rişilen köprü işinin hala halledileme • 
müddet zarfında yeni bir müdafaa miş olması gösteriyor ki, böyle husus~ 
sistemi hazırlayacak, ordu, donanma bir meselede anlaşma temin edeme 1 

ve hava kuvvetlerini yeniden kuracak yen tarafların, daha şümullü bir dava· 
ve uzun bir zamandanberi meşgul ol- da bir itilafa vasıl olmalarını meşku~ 
madığı askeı1ik işine en büyük önmei addetmek, muhal bir tahminde bulun• 
vererek Mısırı Akdenizde ve Yakın mak sayılamaz. - Selim RAGIP 
Şarkta sulhün sağlam desteklerinden 
biri haline getirecektir. 

Vazife büyük ve ağır o1makla be
raber hürriyet ve istiklalleri uğrunda 
hiç bir fedakarlıktan çekinmiyen Mı • 
sırlı kardeşlerimizin onu da tam bir li
yakatle başaracakları şüphe götürmez. 

Zaten son muahedenin 18 sene gibi 
uzun bir müddet zarfında intaç edil -
mesi Mısırlıların hürriyet ve istiklalle • 
rine mutlaka kavuşmak azmile hareket 
ettiklerinin en canlı şahididir. 

Bu azim ile · hareket eden Mısırlı 
dost ve kardeşlerimizin her yolda mu· 
vaffak olacak1arını muhakkak saya • 
rız. 

Ömer Rı7.a Doğrul 

Mersinli Ahmet 
Şehrimizdeki Mersinlileı 

bir istikbal programı 
hazırladılar 

Berlin olimpiyatlarında serbest güreş • 
]erde 72 kilonun üçüncülüğünü kazanan vı 
Türk bayrağını ilk defa olarak olimpiyat 
direğine yükselten Mersinli Ahmet içir. 
ıehrimizde bulunan Mersinliler büyük bir 
karşılama programı hazırlamaktadırlar. 

Kıymetli güre§Çimiz arkadaşlarile bir • 
likte 2 1 ağustos cuma günü saat 13 do 
şehrjmize gelince Galata rıhtımında gö • 
ğüslerinde Mersin İdman Yurdunun kır • 
mızı lacivert rozetlerini hamil olan bütüt. 

Yahudiler Almanyaya karşı Mersinliler tarafından karşılanacak, Ah -
.medin ayağının ilk bastığı yerde de bir 

Londra, 1 :ı (Hususi) Bütün kurban kesilecek ve kendisine bir buk~ 
dünya Yahudileri konferansı bugünkü verilecektir. 
relsesinde Almanyaya karşı boykotaj Mersinliler. kıymetli güreşçimizi eller Ü• 

tatbikine devam lehinde karar verdi. tünde gezdireceklerdir. 
Bu surele Yahudiler, kendilerine mey· Mersinli Ahmet şerefine Kumkapı klü. 
dan okuyan Nazilikle mücadeleye de- bünde bir ziyafet verilecek ve nutuklat 
vam edeceklerdir. söylenecektir. 

ılir.11 ni, bütün bunların karşısında Avrupanın 
" Plajlar ve Babıali plajı insanca müdahalesinin beklenmesi safdil· 

lı~j t)•rni Safa Cumhuriyette « Bizim lik olacağını, bu kargaşalık esnasında Avru
ııı,11~1 baglığı altındaki yazısında ,<Babıali 1 pa millatlerinin menfaatlar peşindl! koş· 

iki ahbap çavuşlar 

1( a~ı. mevzuubahs ediyor. . tuklarını söylüyor: 
~İt ~ .. 1~m plajımız masa ba,ıdır. Yahut Ahmet En:ıi~e göre ortada «k.mşma· 
~~1 l(ıt Parçası. Oradan balıklama dala· mazlık prensıb111 vardır. ve bu prens:p 
tı,r 1~1~ kadar dalarız. GöLleri mehtapta hozulmazsa döğüşün hızı kesilecektir. F.ı
~~i~ <l}'an bir fok balığı gibi dalga geçtİ· ı kat İtalya ve Almanya tarafından yapılan 
n liıı ~e olum diyor. Ve halkın deniL.~ müdahaleler çarpışmaları uzatmaktadır. 
lı . lı~u b h E . .. 1 b't' . ~ll'a gi i biraz da kitaplara üşüşmesi A met mm yazısı°t şoy e ı ırıyor: . 
~liri Rcldiğini söyliyerek yazısını şö:ırle cı işin böylece uzaması da Avrupa ıçın 

1e l'Qt: başlıbaşına bir tehlikedir. ispanya hastR 
••ltı nrç İçinde yüzen kitapçılarımı;ı:ı bo· kaldıkça Avrupa da ho talıktan baş kııld•
~· 

1

'kı LI Ilı k' A b . k" lrıı an kurtarmak için plaj aha!=sinin ramıyacaktır. r a u ı vruponın ugun ·u 
~-: cld b:zim tarafa akın etmesi lazım. halinde her nevi hastalığın hudutsuz ihti· 

da ' · · ı· ih · 11 · d 0ızım plaja buyurun.• ı at lilna en var u.» 
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Üniversitede 
Dil dersleri 
Üniversite yabancı diller mektebin • 

de talebenin muvaffak olamadığı göz 
önünde tutularak yapılan tetkikler ne
ticesinde ders kitaplan Ü7.erinde esaslı 
islahat yapılması kararlaştırılmıştır. 
Senelerdenberi muhtelif kurlarda ta -

Emniyet 
Müdürünün 
Salahiyeti 

, 

Emniyet müdürü vali mua
vini salahiyetile hareket 

edebilecek 
lebeye okutulmakta olan <cf rans» adlı lstanbulda idare, Emniyet ve bele
kitap serisinin bu yıldan itibaren kal- diye teşkilatlarının polis hizmeti nok
dırılması ve huna mukabil profesörle- tasından çalışma birliğine dair Dahili
rin talebe için kitap yazmaları karar - ye Vekaleti tarafından hazırlanan ta -
laştın1mıştır. limatname belediyeye tebliğ edilmiş-

T alebenin daha iyi anlayacağı şe • · 
tır. 

kilde hazırlanacak olan bu kitapların Hazırlanan bu talimatnameye göre 
önümüzdeki ders yılına kadar yetiş • emniyet müdürü vilayet ve belediye 
tirmck üzere profesörler çalı\lmalara muavinleri gibi valinin asayiş ve em -
başlamışlardır. niyet noktasından muavini olarak.ifa· 

Yabancı diller mektebinde sınıflar· yı vazife edecek, yani asayiş işlerine 
claki talebe adedi de azaltılacaktır. Ta- müteallik muamelatı vali namına ted
~ebe çok oldukça profesörler müzake • viı· ve imzaya salahiyettar olacaktır. 
re esnasında talebeyi ayrı ayrı yokla- Vali, hangi işlerde bizzat imza ko-
maya ı'm'-~- bulamamaktadırlar. Az v • "d" .. bl'Y ıuın yacagını emnıyet mu urune te ıg e-
talebe ile bu mahzur ortadan kalkmış d kt' ece ır. 

olacaktır. İstanbul emniyet müdürü, müdür -

Be .kta Halkevinin balosu ı~~ kadrosu~a dahil 1~t!'1'~ul polis teş-
şı Ş kilatına teknık ve dahalı hazmet cephe· 

Beşiktaş Halkevi sosyal yardım k°: sinden re' sen tebliğat yapacak, emniyet 
lu menfaatine 15 ağustos cumartesı ve asayişe müteallik hususatta kay • 
günü akşamı Bebek bahçesinde bir makamlara da vali namına tebliğat ya-
kır balosu tertip edilmiştir. pabilecektir. 

Balo sabaha kadar devam edecek .. lstanbul emniyet müdürlüğünde 
tir. bütçesi belediyeye ait olarak istihdam 

. v onları edilen 6 mcı şube müdüriyeti diğer şu-
Vem hastane pa Y beler gibi doğrudan doğruya emniyet 

Evkaf nezareti tarafından yapılıp da müdürlüğüne bağlanacaktır. 
umumi harp ile beraber diğer bazı se- İstanbul emniyet müdürlüğü, bele -
bepler dolayısiyle inşası ikmal edile - diyeden maaş alan polisleri bu şube 
meyen Gureba hastanesindeki 5 pavi· vasıtasiyle sevk ve idare edecektir. 
yondan bazılarının Tıp fakültesi ta· Bunların intihap, tayin, taltif ve tec -
ıafından ikmal edilmesi kararlaştırıl • ziyeleri polis mevzuatına göre yapıla· 
mıştır. cak.tır. 

Bunlar ikmal edildikten sonra bu 
paviyonıar mecmuasına 1. pavi~onıa. Tiyatro festivali 
1 poliklinik daha ilave cdılecektır. 

Mezkur paviyonların plan ve pro • 
jcleri belediye mimar heyeti tarafından 
hazırlanmaktadır. Buraya sarfedi)ecek 
paranın miktarı 80.000 lira kadar 
tahmin edilmektedir. 

Adliye saraymm yeri 
Belediye, tapu idaresiyle temas e· 

derek yeni adliye sarayı için vilayetin 
karşısında istimlak edilecek ~in..8ların 
bir listesini hazırlamış ve daımı en -
cümene vermiştir. Daimi encümende 
buralara kıymet takdir etmek üzere 
bir komisyon kurulmuştur. Yakında 
kıymetler takdir edilmiş olacak ve Ad· 
liye Vekaletine bildirilecektir. 

Tavuk hırsızı kadmlar 
Kasımpaşada Ömerin tavuklarını 

çalmaktan suçlu Hanım ve ı:acer i_s • 
minde iki kadın adliyeye teslım edıl ~ 
miş ve bunlardan Hanım mahkeme 
karariyle tevkif edilmiştir. 

Orta oyunu bir ucube oldu 
ve halkı tiksindirdi 

Belediyenin tertip ettiği tiyatro fes
tivali muvaffakıyetle devam etmekte-
dir .. Evvelki akşam Tepebaşı bahçe • 
sinde oynanan orta oyunu, kılık, kıya
fet ve tertip itibariyle mükemmel ol -
muş, binden fazla seyirci bulunmuş· 
tur. 

fakat maalesef bu orta oyunu eski 
devrin çok nezih bir eğlencesi olan or
ta oyunundan halkı tiksindirmiş, ya -
hancılara da bu Türk oyunu hakkında 
çok fena ve çok yanlış fikirler vermiş· 
tir. Çünkü oyunculardan bir ikisinin a-
cemi oluşu, kavuklu ve pişekar gibi en 
mühim unsurların zeka, nükt!! ve. 
ve sür'ati intikal itibariyle pek fakir 
adamlar bulunuşu, oyunu berbat bir 
şekle sokmuş, zemin ve zamana uy -
gun, muhitin nezahetine yaraşır çok 
zarif ve gülünç nükteler yapılabilir -
ken, en galiz, müstehcen, hatta müs
tekreh, yüz kızartıcı nüktelerle saat • Çamhcada parti balosu 

ler lerce devam etmiş, bir çok kişiler bu 
yüzden oyunu yarıda bırakıp çıkmış
lardır. 

. . , 
Çamlıca Halk Partısı ne mensup genç , 

umartesi alqamı klüp bahçeıinde Parti c 
aatine bir balo tertip etmiılerdir. Bu menf 

neı'eli ve nezih geçmesi ilence cecesinin 
• icabeden bütün hazırlıklar yapılmıf • 

e 

. Gece saat ikiden sonra Kadıköy ve Oı· 
İçin 

tır 

küd " ara tramvay temin edilmiıtir. 

- ·~ .. ............... . . ,.,._ 
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Şu ciheti tebarüz ettirmek lazımdır 
ki belediye oyunun mükemmel olma
sı için hiç bir masraftan kaçınmamış, 
elden gelen her şeyi yapmıştır. Bu iş
teki bütün günah oyunculara aittir. 

Anbarh av sahası 
İstanbul Avcılar Kurumundan: İstnnbul 

Avcılar Kurumu Merkezini İstanbul Emi· 
nönünde Köprü başındaki Hüseyin Efendi 
Hanına nakletmi~ir. Bütün cemiyet mua -
melatı için mahal i mezkfıra müracaat edil
mesi lbımdır. Anbarlı Av sahasına mahsus 
Duhuliye Kartları hazırlanmı§tır. Bütün 
avcıların (22/8h36 Cumartesi güniı ' ak
şamına kadar ) kartlarını almak üzere saat 
(10 - 12) ye ve (6 • 9) kadar Kurum 
Merkezine n;ıürac .. at etmelidirler. 

Otelciler ve terziler intihabı 
Oteldi~ Ceıt'ıiyeti idare heyeti ' in

tihabı bu •yna 20 sinde ve T erzr1er 
Ccrmiyeti be)ietJf idare intihabı da bu 
ayın '27 ain<le· ~ılacaktır. 

----- - -
lzmir MEKTUPLARI 
Panayırı fstanbuuuı,u niçin denizden istifade ettirilmiyor? 
İzmir belediye rejsi Bençet Uz, fz • ~nbul dört taralı. sahille çevrlll bir şe- kruunrı daha fazladır. Fnkat zabıtal bel 

mir beynelmilel panayırı için bazı te- hlrdir. Buna mukahll Istanbul halla deniz - ye endişcs1le millerce mesafede bulunan 

1 d b l k .. I b la den istifade edemez. Şehirde denize mun - sandalın sahibi, hl" kimsenin yardımına mas ar a u unmo uzere stan u taza bir .... ı.nd _,,_,,_~ -s 
el · · m ~ 8 ~t Ye spor için gi • vuşmadan boğulabilir. 

g mıştır. denlerln sayısı nihayet ""'•"e (5) 1 bulmaz. 
D ·· T' t Sa · od d ., -.... Bir çok okuyuculanmızdan aldı~ımız ıneJ un ıcare ve nayı asın a Nasıl gldllebll&ln ki, sahillerde kurulan pl!.J-

T .. k f' · "f · ı·v· d d toplardan anlıyoruz ki, sahlllerlmizdc de ur o ıs ve sanay1 mu cttış ıgı e a- lnr ve deniz hamamıan devede kulak kabJ-
hil olduğu halde bir toplantı yapılmış- llndcdir ve zabıta! belediye de halkı serbest- nlzden istifade etmeğe, müsadeslzlık ve 
tır. ce denize girmekten meneder. Niçin mene- kansızlık yüzünden imkan yoktur. 

Bu toplantıda doğrudan doğruya derli. Buna kat'i bir cevap vcrllemeı:. İstanbul sahillerindeki tek tük plajlar 
sergiye iştirak etmeyen tüccarların o- ~ulma hil.dJselertnln önüne geçmek için- tcş bahasınn 'lre şehirden mesafeleri çoırl 
danın kiralamış olduğu paviyonlardan se, sayılı pliljlann bir çoğunda tedbirlere Bütün bu maddi lmkdnsızJıklar önünde 
istifade etmesi kararlaştırılmıştır. mukabil, bir usul tatbikine kalkışıyor. San- tanbul belediyesinin bilhassa. Ahırknpl 

Şehrimizdeki büyük müesseseler dal tutuyor, denize açılarak sahilden uzak- itibaren Yedikuleye, Tophaneden Boğ 
. . . . . . lnrda yüzüyor. Halbuki bu şekil daha tehli- nihayetine, oradan karşıyıı.ka istlknme 

kendılerıne aıt bırer pavıyon kırala - keli değil :midir" Bahllden az uzakta boğul - Pencllğe kadar serbest plajlar tayin etlll 
mışlardır. mak üzere olan bJr adamı kurtarmanın ım- şehir halkını denize kavuşturmuş olacaktır 

ilk zamanlarda f zmir sergisinde yal
nız yerli mamulatın teşhir edilmesi ı======ls=ta=nb=u=l=V=a=kı=fla=r==D=ir=ek_İo_·r_m_ou __ ll_An_ıa_r_• ______ J 

Değeri 

Lira K. 
Pey parası 

Lira K. ----

karargir olmuşken lstanbulda ecnebi 
malı satan bazı müesseselerin müraca· 
atı ve serginin beynelmilel bir sergi 
olduğu nazarı dikkate alınarak bu gİ· 
hi müesseselerin de malJarının sergi • 3 t3 15 25 75 Bayazıd • . Eminbey Mahallesinde Okçularbaf. 

caddesinde 51 - Nr: lı üstünde ikJ 
katta iki odası olan kAgir dükkj 

ye kabulüne muvafakat edilmiştir. 
Sergide inşa edilmekte olan Trakya 

paviyonu bitmiştir. 
203 35 

Behçet Uz, cumartesi günü tekrar 
15 25 Çarşı : 

nın albda iki hissesi. (5740) 

Haffaflar'da 40- Nr; lı dükkanJJi 
seki4?de beş hissesi. 

Ticaret Odasında lzmir sergisi işi ile 112 75 
meşgul olacaktır. 

8 46 Bayazıd • • Tavşantaşı, Mahallesinde Haznedat 
sokağında J 5 • Nr: h kagir dtılr 

lktısat müfettişi şehrimizde 
lktısat Vekaleti teftiş heyeti reisi 

ve müsteşar ve'kili Hüsnü şehrimize 
gelmiştir. Hüsnü lstanbulda l O gün 

kadar kalacak ve bazı işlerle meşgul 
olacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Rana 

dün de inhisarlar idaresinde meşgul ol
muştur. 

Vekil, gümrük idaresinin naklede
ceği Çinili Rıhtım hanında yapılacak 
tadilat hakkında alakadarlardan izahat 

108 ()() 8 00 Mahmutpafa: 

81 82 6 13 
" 

kamn üçte bir hissesi. (3227) 
Tarakçılar'da Dayahatun mahalle' 
sinde Sünbüllühan 2 - ci katti 
29 - Nr: h odanın onaltıda dart 
hissesi • (8259) 
Tarakçılar, Dayahatun mahallesiıı' 
de Sünbüllühan 3 • cü katta ~ • 
Nr: lı odanın onalhda dört hisseti
(7683) 

Yukarda yazılı mallare istekli çıkmadığından on gün temdid ed' 
olduğundan ihalesi 21/8/936 cuma günü saat 15 de komisyonda yapıla 
tır. isteklilerin Mahlulat kalemine gelmeleri. (357) 
~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-- ---"' 

afia V ekiletinden: 
almıştır. Filyos • Zonguldak hattının Filyostan Çatalağzına kadar olan on yedi lıf. 
Bir tahsildar hakkında takibat lometrelik birinci kısım ray fertiyah kapalı zarf usulile münakasaya konıd

Belediye tahsildarlarından Cavit 
sahtekarlık suçiyle adliyeye teslim e -
dilmiştir. 

İddia edildiğine göre Cavit elindeki 
makbuzları ofortla tahrif etmek sure
tiyle bir makbuzla iki defa hatta ha • 
zan üç defa vergi almıştır. 

Bu suretle topladığı tanzifat ve ten• 
virat vergilerinden epeyce bir para 
zimmetine geçirmiştir. 
- ........... "Wtı....------.. ·----·--·----... 
r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (5arım). Alemdarda: (Sır· 
rı Rasim). Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyazıtta: {Cemil). Eminönünde: 
(Hüsnü Haydar). Fener de: (Vitali) . 
Karagümrükte: (M. Fuat). Küçükpa· 
zarda: (Yorgi). Samatya Kocamusta
fapaşada: (Rıdvan). Şehremininde: 

{Nazım). Şehzadcbaşında: (lımail 
Hakkı). 

Beyoğlu cihetindekiler: 

Galatada: (Yeniyol, Mustafa Nail) . 
Hasköydıt: ( Baı<but). Kasımpa§nda: . 
(Vasıf). Merkez nahiyede: {Galata • 
saray, Mntkoviç). Taksimde: (Kürk -
çiy an, Zafiropulos, Ertuğrul). Şişlide: 

(Asım). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri· 
fat). Modnda: (Sıhhat). Üsküdar Ah
mediyede: {Ahmediye). 

BOyUkdere Aile 
Bahçesinde 

Ha!k Opereti 
Bu akşam 21 ,45 dil 

HALiME 
Yarın akşnm Tepe
başı festivalinde 

HALiME 

mu9tur. 
1 - Münakasa, 17 /8/1936 Pazartesi günü saat on be9te Ankarnda rü' 

fia Vekaleti Demiryollar İnfaat dairesindeki münakasa komisyonunda ya ' 
pıJacaktır. 

2 - Bu itin muhammen bedeli (32 000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2400) liradır. 
4 - Mukavele projeai ile Bayındırlık genel 9artnamesi, vahidi fiat cet\'~ 

Ii, münakasa prtnameai, poz talimatnamesi ve diğer plan ve tiplerden ıd' 
rekkep bir takım münakasa evrakı ( 160) kurut mukabilinde DemiryoU-' 
intaal dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu ebiltmeye girmek iıteyenler, 2490 No:lu kanun mucibince ib' 
razma mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5/1936 tarihli ve 3297 No:1~ 
resmi ceridede ilin edilen talimata göre bilumum nafia işlerini veya deıııi" 
yol inşaat itlerini yapabileceklerine dair verilmiş müteahhitlik vesikasının 1' 

fiat teklifini havi zarflarını mezk\ır kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarJ 
17 /8/1936 Pazartesi günü ıaat on dörde kadar Demiryollar inpat dairesİJJ1 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (49].,I -

lstanbul 4 Üncü icra Memurluğundan : . 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Annonim Şirketine Birinci derece ve I 

rada ipotekli olup tamamına 1700 -Bin yedi yüz lira kıymet takdir edriJf 
olan Fatihte Fener Abdi Subqı mahallesinde lncebel sokağında 78-80 tJ

11 

maralı bir bap hanenin evsafı: Beden duvarları kir gir ve merdivenleri~ 
faphr. Zemin kat: Mermer bir tqlık üzerinde bir oda bir dolap bir •. 
bir mutfak tulumbalı bir kuyu ve sarnıç vardır. Birinci kat: Bir sofa ~ 
rinde iki oda bir hatadır. İkinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda bir hala o'1'P 
iç kapılar boyalıdır. Bin!lda elekb·ik tesisatı vardır. Sahası 51,50 rııe;; 
murabbaıdır. ltbu gayrı menkulun tamamı açık arttırmaya konmuf o<' 
ilin tarihinden itibaren tartnameai herkes tarafından görülebilecek iti' 
30/9/936 tarihine raatlıyan çarfamba günü saat 14 den 16 ya kadnr d• -
mizde açık arttırma ıuretiie ıatılacaktır. Satıf Emlak ve Eytam Banka•~.,tİ 
844 No.lı kanunu hükünılerine tabi olduğundan mezkfır kanunun 15 ı 
maddesine tevfikan ikinı:i bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul, Y~ 
nda yazılı günde en fazl& uttıranın üzerinde bırakılacaktır. Arttırın•~ 
tirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey • ·ıce" 
veya Milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmek li-zımdır. Bırl ~ 
bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve dellaliye ve vakıf icareai sal•f ıl 
delinden ödenir. Satı, bedeli pefİn ödemek lazımdır. icra ve iflas kıuııJ~ 
nun 126 ncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer aJak•d-J' 
ların gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflıı_rı ı,11' 
olan iddialarım evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde daire111ıze ~ 
dirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça # 
bedelinin paylaşmaıından hariç kalırlar. Alakadarların itbu kanun 111~ el' 
sine uygun ıurette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak j,tı)' J 
lerin 35-2633 dosya No.sile dairemize müracaatlan ilin ulumu. 2i) ~et' 
taviz bedeli mü9teriye aittir. (399) 
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MEMLEKET HABERLERİ Adapazarı 
Fabrikasının 
Bacası 

Beyşehir kazasının su ve 
elektrik ihtiyacı 

Su işi muhtelif ve müteaddit teşebbüslere rafmen 
bir türlü bqanlamadı, elekmk için bir değirmen 

sabn ahndı, fakat henüz ıpk yok 

Yeni bir cins 
kuru üzüm 

Almanyadaıı yapılan sipa
ri§i Manisa hağalan 

karplayacaklar 

İzmir, 13 (Haamt) - Halta IO • 

nunda fzmirde kuru üzüm piyaaaaı a
çılırken aynı gün, senenin ilk incir 
mahsulü Aydın mmtakasından tren -
le İzmire gelecektir. Şu dakikadi üzüm 
mıntakalarından baicılaı toplanblar 
yaptığı gibi incir iatiheal yerlerinde de 
ciddi hazırlıklar vaıdu. Ticaret odua 
reisi Hakkı Balcıojlu, incir mahau}ü. 
nün fzmire inişini temin için Aydın 
ve Sultanhiaarda temaslar yapmakta -
dır. Aynca Manisaclan Ankaradan bir 
heyet gelmiştir. ..... 

Bir Tiirk 
Kadınının 
Askerlik adağı 

5 

"M~ni~aya gele~ heyet, lktisad Ve- Adapazarı, (Hususi) - iki ay Ön· Emine, oila ve adadıiı kurban 
kiletı .. ıstandar~~on mütehassısı ce sok ,Mlıdeüi bir fın.a olnm,tm. O.ye: (...-..ı) _ Nm.ddin kö7\iaden 
profesor Badenın nywti altındadır. n~ h h---· t . ile -L- Delice oilıı AliaiA kamı Emin.. ikili kaz. 

M . da b'' - L.~1-- uu r...-n - - ta • , ... • 
. anısa utun ~ucaun iştira • lan (Adapazarı Türk. T..e 9wJse- iki.li uk.ek obıuık üzere 4 ~c:uk doiu • 

ki'~ .:~~ılan toplan~ lktisa~ Veka· •) na ait fda• · imlleki ...ı. wmka- mut. fakat bunların hiç birisi yaıamamıa • 
• 

5 
• • • .. leli. u~m ku~a reıai lamail Hakkı anm b..:aa f.Lrib . a..; tmai:mdı.. br. 

h,.lııir P mda • bir IÖl'iDUf da lftırak ebnlftir. Profesör. Ahnan - iden bet a:.._ .. aellilde 8ir çocuğu olmasını iıtiyea Te ıszliyen 
~Y~ir ( Huıuıt) - Beyphir tadır. Göl kenarında bir Halke,oj bina· yadan üzümlerimiz haldnnda yapılan yen ı>Üm ve & metre .. ıs::r-· 30 Emine en son 'hir erkelt çocuk dalııa do• 
..,_ ili bır kaç ~illyet ve kasabanın or- aı ve fdıir içinde de bir ilkmektep ya· bir müracaatı bajalara anlatmış ve ya __ .J1;_brf. _L_~ı~ ~ ;-' • . iannmo. 'buna d. M... adtttı koymıqhS. 
~•nd b 1 d "" · · t · k · b' k .. "-•~- L_L_ h metn:wJ". ~ya: aesmen~ ıçırı Musa 9 lO .,._ ... -1~ -».luda ~ 1._,, a u un ugu ıçın ransıt mer ezı pılmıftı?. Kasabaya ıu getirmek çare• ır ısım uzuuucnu ucoeme al Pota- 210 L- • • 

0
.1 • • • - .1-r-- -:-:-• ç-

&IClllnded' B d h h ft b" ~!L b' ban~·-'--...L- L___ 1 tane ara1- SllMl~ ea • if*•r. dıelikaaltlan aal ... pd1,1ar ve dawl zur• ır. ura a er a a uywt ır leri de araştırılmış, fakat bu İf vakit saya uuuıwııcmu &1UUtu masını is- _ . . • . 
Pazar kurulur Ekonomik durumu k' k l Be ehir' temiştir 1__ na. il.e gesalik 7apqoılall1Uf. Emin• t.a • 
lonı k l d. .. .. d" va ıt yarıda a mıştır. Yf ın ıu · umirde .,....a..:ı--ı- ~ lan prünıec kendi oilwaWL da ba. ~• 

fU aza ar an ustun ur. Kasaba· d .J!_: hali t _ı_ 1 · · b' Potasaya banclınJmadan kurutu • ..,...;ı..... V'f"W'W w• 

lırı k nd-'-! Be hi "I" k erww e mCA meae eaı yenı ır .. .. t~ .. '-·n &elip te ask.ere Pfemediiia• hayıflanm&1 
enarı wu Yfe r go u aza - eeel d~u:_ B k eskiden lan uzumler Almanyada büyük bir vmaarm 

)& •Yrı bir huıuaiyet ve zenginlik ver· ~b .. • ecl~luuu. • .c._~ çoL I" ite- rağbet aörmektedir. Filvaki Ka1ifor _ lzmir, 13 (Hususi) - Futbol ajan- ve 
0 ~~an~eıüm oilwn da büyür de bu 

-.ıttedir UI ı mı,, llLltat aarn azım ge en . - .. --L .... __ !_ !_ L.:.. L - . t L h L Lnd L. - ger 
• t . ed'I ed'"' . . b' t" I" nıya uzum ~om::R11m yana ba m - ııgı nane temaeıar a.ıuu a oır prog- yafa ırelirse ve asker olursa askerlik tube-

Cöl" ,_ h'l' l . d dai para emın ı em ıgı ıçın ır uru l 1ar h la B l lz . un xartı sa ı ı, tepe erın e • l . . . ret e kurutu ak TbomptODI ada al • ram azır mıştır. u yı mır takım- ıine bir koç adağım olsun demiJtir. 
'na kar lafıyan ve eteklerine dogruw sık batarı amamıftır. Bır aralık bu ıu ışı· tında ihrar edi1--L. _ _ı!_ fan hari...._n bir kar ecnebi takım celb- fAa- M.. hü - - .. 
a......_. • ba 1 · · · b' be 11' JllJC&ıaıJT. ~·-- 11' ~- ~ ve ııeça &'UD 
~anlıklarla çevrilen Toros ıırtlarına n.~n şarı ması ıçın genışce . ır te r• Almanya fimdiye kadar ba cins ü- ederek muntazam bir surette temaslar ~ ae bidikte uk•lik •-.Y__.• ta· 

Yanır. ru de yapılmıt, fakat bu da kifayet et'· zümleri Ameribdma •tın aJarken yapacaktır. hı temas, Yunan mi?tt lii- ğırılmuttu. Emiae kadı. ....... pek ... 

Bu sırtl b' .. k kar memif, icabeden pal'anın dörtte biri Alman. Amerikan ticaJet müftftneli: mesine dahil talımTardan biriyle ofa- vinnıil. askerlik. tubeaino oila ile birlikte 
ar iltun ıs ve yaz _L •L L-Im B .. . b' ı,.__ • _L..a... L,_ k .. .. .. .. c:. .. L_ b t 

llPorlanııa el . . . · b · rl e&SI& IUl lfbr. unun uzenne ır _... nin aJdıiı pyri ma.it tekil üzıerine cııuı;ur. DK oç &oh11111uatur. ._,uuc u va aıuever 
fllS>tlabilnıeaiv~lflıdır ve u apo. a~ın mütefebbia halktan para toplamağa bundan vazgeçilmqım. Almanya imdi Yunanistana uğrayan bütün ecnebi hamiyetli Türk kadınınıa kurballllll kabul 
(1 b ıçın yılın her mevsunm· . b 'h . . . . . f L l t • _._ dilm l . • • ederek onu sevindirmif, kurbanı da Türk 

e u sırtlarda -.h b lmak - k" karar vermıf, buna da muvaffak olu • u ı tıyacının bimen temını ımkan • taıtım arın .ızmıre ceme ı e erı ıçın K _ .. 
~tir. a u mum un· namıyıp-ak vazgeçilmittir. lannı arattırarak Tbampaom üzüm - Yunanlı organiza~erle temasa geçi· Hava anmnma gondenmım. 

Bütün bu mamariyetlerine rağmen Ka..banın .... ve lftk yokluiu bir leriniı;ı ~ -~~-- Yal- lec:eltir. Hldimel .,, 
Beyşehirin iki büyük eksiği var: Su dert halini almıfhr. Elektrik için bir ~~O~ :rma :: ~ üzümlerden Dllaaınamez All~•inl 
Y~ışık .. Bundan bir müddet evvel ka- değirmen satın alınmış, fakat henüz o ~uya f:-· b h Sdalı:' lzmir. 13 (Hususi) - Limanmua· 
~uanın yollannın kaldırımlanmaıma •fık temin edilememiştir. Halk bu iki izah b"' 7 b' ~k u .1 °~. le 

1 
da bulunan donanmamız dün sabah 

98flanmış, fakat bu faaliyet nedense büyük ihtiyacın bir an evvel baprıl • ~tın j'';... I ır a a da ~~ - Akdenizde Jt198 bir 9eY1lMta çıkmış -
t:;:ıa kalmıttır. Yeni aelen kayma • masını büyük bir sabırsızlıkla bekle • m .~ ~e eh 

8 ~Lla a- hr. Donanmanın AJrdenizde bir bç 
y ) · · · · tact l ak k ed' mıf uzum azıauy-ır;: arını vadet • 

' 
0 

lflD1D m aa ça lflD • me t ır. miflerdir. Üzüm kurumu da aynca, gün daha kaJma. kın+etle muhtemel-

lzmitt& mDessif bir hldise 1 Saghk Bakan Alacada Kemalpa,a bağlarında bu nevi üzüm dir. Yavuz futbol takımı paza~ gün~ 
lı-_~it, (Hmuıt) - Hava Kuruma Al (H ") 

1 Sağlık So nümuneleri bazırhyacaktır. stadyomc:la (K. S. K.) talmniyle bır 
~ınlar Kolu bir kır balon tertip et· l a:.a ~·;.~ Saydam isk;: . ( : Hükumetin alclıiı müeaair tedbir • fut.bol ID8ıÇI yapeaıktır. 
bUttir. ~. ı..~ı tmee kl .. bur 

1
1m' ~ • lerle bu yıl üzüm ve incir mabaülleri - Bursa vapuruada t.:r 1111:1:.n .. 

t»- 1 rını ten-,. e uzere aya ge ış · .. . f' l 1_ l w k l • • 11111-
... ~oda bir bt>lo müzayedesi mese • tir. Batta Çorum valili Ziya olduğu nın musaıt ıat ar• satı acagı uvvet e Annurla (Hu...a) _ C..artai aü 
~~den müna~afB~r çık~ıştır. ~u halde hükumet erklnı ve bir çok halk umulmaktadır. nü Armutluya gelen npu iki 8Mt ~ 
"8 akatalar neticeeınde kağıt fabn - tarafından tezahüratla karfılanmıftır. A tJ ) ribnif ve bu yiiulıeaa Buna yoka1.n 
z.ı·.1 .?1~dürü Me~met Al~ ve Tapu Vekil göçmenlerle yakından alaka- rmU U ar da yerlerine ancak 11 de Yarabilmit-
~~~ru Seyfc:ddın ~~ muza~ede. m_~ dar olmuf, dileklerini dilemiştir. Bun- le:ıdir. Vapurun geç kalmaSIDID eebe-
iiııdınde hamıyetlerının tahdıt edıldi - dan sonra Höyük"de yapılan hafriyat Maliye vekiletinden ver- bi vapur nhbmdan kalktıktan 90D.rll 

en bahisle lı~et İnönüye bir tel· yerine gitmiş ve izahat almışbr. Refik gilerinin bir yıl tecilini fazla ahndığı anı.,u.n 70 )'Olcunua p-t!. ç~~ere~ 1z~ıt H~va Kwumunun Saydam ve rüfekaaı öğle yemeğini A· istiyorlar kanbnmıı için tekrar rıhtıma yanattı .. 
ını ııtediklerı f8)'1 ofmuttur. An • Jacada yedikten IOlll'A Çoruma aitmiş- -- rıJmıf olmaStdır. 

~.bu iki zat fU fayiayı teyit etmit lerdir. Armutlu (Huauai) - Geçen kıt Maamafih yoM:nLa· wıpun:lan çılane-
~aıllerd' h ı w __ L • .. :::.:-.~-- • w 

ka ı! · • • • Alaca sıhhiye tefkilitt kadrosu bir ava ar IOBUA ~~H~~ ~eY1?' apç- mışlar, uzun bir münabfaclan sonra 
lecıkla •iddeUı bir flrttlll doktor ve iki sıhhiye memurundan Iarı çok zarar ~rmut. v~ hıç bir .~rde npur yoluna deYIUil etmiftir. 

kalecik (Huşusi) - Evvelki gün "t--'-L"Jd' Bu k" "le kadro kam· de mahsul yetıtmemıştır. Bu yumen 
'-at 1 w mu ~·u ır. uçu 1r.- l" k .. k-ı . ecli On 
'a o,5 de tiddetli bir fırtına olmuf, nın senit sahuma ve blabahk nüfu • . ~y uh çolk mufş du vazıh' y~tt'd r. 1 un Diyanlleldrde ikinci tabmlar 

birincisi t.: .. eY\ta bahçelerindeki ceaim ağaçlan t -~ ı.. ak • ıçın a tara ın an ır ıstı a yazı a • 
-oL.. suna nazaran mun azaman ~m L • • • b' yıl ·ı ed"I • 
~unden ıökmüttür. 250 aey ev- mdır. raııt .\'ergılen_~un. ır . tecı . . ı mesı Diyarıbekiı (Huausi) _ Ayıpor 

:t.ı Yapılmlf bir minarenin terefesini c- I . '-L'"' . I • '- . Malıye Vekiletınden ıstenmışbr. klübile. Yıldız spor 00 m- yapmı~lar-
~ oçmen enn sınnı ftZlyet en ner ~ T 

~ Uf ve 6. ~evin üet katlarım gün ve muntazaman kontrol edilmek· Karamanda sıcaklar dır. Birinci haftaym 3. o Ayın lehine 
l.. lftır. 5 dakika kadar ela fındık ed' bitmiftir. İkinci baftaymda Ayhluın 
lllUYiiklüğünde dolu dÜfllıiif. bzaaın t ır. • • • Karaman (Huauai) - Havalann attıkları iki .,&. mukabil Yıldızlar bir 
' baj, bahçe. ..,_ " boetanlan- Bir kDJd8 ıki genç lldD . çok ~ıc:c'k ~itm.~sind~~ Karaman~ 1ayı ile mukabele eclebilmi,1erdir. Bu 
'- ~amen harap etmiftir. Gemlik (Huauat) - Buna.Cembk ek&eruıı tabi ıunlenm kırlarda. aayfı· ıuretle Ay eporlum ikinci t•kımlaı bi-

Aşk v~ m&hil 
&. dokt•~as: 
AtU. da ilia '1 Ln'llMI; Af}I. W.U. 

• tub&lam miieil\e tedavi .db'orlamual 
Bu &idiale doktodaw ebıejimizi eli· 

mizden alacağa benziyorlar. Gazetelere 
mizahi yazılar yazmaya bqladılar ••. 

* «Atk denfile IM>tam el pek ilaeimd• ....,.. 
•Kılma el..... kia ..lali derwı·.... 
Diyen Fuzuli de .... aı~ t.U· 

vi edilecejiai bilenlerdendi: uZehıi der• 
manındachn IÖzile zelair &ibi acı olan 
bir ilaa. yam müehili muradetıniıti. 

* Yakında töyle reklamlar göreçejiz: 
«Atkilia• 

ııEa iıafif aıü6İI ilfeıclıD 

* Ge91 ada-. yqlı adamaa oclurna gı· 
ncelt: 

- Bay, kızınw delicesine aeviycmun; 
evlenmemize müsaade etmezseniz ..•. 

Cebindea mr !İle pbnp sötterecekı 
- Şu titedeki mayii bir hamlede ice-

ceğim .. 
Yaılı adam te14 ... nrakı 

- Şiıecle ne var; çabuk eöylc 1 
- fnsiliz tuzu mahlUlü.. 

* ~' Çiftçilerin harmanlarmda hazırla - arasında Engü. r.ücük köyünde oksi.jen yelerd .. e pçirmekteclirler. En .... ço .. k rai- rın' ... .:...; olm .. •lardar. 
L bet Pın--L-•. L Bel - ~ - Süleyman, Naciyeyi meier ne ka· 

ttırın•rı tınazların 10 • 15 ini sel gC>- tüplerinden bırı patlamıf. kaza netıce- aoren yer cu.,..- &oyunun • ------

Bir cHalr1 ı I" ki dar çok seviyormuı . 
........._ Üştür. ıinde iki aenç ölmiiftür. var pınarıdır. ,.... ,es ım O U - Nereden anladın) 

Mut (Huıuai) - Erzurum, Er • - Kırk &ram Hindyaiı içtili halde Pazar Ola Hasan B. zincan, Muf ve Bingöl vilayetleri elan ıeviyor. 

~ Aman Huan Bey • J . . . Yqoılavyada er • J . .. iki ppna 

~.~ ptbm da ,.. olmak .... i_ lıir eo-r .... 

ile havalisinde eenelerdenberi tekavet 
yapmakta olan Şorildi epiya Ha.an 
ıon yapılan sıkı takiplerden kurtula -
mıyacağını anlamıf ve Bingöl hü • 
kumetine müracaatla teslim olmuştur. 

Diyarıbekir jandarma komutanı 
Diyarıbekir (Husuai) - Vilayeti· 

selince I ... Yedi yaflD• ıe!in. Hasan Bey- Hiç! Ne miz jandarma kumandanlığına tayin 

l
ee de tekrardan erkek o· di,ecetim? Kız oltan im edilen Malat~ j~nd~ ~umanda~ı 
ı...anritl Me elenin, bu d..._. ba olacak zi • binbaşı Nazmı Cur, tehnnuze plmlf, 
.. , Wrl, nzifeeine l>aflamıttır. 

* Evli erkek elinde bir ıişe müıhil ilad 
ile evine döndüğü zaman kaneı a•a% a• 
'YllZ bağıracak: 

- Kim bilir yine hangi §lrfıntıya tu· 

tuldun da bu illcı içecekeinl ... 

* -AHedereiniz bu ııünlerde yine pe~. 
lik çekiyorum: Sözü çok kaba; ayni ma· 
naya &elen daha nazik bir IÖZ var: 

- Affedereiniz bu &ünlerde yine afk 
çekiyorum. 

IMSET 



SIHHİ 

Denize 
nasıl 

BAHİSLER 

ne zaman ve 
girmeliyiz ? 

Deniz ve kum banyolarının fay dalan ile şartlan, denize 
alışkın olmayanların dikkat edecekleri noktalar 

Y•z•nı Doktor IEt•m Va-af · , 
~ 

iyi bir beden hareketinden lonra içindir ki denize siren ve alıtkin olan• 
iaınan ve hatta terleyen bir vücut için lann eberiıi hatlarına IUtik birer 
deniz en rahat ve faydalı bir duf teti· bq1tk aeçirirler. 
rini yapar. Bunun faydaaı baflann clut eanaain-

SON POSTA 

Çin denizinde 
korsanlık yapan 
Amerikalı kız 

lngiliz, Amerikan, Çin 
torpidoları dört aydanberi 
hani hani onu arıyorlar 
1934 aeneai 25 nisan günü Nevyorkun 

büyük tiyatrolannın birindesiniz... Perde 
açık, varyete yapan Girller prova He met· 
suller. Direktör aralarında daima takındığı 
gayri memnun çehre ile dolaşıyor. Ve ap· 
iıda müzik provalara refakat ediyor.. Di· 
rektör, birdenbire hırsla bağırıyor. Bir sıra 
genç kız mıhlanmıı gibi yerlerinde kalı • 
yorlar, müzik ausuyor. 

- Böyle olmaz, tekrar ediniz. Para .. 
nızı keserim. O sırada aol baıtan dördün· 
cü, ufak bir kız ilerliyor, s.kin, fakat sert 
bir ıeele altın parıltılı baıını ıallıyor. Pro• 
jektörlerin bütün z:iyalannı üzerine celbe
derken: 

- Ben artık tahammül edemem, di • 
yor. Makine deiiJim. Ayni numara~ in· 
•n aaatte elli ker6 tekrar etmez ya... Y o• 

Ayakkabısına mantar koydurmak 
isteyen müşteri bir yeri kopmUf 
gibi haykırdı: "Olmaz... Olmaz. •• 
Boyacı kısmının eli mikropludur. 
Kundurayı elleme... Mutan ben 

koyacağım r " 
Yazanı K. T. da çalıııyormuı. Yaz gelince iti bırakınıf 

Galata. Rıhtım boyu. Bahçeli kahve • - Neden) diye sordum. izah ederof 
lerdeyim. Tramvaydan inip biraz yürüdüm. eli. Halinden belli biraz haylazca. Fahri' 
Siyah ayakkabım bembeyaz oldu. ka aıcak geldi galiba. 

- Beyim bo)'IYalım. Ayna ıibi yap • - Siz museviler it adamlan olurauo-
mazaam para verme. Yüz parL Ömrünün sonuna kadar seyyar boya 

Ayakkabı boyaunm ayna aibi olma• mı edeceksin) 
makbul mü, deiil mi pek bilmem. Fakat - Ne münasebet beyim, nipnlıya;n ı,.
bildiii ölçülerin eıı )'Ükaeiim onaya ko .. Düiünü bekliyorum. Evlenir evlenmez 
ruak hecuemezae para almı:racaiuu aöy- dükkan açacaiun. 
-.,.n 10-12 yqındaki delikanh)'l çailr • - Paran var, demek l . 
dun. Bir yandan keekin hareketlerle far • - Ne sezer). 
çalannı itletiyor, bir taraftan da 'IMna Jlf Hayretimi ıörünce süldü, izah etti: 
r~rı - Bizim nifanlı çikollta fabrikası 

- Kaça bu boyacı aandıklan) çalıtır. Bana 1000 lira drahoma ver~ 
- 2 liradan tut ta SO liraya kadar •n· * 

chk var. Dükkan hepimizin bildiii bir bo 
- Beni kandırma, boyacı aandıiı elli dükkiru. Oç boyacı yan yana otunnu 

lira olur mu) Koltuklar rahat. Ayak basılacak yerler 

Yüzükoyun yere yatmak, ve batı da ıtlanmamuını ve denizden çıkınca 
bir Iİperle iyice örtmek prtiyle bir hiç bir yoraunluk duY.JDadan kuvvetH 
~ek, yarım aaat yapılacak güne, bir zindelik hu.ulüne yardım eder. 
henyotu da aynı harereti verebilir. Deniz banyolan ilk sirmeie batla • 
- Günqte fazla kalarak cildi yakmak nıldıiı zaman bet il& on dakikayı pç
beklenilen fa~yerine tili cıld rahat· memelidir. Denize girince de hareket• 
11zlıklan meydana getireceji için pek siz kalmamalı, el ve ayak hareketleri 
tavsiye edilmez. En iyisi, hem güne,, yapmağa çalıtmalıdır. Yüzme bil • 
hem de denizden istifade etmek iıte • meyenler için baflangıçta bu hareket• 
,enler bu işi tedrici surette yapmağa ler biraz sığ yerlerde yıkanılacajı için 

- Yalan söylüyorsam namerdim. Bi • rinç. Karımnda aynalar. 
, mn mahallede Kara Mehmedin bir aandıiı Yanımda kıpkırmızı yüzlü ,qman ~ 
.. r. Görmelisin. Hep aan. Panl panL Tam vatandaı oturuyor. Ayakkab111mn bo~ 
20 boya fİleai alıyor. Ayak banlacak yeri bittiii zaman boyacıya aai ayaiını te devam etmelidirler. güç olur. 

Her gün azar azar yapılan güneş Fakat yüzmeğe de alıftıktan tonra 
banyosu en küçük bir arıza bırakmaz hareketler tabiatiyle yapılacağı ıçın 
ve vücut güneşe daha kolay alışır. deniz.de umumi kan Cleveranı mütees

sir olmaz ve vücut denizde ÜfÜmez, 
Sıcak kum banyosunun bu itle be-

raber olması denizden edilecek istifa· ısınır. Kanın bu hareketi isap üzerin· 
Cleyi bir kat daha arttmr. de bir münebbih teıiri yapar, deniz .. 

. . . den çıkılınca bütün dahili ifraz pcl • 
Denız mevıımınde. ~ uat deleri faaliyete ~er, iftiha artar. 

10 -.. 11 arasında denıze gırenler evve· Jştihasızlıktan ve yemek beğenme-
11 aunq ve kum banyosu ve beden mezlikten tik.iyeli olanlar için deniz 
hareketiyle yanın saatlerini deniz ha- banyotu yapmalarını ve yeme .. • ban • 
ricind . li d • gı Jlay 8catt 

e ıeçıı:me .. ve eonra enıze ya· yoc:lan tonra yemelerini tavsiye ede • 
-· y va• ı.. ... Jamahdırlar rulduiumuzu llidn ulamak ı..--1..oma-• .,. a. _,. gırmeıe .,_., • rim. ....-..y 

Denize hiç alıtkın olmayan. ve o mev· Günde iki defa denize .,;rmeL ve n~--
aimd ah ha d ilk d f d •· & • ...-etl4 Chrektaı laazıetlerl •ranyor1 

• e ~· Y ~t. yatın 8 
, e a . e- denizde yirmi dakikayı geçirmek bu nı diyeceiini ptmyoı. 

naze gırenler ıçın atlamak, bırdenbıre ittihayı meydana aetirmek için klfi • Genç kız boynunu büküyor. 
viicuc:lu ıuya daldırmak, fazla ahüla- dir. - Ne -tunuz direktör diyor

1 
haklı 

mel .uyanclıı:ır • V • ııınmlf mı: . "rikut Denzde fazla "blmak, deniz ıporu delil miyim) 
Gzerinden bır (çok) darbe tetırı bıra • ve deniz adamı olmak iıteyenlerin de Direktör ıene buz sibi dururken& 
b buna alıtkın olmaları prttır. - Allaha mnarladık,_ diyor ve yürü • 

ilk günler, vücudu ıuya alı,ıırmak Sabahtan akf8D1a kadar denizde yüp aidiyor. 
aerektir .• Gene ilk sünlerde denize ai· gününü öldürenlerin bir daha denize * 
rildikten eonra batın ıslanmamasına giremiyecek tekilde Ufume neticesi Direktöre çıkıpn bu senç m May 
~!L.1 __ t tm l"d" D-- lan d Scott'tur. Dört aydanberi, ln.nliz. Ame • 
aı&A& e e ı ır •• ..__,.ın 11 muı e- zatürree ve zatülcembe tutulmaları . . . •· 
Dizden çıktıktan sonra deL--tJj bir k · ad uh ld' H • nkan ve Çjn torpidolan, bu km denizler· 

·~ pe zıy e m teme ır. er teyın de aramaktadırlar ..• Ve Holivut filim tez. 
,orgunluk bırakır f la ld .. d "zd · · 

Batın ıılanmuı dimağdaki kanın a· 
zalmaıını ve hazan bat dönmesi ve 
baygınlık meydana getirebilir. Bunun 

az anın ~rar o u~,. enı .. en ı~tı· sihllUil da mO.ta'kbel )'lldızın çevirecei,i 
fade etmek ısteyenler ıçın ııhhı ,eraıte filim için hazırlıklar yapıyorlar. 
uymak zarureti de unutulmamalıdır. * 

Etem V....U May Scott a.abi ve kısa adımlarla aah· 

===============================~ M~t~~H~O~~M~~~ ~~ .. .. . 
CONULISLEl<I 

Çocıılc i&temigen icadını 
Yanl11 tliiıünceainden 
Vazgeçirtmek 
Miimlclindiir 
lzmirde oturan bir okuyucum çocuk 

eahibi olup olmama noktaunda refikası 
le lıtil&fa düımüt. benden soruyor: 

- ccZevcemin :rdlardanberi •Önü • 
müade daha vakit var» nekarab ile ço· 
cak yapmak iatememeai beni nihayet en· 
dİfeye aevketti, bu vaziyeti almanın ha· 
.aı sebebini anlamıya çalııtım, muvaf· 
fak olamadım, ne derainizh diyor. 

Olu1wı11 ~ vaziyetinde tenvir 
elmek mimlriin deiil, bu kehanet olur. 
Buna makabil bir kaduun çocuk yap • 
..,.ı.•an çekinmesinin hatırıma p)en se
beplerini aayabilirim. 

1 - Gebelijin İztırap ve rabataazlık. 
........ mübaJiia etmİf olabilir. 

2 - Gebelijin ve ilk yqlarda çocu· 
.. balona 111eeb.Vetinin ........... te-

... ----.... edebilir. 

3 - Çocak J&.ftl!NlDm süzeDiiine ba• 
lel ~ dütünebilir. 

4 - Çocaiun aile hütçeaini daralta
catma Milanedelailir. 

Bütiin IMmlar Mheaaa talaai1i, lörsW. 
diiJüne-i lot bdmlana difinebilecek • 
leri IMDMIZ te:rlenfir. 

Buna makabil bilikia hesabı fazla d .. 
rin kadmlann düfiinebilecelderi te:rler 
de •anhr, meseli: 

1 - Kaclm kocw ile ıeçiomek .U,e
tincle delildir, • inatta •:rnlmü tli • 
........ ıledir, ..... dini. çocaia •• 
•e1c1e bdm ......... lonlmu Wr ... 
olarak telildıi edebilir. 

2 - Kadm ...mett pefİnde kopn 
fettan bir mahlalr olabilir, ba takdirde 
bazı erkeklerin çoealdu kaclm üzerine 
fazla düpniyecelderini düfiinebilir. 

Okuyucumun vaziyetinde bu ihtimal. 
lerin baneiai dojra olabilir, bilinemez • 
Temenni ederim ki refikaamm endifesi 
ilk imandan olsun. Bu takdirde onu ik· 
na etmek ~ Wr .., tlejildir. 

TEYZE 

çehresini aynada bir kere daha süzdükten 
..-..ra Oda lıi:eetpine .... i;pw. 

- Bana bal; etYamı hazırla. ıidece .. 
iim. 

ihtiyar Barbara, içtii:i birayı yanm bı • 
rakıyor. 

- Nereye sidiyoraun, sevimli kuıUın) 
eliyor. 

- Bu namu .. uz direktör ile kavga et· 
tim. Hiç inaah yok, nerede ise hepimüzi 
öldürecek. . . . 

ihtiyar Bari>ara piıkin bir eda takını • 
yor: 

- Ah san kuıum, d~or. Ben senin gi• 
bi nelerini ne aaabileıenleri gördüm. Son· 
ra hepsi aç kalınca, tekrar direktörüm& .. 
zün elini öpmeie geleliler. 

May Scott yaptığı mühim it • 
le, düıtüiü aczi karplattmnca bir-
denbire kızıyor. Hayalinde, kötü 
bir istikbal beliriyor. Tuvalet 
masaeuun iiatüne kapanarak hüngür hün
sür ailamaia btıılıyor. 

* 1htiyar Barbaranın alkol kokan nefesi 
bir an ensesinden uzaklaııyor. 

May Scott arkasında kapının açıldığını 
hissediyor. Ellerini sözlerinden çektiği za· 
man aynadan senç bir Çinlinin kendisini 
temaıa etmekte olduğunu sörüyor. 

Çinli onun nemli yüzüne a?'na vaaataaile 
merhametli merlıametli baktıktan aoma. 

de An. Fırçalan çih çift. Amma o, fataa- uzattı. 
yonda oturuyor. Oau ·oturtuyorlar. Çok - Şu kenarı biraz fırça ister. 111 

kazanıyor. - O kenar fırçalandı. Bu sefer aol af,_ 
- Ya aen) Ne kazanıyorsun) ıeldi ortaya: 
- Belli olmaz. Günde, 20-25 - Şurasına biraz vernik daha aür e• 

kurut- Cumartesi, pazar günleri daha faz· llt. 
ı. da olur. Vernik sürüldü. :r ekrar aai ayak o• 

- Hepaıi bu mu) tada. 
- Ne ppanan alal>eY. ~aoa tl&k • - Oku IQDU) 

kanları fazla. Boyacı t•§lrmı§tı. 
Dikkat ettim. Küçil1' boyacı 90k pifkin. - Çıkar •en oilum. Mantaı koyac• 

M•leie dört elle aanlmıt- Öyle afili biT 
fırça ..Ua7111o ve &rça kenarile tahtA aan• 
dıktan iyle nainıeler çıkarıp TU ki. ba
,.Wmı. 

- Mektebe silmiyor mU9Un) 
Cevap ve~or. Mevzuu belenmedL 

Geçelim. 
- Annen var mı), 
- Var. 

.1 

- Baban) 
- Yok. Ölmüt-
- Öyle iee size ldm baluyoı), 
Yüz paraya pazarlık ettik amma, çıka· 

np bir çeyrek verdim. Kalbi ymnupk a• 
dam olduiumu saliba aezdi. Demin ya .. 
nımdaki ma•da kundura boya71p )'ib pa• 
ra aldığına gördüiüm halde: 

- Bozuk param yok 1 dedi. 
- Kalam dedim. 
- Eyvallah. 

* Gümrük anltrepola•na Cloiru ,.UrU,.o
rum. Kenarda bir kaç küfeci, bir iki bo
yacı çocaiu halka olmuılar. Aralannda 
benim boyacı da var. Yaklattım. Farkına 
varmadılar, iyice dalmıılar. Baktun tek •. 
zarla harıl harıl barbut oynuyorlar. 

* 

Ayakkabı çıktı. Boyacı döndü arka ta 
rafına doiru aaılmıı mantarlara uzan 
oldu. Şifman mütteri bir tarafını kopat. 
IDlflar sibi: 

- Sen bırak. ten barak di,e feryat J 
ti. Tek a:raiı üzerinde 1ekerek 7ere 
Çift çift bailanmıı mantarlardan b · 
numaruım tetkik ederek aldı. Sai aY 
ait olanı a71rdı. Ötekini tekrar yerine k 
du. V • elincleki ayillabıamm lçiDe y 
!ettirdikten sonra izah ettiı 

- Sen boyacı kımumn. Elin mlkr 
ludur. 

Boyacı (Wıavle) diye bafllU iki 1 
..U.rken bey bir yanın aai döndü. 
cebini boyacıya uzatarak ı 

- Şurada bozuk para cüzdanım 
alıver, dedi. 

Boyacı artık hayret etmiyor, Ufaklık 
danım çıkardı. ..a 

· - A içinden yedi buçuk kuruf. H,... 
ol8Un. 

- Ne paraeı) 
- Boya ile bir mantar paraaı itte. 
- Bayım, boya 5 kurut. mantar 1 

çuk, on iki buçuk eder. 
- Ne diyorsun yahu. Evveli maP 

lar 5 kurup iliadullah. Sonra ben bir it 
T epebapnda yazhk kır kahvelerinde • nesini aldım. Yüz para eder. 

yim. Boylu boslu bir delikanlı boyacı ıel· Kavga epeyce sürdükten sonra 1 O W/ 
di. Sandıiını bir kenara bıraktı. Çekti ma• rup sulh oldular. Boyacı bozuk para '
sanın üzerindeki sazeteai baıladı kıraate. danını tekrar hovarda, fakat titiz miifll 

- Şu bizim ayakkaplara bir cill vur, rinin cebine koydu. Müıteri: 
dedim. Sonra konuttuk. U.tik fabrikuın· - Eyvallah. deyip yürüdü. K ·!;., 
1anına ... aokuluy~r, May Scottun ÇJplak aır· ı kansını seviyorlar, ona her çıkt1klan, İl 

1 

tını aoguk ellenle oktuyor: kelelerden hediyeler setiriyorlar. 
- Dünyayı dol ... n bir vapurum var May Scott çince konUfJDuını, d,)' 

eliyor. Çinden aldığım mallan Brezilyaya, doiruau hecelememni osıeniyor. 
Hinde, Mwra sötü~yorum. Sizi bir aen• Bir akpm kocauna: . a 
evvel oynamıf oldusunuz Bolero danam· - Arkadqlannla dana edebilir m~ 
da 11ördüm ve itiraf edeyim ki o tarihten• diye soruyor. 
beri hafızamdan mlinmediniz. Bu sual karpaında Hu-Yen-Fu"nun lf: 

Sizden rica ediyorum, gemime seliniz, lerinin etrafı kmııyor. May Scottun 1' 
beraber gezelim ve evlenelim. züne bakıyor. 

May Scott aynaya bakıyor. Direktör May Scott: 
gözünün önüne geliyor, titny· en ellerini _ Anladım! d . V -' ıyor. e sene auııu1~ 

Hu-Yen-Fu"nun avuçları irine buakıyor. 1 .,, ar. . ..J 
- Size minnettarım, diyor. Vapurun ismi Kuang-Çedir. Karı ..,.., * gemide ıakin bir hayat yaııyorlar, d_~ 
Ş.nghayda evleniyorlar, Amerikah May yayı hemen hemen tamamen dolaşJdlr ·• 

Scott Çinlinin pilavını aeve Mve 7İ)'or. denizlerin yeknesaklığına all§mıılardıf• 
CeminiD miretı._ eahiplerinin ( Devamı 10 uncu uyfada ) 
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Kahraman Ordumuzun büyük 
geçit resminden intıbalar 

·-------......,...~--~~~--

q 

Geçit resmine iştirak eden tanklarımızın Uzerinden tayyarelerimiz alçaktan uçarken 
-~-~-- - ----------~- - ---·' 

Atır topou kıt'ahm.ız müteharrik bir çeltk kale halinde geoerken 

Kalıı'aman suvarH"rimizfQ dört nalla geçişi 

&.eda ı lf&Nf8) Çakmak ve Generaller geçit resmine iştirak eden kıtaatın önUndeki bayrHğı selAmlıyorlar. 
Solda : Topçularımız iecerlerlren 

.UotörlO kıtaatımız ve topların aeçişlni iftiharla seyreden köylUlerimİz 

• 
s..,ı. 7 

Segolıat notları: 
.--------------------
istasyonlarımızda birer 
istihbarat bürosu lizım. 

Avrupalılar yolculuğu yorgunluk halinden çıkarıp zevk 
ve eğlence haline getiriyorlar, biz de buna çalışmalıyız• 

Ne zaman bil yolculuia çıkacak olaam, l ıonra otelde i.tiralıate çekiliyormuşuz ıibi 
yurdumuzun bir köıeaine linmit küçük bir yataklarımıza uzandık. 

İltaayonun hayali sözlerimin önüne ıelir: * 
Günqin altında yanan bir bina, ve bu Lozanda trenden inmiıtik. Bizi Cenev • 

binanın tinüne, bin bir türlü eaanın ara • reye götürecek olan trenin ıelmesıne iki 
11nda birikmit. kadın erkek, çoluk çocuk ıaat vardı, iki ıaat İltasyonda beklenemez. 
bir ıüril halk... ya, Bavullanmızı emanet dairesine bı • 

Bunlar iıtuyona tTen zamanından er • raktık, ve istihbarat dairesinden bu iki aa· 
lr.en ıelmiılerdir, ve orada yakıcı ıüneFn at zarfında ne yapılabileceğini sorduk. He
altında 1&atlerce bekliyeceklerdir. Bazan men ıöyledi. fakat o söylerken biz hatırla
bu bekleyenlerin arasında kendimi de gö • dık ki Lozanda her Türk için biri acı, diğeıi 
rürüm, qyamı bırakacak bir köıe, yahut tatlı iki hatıra kaynağı vardır, acı hatıra 

ta nakledecek bir vasıta bulamamı11mdır. Osmanlı idaresi zamanına aittir, ltaly.ı ile 
oturup beklemeyi tercih etmipmdir. Ba • Trablus seferini müteakip yaptı~ımız sulh 
zan da bavulumu yüklenip yüzlerce metre müzakerelerinin cereyan ettiği Ouchi kö-
taıımııımdır. yündedir, tatlı hatıra ise Cumhuriyet dev· 

* rine aittir, kaynağı İsmet İnönü'nün Jstiklil 
Avrupaya bir çok defalar gidip ıeldim, Mücadelemizi tetviç eden muahedeyi im· 

iç memlekette yaptığım ıon seyahatlerimde zaladığı salondadır. Buralan görelim, de , 
de yeni yeni bir çok kolaylıkların belirme· dik. 
ye ba§ladığını gördüm, bununla beraber 
eski yolculukların üzerimde bırakmı~ ol • 
duiu teeirleri bir türlü ailkip atamadım. 

Y olculuia da çıkıyorum, bavulumu ha· 
fiflettikçe hafifletirim, bana öyle gelir ki 
bir çok yerlerde bunu kendim taııyacağım, 
vagondan vagona ıötÜTeceiim. 

* Almanyanın Kolonya istasyonuna ak • 
pma doiru vannııtık. Bizi Belçilr.aya götü· 
recek olan h'en İle ıece yansırulan bir sa· 
at sonra ıelecekti. BavulJanmı yakalıyan 

hamal : 
- En basit ıey etyanızı emanet dairesi· 

ne bırakıp trenin ıelmeainden beı dakika 
evvel almaktır, dedi. 

Emanet daireeine ıittlk, beheri için onar 
lr.uruı vererek makbuz mukabilinde bavul
lanmızı bıraktık. Hamalın da yine makbuz 
mukabili aldığı on kuruş ücreti de ödedik· 
ten sonra serbest kaldık. 

Şimdi ne yapacağız, 
Kolonya istasyonunda bir istihbarat da

iresi vardır ki. müracaat edenin soracağı 
her çeıit auale cevap vermekle mükelleftir. 
Gidip ıorduk: 

- Şimdi saat alb, ıece yarısından bir 
1aat ıonraya kadar tamam yedi saatlik vak
timiz var, bu müddet zarfında ne yapabili· 
riz? 

Seyahate çıkan bir adam Avrupanın heı 
hangi bir ıehıfode, bir kasabasında, hattl 
be;ıinci sınıf bir uirağında bu emant:t dai
resi ile istihbarat bürosunu bulabilir, yanı
baıında para deği§tirme dairesi ile birlikte. 

Fakat ben bütün bunlann bizde de ay• 
nen ve tamamen yapılmasını istemiyorum, 
lüzumlanna kail de değilim. 

Fakat Sirkecide, Haydarpaıada az çola 
bulunabilen kolaylıkların ıenişletilmesinf 
iltemeyi fazla bulmuyorum. Meecla eC'nebt 
vapuru latanbula ıelmeden lzmiıc µğrar, 
Toros ekspresi Ankaradan geçer. İstanbul
dan, Haydarpapdan gayri bu iki şehirde 

de niçin tıpkı Avrupadakiler gibi birer e· 
manet dairesi, istihbarat dairesi, seyyah 
ıezdirme tqkilatı, evet bütün lıunlar ne • 
den mevcut olmasın? Bu iki fthirde vapur• 
ve tren epeyce durur. içlerinde ekseriya 
epeyce yolcu da vardır. 

Niçin üniformala bir memur bu yolculan 
birer birer dola§1Dasın: 

- istimbot veya otomobil emrinız~ a • 
madedir, İzmiri veya Ankarayı mutlak• 
görmelisiniz. Ücret azdır, ve ıundan ibaret
tir, cümlesini neden ıöylemesin, nf'den on· 
ları iknaa çalışmasın, 
Yapılabilecek ıeylerdcndir, diyorum. 

Ekrem Uıaklıgil 

Kadın bir saniye düıündükten sonra Bir dolandırıcı yakalandı 
ıöyledi : 

- lstaiyonun karıısında bir tramvay Dün lsmail oğlu Sedat isminde bir 
tevakkuf mahalli vardır. Oradan g~çen 4 dolandırıcı yakalanarak adliyeye tes • 
numaralı tramvaya bininiz, biletçiye söyle· lim edilmiştir. Bu adam muhte lif ta .. 
yiniz, sizi «Königinstrasse ı> indirsin. Ora· ı ihlerde, lsmail Robert ve Ömer na • 
da kuleli lokanta vardır, Ren nehrine karıı mında üç kişi dolandırmıştır. - . 
yemeğinizi orada yersiniz. sonra lokantar.ın 
önünden ıeçen 7 numaralı tramvaya biner
i.İniz .Bu tramvay Ren kıyısını ve ıehrin en 
kal.balık caddelerini dola,ır. Bu 5Uretlc 
tehrin gece manzarasını görmü;ıı olursunuz. 
Tramvayın münteha mıntakasında Tcatr 
Chapspilhaua vardır, bu gece filin opereti 
oynuyor, seccnin mütebaki kısmını da o· 
rada ıeçirirainiz. Tiyatro saat on birde b!· 
ter. geriye kalan iki saatın bir buçuğunu da 
filin çalgılı kahvede geçirirsiniz. 

Bunun için yapacağınız masraf hepai 
dahil şu kadar marktan ibarettir. 

V e kadın hem söy)üyoJ. hem de b;r ka· 
iıda not ediyordu. 

Verdiği programı aynen tatbik ettik. Js-

Vapur büfelerini kontrol 
Akay ve Şirketi Hayriye vapur]arı

nın büfelerinin pisliğinden şikayet e

dilmiş ve bu cihet Dahiliye Vekaleti .. 
nin nazarı dikkatini cel~tmiştir. 

Vekalet, belediyeye gönderdiği bir 
tamimde vapurların sıkı bir şekilde 

kontrol edilmesini ve garsonların yol -
cuları rahatsız edecek kadar bilğır
malarına, büfelerin pis tutulmasına 
mey d an v erilmemesin i b ildirmist ir . 

Cam fabrikasmda yangrn 
başlang1eı 

taııyona döndüğümüz zaman trenin kalk • Dün gece dokuzu 46 gt'Çe Pasııbr.hçe 

masına be§ dakika vardı. hamal emanet cam fabrikasının kömür deposu yakınında 

daireeinden qyamızı aldı, vagonumuza bir yanıın ba,lanaıcı olnnıfM da derhal 
yerlettirdi ve biz de eilenceli bir aeccdcn j IÖndürülmüıtür. 
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Yazan : Orhan Selim 1---------

' 

İspanyada harp tekrar alevlendi 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) ispanya hükumetinin clindelH f\ery~ 

Bundan başka cenupta MaJagaya de sükunet ve asayiş nük:üm sürüyor 
karşı ileri hareket başlamı~tır. Asiler, ve tenkil hareketleri cümhuriyet kuvı
top ve mitralyözlerle de müsellah ol • ""'etlerinin lehinde devam ediyor. 
duklarr için iki tarf arsında şiddetli kuvvetleri birleştiler mi? 
bir muharebe beklenmektedir. Roma, 13 (Hususi) - General 

Malagaya hücum eden iler. gene-- Franko ile general Molanın k.uv:vetleri 
ral Frankonun aske.rler.idir. Badajozda birleşmişlerdir. 

Madridin şimalinde Guadrame (Son Posta: - Badafozuıı henüz 
cephesinde bir değişiklik vuku hulmaı. sukut etmediği biJdiTilffiğine göre bu 
dığı anlaşılıyor. haber ihtatlayGinr' ı ... cmf cmfhcmfB 

Badajoz şehri hav bombardımanına haber ihtiyatla telaltıti edilmek gerek
rağmen kala hükumet elindedir. Hava tir.) 
bombardımanı esnasında şehre 100 Burgos ı 3 (A.A.) - Gene raf F'ranco 

mermi atılmıf ve bir halkı kaı. · e General Mola"run erduları Merid'a'da 

mi len kaçmıştır. birkşııUşleı:'dir- tbtililciler, hali hazırda 
Fransız lspanyol hududu yirmi dört Calice, Leo:ı. Eatramadure - Baclajo:ı mü11-

saattenberi kapalıdır. tesna - Caatille. Endülüs • Malaga müs • 
Hükumet Granadayı istirdat için uğ- tesna - Ja.en. Oragon, Navarre ve Asturies 

raşmaktadır. vilayetlerlni kont:roll.arı altında bulundu~ 

d maktadırlar. General F rll!!konun Madri e taar • 
ruz ederek işga1 etmek istememesinin Beynelmilel aziyet 
t:ebebi, Fransız gazetelerine göre, Londnr ı3 (Husuu) - Nevyork Tay-
Ma.drid şehrini, maiyetindeki Fas ns- mis gazetesinin Sevil muhabiri Laınfmdan 

verilen maliimata göre Almıınya. asilere 
kerelerine çiğnetmemek ve Faslıların 

pilotlarile biı:likte 2 5 tayyare göndenni~ 
İspanyollardan kanh İntikam almala- tir. Muhabir, bu tayyareleri bizzat gÜl"d~ 
rına mani olmak fikrinde bulunması -
dır. 

HükUmete göre nziyet 

Madrid, 13 {Hususi) - Burada neşro
lunan resmi tebliğe göre Madriclde ve 

SON POST~ 
7 ' :::n Ağustos 14 ~ 

Olimpigad m•ktupları: 

ara 

Ollmplyadlardan bir intiba 1 

Manialı yarış 

nün en ·mühhn yanılannı tnk:dle~ 
• tramplnenden atlamnsı ile bayrak 'fPfl~ 

seçmeleri ve bir de kadınlann )'Uz met1' 
aeıbeat finali tqkil ediyordu. 

'Erkcklcı tramplnen atlam tntıub• 
kasının yalna mecburi kısımları icra eclll ' 
di. Mecburi atlamalarda alınan punn1•1 

nctiı:eai ıöylcdir: 

1. Oegncr 
2. Wayne 
3. Creene 
4. Shfhahara 
S. Wei s 
6. Kayonqi 

74.86 
12.J,1 Amerika 
70.02 
68.64 
44.71 
63.29 

Kadınlar Tll81nda 1 00 metre 

1. Mostcnbervek 
J. Uunpbell 
3ı. Arenat 

1 :05,9 
1 :06,4 
1 :06,6 

Mareşal Fevzi 
lstanbula döndü 

f 1 

Şükrü K-711 
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(Hikaye j KAZLAR J 
Kahramanhk, &fk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yen• ı "9dlra• Katla s... p .. ,..... ttırlltl l•/rllcaı NIUIUIN : 45 

Bu sefer de Uzun Veliye baktı: ikisi denizde iki büyük su direği yük • - Aferin çelebi ••• Gönlümden ge-
- Dümene geç .•• Düşmansa git - seltti. çeni naaıl da bilinin! 

Yazan: Marie JADE 

Memlekette herke -
•İn birer sürü kazı var• 
dı: semiz semiz, bem· 
beyaz kazlar... Kü • 
meslerinin lı:apısı açılır 
açılmaz hepsi de hrlar lrıel gerek... Değilse kovalıyan bir Venedik gemisinin provasında ye- Sonra provaya, daha ıerilerc doiru 

"f •e dojru, köyün orta -ürk gemisidir, ona yardım etmeliyiz. niden beyaz dumanlar görüldü. bağırdı: .anda pml panl yanan 

Dedi Ateş ediyordu. - Cenk var. Cenge hazır ol... aöle koprlardı. 
lkun Veli hemen dümene geçıni.f Fakat yelkenlerinin hepaini mayna Aydmh Durmut provadaki üç to Ejilip bükülen ho _ 

~ kaduıanın provaam:ı do.dojru u - ettiği ve kürekcileri de az olduğu için pun baflnda ve kollarile bacakları çıp- yunlannın latif bir ha

~ gemi üzerine çevirecek şekil- bir kaç dakika için yerinde durmuf. lak olan leventlerle birlikte atcte ha- reketile baılanru bet -
4e IDanc-na yapmlfb. serilem~. zır bir halde duruyordu. Koca Ali ile rak suya daldım. • 0 n· 

hy.. Reis diirbünte ufka babı bak- Bu sırada güvertede bir kaç k~ v _ _. LJ____ •• ed-L! lev tlcre k.u- ra aılan kat gibi tüy· 
..__ L rd "bi ·· )---r k k - - ..l-b" 1 ft.lflı nllB4D ~vert ~ en 1 • u .. z · e s rperler -z nomu anır gı soy cnaı: ma, ıç asarası uıtün~ rr top anma ...ı __ ...ı __ ...ı ___ u __ di Bur .. L ı..t·-lannı erı erın c • 

B b V d .k · "d" - aaııua ~ • aaa ~ di. Birdenbire, sanki - u ir ene ı gem ısı ır. goze çarptı. 
Venedik gemisi gene at~ etmişti. Kırlı Hasan: da kuıpmmış olan leventlerin bir kıs • bir emre, nereden gel-
kovaladığı Türk gemisi şimdi pro- _ Bizi gördüler... mı kancaları ve ipleri ellerinde tutu- diği bilinmiyen bir em-

.._nı batıya çevirirken biraz sonra Dedi. yorlar, bir kısmı iae aıkı sıkıya doldu- re itaat ediyor gibi hepsi birden 
hJıaza dönüyordü. Reis bunu tasdik etti. Sonra ilave ruhnut olan tüfeklcrile atet etmek için ayalı:lan üzerine dikilir, kanatlarını 

U V l. açıp çırpar Ye bir ağızdan hain§ • Pek •• ı..-...;:.. --1--1·yordu. etti: tek bir emir bekliyorlardı. zun e ı w 

~ cu.uaıpua map baflulardı. Tarif edilmez bir 
Venedik gemisinin top ateşine bat- - Akıllı ile kaçmanın çaresini a • her zamanki u9tahkla dümeni kulla - ·· ··Jtü... Su.malan yjne birdenbire ve 

....... olmua da ana iyice yaklapnış rar. Lakin artık e.IUnizden kurtulmak nıyordu. Mansur da baş kasara ü.stün· :: birlikte olurdu. Kanatlar toplanır ve 
olduğuna itaretti. kabil olmadığını anlar• daha akıllı deki yirmi kadar levende kumanda e- kazlar vakarlı bir tavır takınır, iki yanla -

IJ7- Reil ,erine sitmek üzere olan demektir. diyordu. nna allana sallana gölden çıkarlardı. Sü-
~ Aliye döndü: llyas Reis diifmanla kendiei arasın- llyaa Reis Aydınlı Durmuta fU em- rüler yeniden tetekkül eder ve beı biri. ön-

- Haydi göreyim 9Cnİ ••• Şu Ve • da hiç olmazsa bef ahı yüz lı:ulaç uzak- . di· den azametli azametli giden erkek kazın 
~idi kabadayı dostumuzla bir an lık olduğunu görüyordu. rı: ~ .. ~tan atq edilecek. ... ukaaında. köyün etrafındaki hali arazinin 
~ aörütmek i9tiyorum. Venediklinin kovaladıjı gemi kü • o _ __ı ~L .. erteaini dövece • yolunu tutarlardı. 

D--- - R • -k b" ·· · • di f-1-- k DOR1MIDI SU" Öile vakti oldu mu. kimsenin seslen • - ~üatune, eıs... çu ır tuccar gemısıy • GIU:lt en - w• 

koca Ali, uzwı ve ağır vücudundan cliai, llyaa Reiain gemisinden daha bü- gız. mesine ihtiyaç göstermeden kazlar, hep 
lais beldenmiyen bir çeviklikle gardi - yük ve •·ükaek.ti. lıyaa Reiain gemiain- (Arkan var) ayni muntazam yürüyüıleri ile nlerine 

ek ' dönerlerdi. Hiç biri de ppnnazdı; yol hıılu. koftu. KüıekQilerin kür deki ÜÇ prova ve altı borda topuna kar- dJ 'bUçisininkilerin yanlıtlıkla belediye reisi-
MJneeine kumanda ec1en ve elindeki ,.; üç prova. on iki borda. Biz c1e kıç Olimpiya ar - ,...ı.ıdan b.,.na gittiği veya muavinin-
t.a1an.ğı önündeki kütüje ağır ajır YU- topu vardı. Süelü ve yaıdızla bir kıç kiierin. ilk mektep mualliminin otlu hah-
.._ prdiyamn omUZUQLel attı: kasara üzerinde kırmm çuhadan ten- Milletler Ansa Komitesi mkalide let- çaine daldıkları olmazdı. 

- Hızh .•. Daha hızlı... tesi, bef ve kıç knaralarla kürek ma- kilitı ancak KARDEKS (Karda) fitleri Bu bahtiyarlık aylarca aürerdi ama yaz 
. Sonra diğer gardiyanlan külekcile • nialan arasına toplanmış olan asker - •emİllİa talbiki aayeainde lllllVeffak ~ ayları seçip de bağlarda salkımlar kızar -

1in: aralarına dağıtıverdi. lerin parlak zırh1an hemen göze çar- ....-. Bu IİataD, Oliımpi;yacllarm ımuTaf- mağa bqlayınca. yani bayvancağızların 
Fakat onkmn kırbaç kullanmaları - pıyordu. f~ iftirik edea 52 wi'lır'i- 300.000 belki en hotlarına gidecek zamanda, on-

lla. hatta söz söylemelerine hacet kal- Venedik gemisi kaçmıyordu. irasmclan mürekkep JDUllZAm ..,ari'ilmı lan kümealerine kapatıverirlerdi. Korucu, 
buyordu. Provasını ke~işlemeye çeviriyor, kayıt ve kontrol et v• . ._ 1w dolayı trampetesini göbeiinin üzerine yeriettirip 

Çünkü forsalar, hem verilen ku - yelkenlerini hiaaa ederek. llyaa Reisin ba aistemin tarhik Ye idima& her yerde köyü dolatır ıre her köte bqında, ihtiyar 
Jrı d d · · k 1 kazların pek iyi anladıkları bir ıeyler söy-an ayı yapmamak üşüncesını a ı • üstüne yürümegw e l..-·hyordu. ve bilbaua memleketimizde aünden süne 
Lu L!l _ .._,. liyerek tatsız bir gürültü koparırdı. Hay • Ula uİae &etirmiyorlar. hem de o za- İlyaa Reis aevindi~ tamim etm~eaD'. 

~-.3- vanlar bunu, başlannı göğüslerine egıp 
IDlma .._.. pek çok dinlendikleri için endişeli endişeli dinlerlerdi. Bu ses onlara : 

~ kürek ~kiyorlardı. Kapalı Zarf Usuıı· ıe <ıArtık gölde çıpıl çıpıl yıkanmak zamanı Yelkenler daha _.rildigıw · gibi levent· 
ı_.-! e- geçtir Bundan sonra size gezme. tozma 
R:Jrin de bir ln rw ' • • 1 w 7'I' ' •

1
• a yol r Ozamfere veda cdecelı:sinizf Onfan 

•dııl::.ı~rnı~lar, onlara yardım~. Eksı·ıtme ı·ıanı baıkalan toplayıp yiyece'lı:f Siz kümesleri -
nize hapsedileceksinizlıı der gibi idi. 

Türk kadırgası bOI ve güzel bir ?Üz· Yüks d Daracık bahçelere kapanıp eVYela şaşı-
dr altında, hızlı hızlı kanat çırparak .. ek Mühendis mektebi Satınalma Komisyonun an: tan kazlar bir müddet rahat oturur!ardı a· 

Çeviren: Nurullah Aa.ç 

- Pekala ama beslemek de lazım. On· 
lann yiyeceğini de belediye veremez a 1 

- Siz hiç üzülmeyin, yiyeceklerine V 
bakarım! 

Ertesi sün. trampetaini laer zamaakin 
den daha §iddetle ça)arak bütün köyü do
lqtı. Kulan kayboluıaı kim vana, plip 
belediye daireaindu alem diye bağırıyor• 
du. 

Bittabi kimse bu tuzağa düşmedi. Hi9 
seaini çıkaran. belediye dairesine mütacaal 
eden olmadı. Bir gün aeçti, iki gün ~ti~ 

Korucu, oyununu belli etmemeie ÇUflP 
IA'lı:ayt bir taırn tabaralı: dolapyor, hazi 
kaz ub.iplerinin mne, alahaphk jç:inmJt p. 
bi uiruyordu: 

- Senin sürüye ne olmut. Gripdin) E-o 
kiden senin kazlann daha çoktu. 

- Kesip kesip y:iyonız. kaz mı dQa ~ 
nır. 

- Ya sen. Chavigııot. kul.arının tamam 
olduğunda.il eınin JDİaill) 

- Benim dai tq kazım var; deli p~ 
ki sayar ııibi oturup onlan mı sayacaiım>; 
Baoka ioim mi yok} 

Böyle kurnaz heriflerin ağzından Jif mi 
alınır) 

Kazlara da günde iki kere yiyecek ver• 
mek lazımdı. Korucuyu. belediye tulum "' 
hasının bulunduğu yere, lı:azlan doyurma• 
ia giderken aörenler gülmekten kablıyor
lardL Üç haf ta geçti; bu iften artık bezeıt. 
korucu belediye Teisini bulmağa ıitti ve o
nu o aün teeadülen makamında buldu. 

engine uçan kocaman bir martıyı an- 1. - Eksiltmeye konulan (fıtanhalda Tabim Gimüpayunda Yübek ma, sonra, yavaş yavaı, en ihtiyarlan ye-
dınyordu. Mühaıc:fia mektebi binuı dahilinde) Proje Ye prtnuwi nu•ci~ yapı • nilere birtakım hileler öğretirlerdi: kapı - hepsi de baıının çaresini bulurdu. Bu oe • 

Provasında, ileriye doğru sipsivri lacak infaat: nın aralık bırakılmasını beklemek, yiyecek kil, zaptname kaleme almalı:. ve birkaç klwit 

Korucu, bir karar vermek üzere hele • 
diye meclisinin toplanmasını. reis de batı• 
nın rahatını istiyordu. Bir saat münaka • 
şadan sonta kazlatın serbest bırakılmasına 
karar verildi. Hele salıverilsinler, elbett9 

llıayan ucu demirli mahmuzun dip batın L.-if bedeli 21115 lira 98 kwııftur. Yerildiği zaman uyuyor gibi gözüküp u - yi cezalandırmalı: istiyen korucunun ~ 
...,. _,, 1 L L D w b 1 ı· -'"e •e) ... n.orda. Ha-anlan derhal bira·.' '-afları. iki taraftan beyaz köpükler 2. _ Bu İfe ait prtnunelerle ewak flllllards. su cacı& sm11vermeııı:... ::>grusu azı annın ,.... .. ··-.1 .1. 

ih-...ı_ rının kaçmasına göz ------------- kacağına aktam• 
--ue kalIJPfb. A. - Eksiltme p.rtnameai k ı kadar bekledi; onc lıyas Reis ,imdi baş kasaraya gel • B. - Pro». sahipleri de, onalzaarla. Yarmki nüshamızda : 
Jıııh. • ,.. yumuyor, lan ortalık karar • 
- •• ,, gözlerini ileriye çevinn)f, yum • J.te,.enler ha prtname ft projeler.i (125) kurut mabbilinde Yüksek elbirliii ediyor de . dıktan sonra. ..ıı • 
l'tıldarmı kalçalarına dayamlf olduğu Mübendiı mektebi aatmalma Komisyonundan alabilirler. necek kadar dal- B İl iflasın • .. .. Yermek. aonra ar • 
halde dimdik duruyordu. 3. - Ebiltme 7:1/8/1936 Pertemhe günü aaat ıs de Yübek Mühencm gınlık. dikkatm - IÇYUZU kalanna düıüp n ... 

Ne leventlere, ne gardiyanlara, ne mektebi Linuında uhnalma komisyonunda yapılacaktır • lik sösterirdı. ulere gidecekle 4 

de kürekcilere bir diyeceği vardı. Çün- 4. - Ekailtme bpUı zarf uauL1e olacaktır. Hem ikide birde Yazan: Ragıp Şevki rini anlamak niy_. 

l:ü bepei de onun umduğu ve beklediği S. _ Eksiltmeye girebilmek için iateldilerin (1590)1ira ilk teminat akçeai kaçıp bağ yolunu tinde idi. 

Iİhi vazifelerini pek iyi yapıyorlardı. ve buadma batb qaiıdaki vesikalan haiz olup getİrmelİ lizımdır. Nafıa tutan kazlar, Allah"ın hikmeti, üzüm ye - Fakat eerbestliğc kavufUp da. ıöiüc 
Düşmanla kendi aralarındaki boşlu· Velciletinden alınnut müteahhitlik ehliyet veaikaaı göatermeai ve bizzat mü- ti§tirmiyen köylülerin kazları idi. gökten de ziyade yeşil otları görünce 1e "' 

hn hüyük bir hızla azaldığını görü - bendia nya mjnwr olnwR Te'J& bunlardan biriyle ortak olank çalıştığını Korucunun, tam gölün arkasında, gö:z.ü vinçlerinden deliye dönen kazlar, hemen 
)ordu. Fakat Venedik gemisi de kova- bildirir Noterlik,.e mmaddak ft9ika lizımdır. gibi baktıiı bir bağı vardı. Onu en çok kız- belediye dairesinin bahçesindeki çimen • 
l....ı .. ~ h h · ~ dıran •ey de, o beyaz tüylü kaçakçıların, Jere saldırdılar. Korucu, onların karınlann' ~ı avm emen emen ensesıne G. _ ... _ıı~ m.-L6.-lan vnkanda (3) .;n.....::. -·ddecle --•· --"en L;. " b~ "b" di & au&I' _ .... ., J - - - .ı-ua _.. Daa herkeainkinden önce onun bağına gitme • doyurmasını bit müddet bekledi ama bi( 

lı gı ıy • aaat evveline kadar Yüksek Mühencla mektebi binua dabilinde Emltme leri idi. Hem onları bir kerecik olsun ya· ayak sesi duydu; böyle lı:az çobanlığı eder~ 
Yas Reia bir arahk ellerini indire • Komiıyonu Riyuetine makbuz mukahitinde "Yerilecelmr. Poata ile sönderi- kalıyamamıotı... ken yakalanmak da hiç işine gelmiyordQoı 

._ yumruklarını ulladı: lecek mektuplarm aihayet (3) üncii maddede yazıh aaate k.- aelmif O eenenin bütün kı§ını. önce kazları, Hemen sıvıttı. belediye dairesinin arka 4 

- Abdal herif ... Poyraza dön.e - olmuı ve c:ht zarfm mühür mumiyle bpablmlf o1mua pıtbr. Poatada aonta sahiplerini cezala.ndırmak için bir ta• aındaki 80kaia sapb. Fakat bir de dönüA 
"el... olacak ıecikn.Js kabul ecfilmez (299) · kım planlat, tuzaklar kurmak, hileler dü • baltb ki bütün bzlar pefi sıra ge}iyw .. c 

Bunu Türk gemİ8İ kaptanına IÖy • ıünmekle geçirmiıti. Nihayet yaz ayları ıe.· Ne yapalım) lıaynncafızlar, kendile~ 
~du. 1 lip onlar 90nuna erdi. Ne yaptığını kimseye 

Çünkü yelkenleri mayna edip poy- ı İStanbul Belediyesi İlinlan aezdimıedi, fakat bir akfam, arkasında oi-
"2a dönerle yalnız kürekle ve rüzgA- lu ile, belediye reisinin evine damladı: za-
~~ larşı gitmek zordu amma, yel - s.lımlmöy A,ayoqi meh&Pvincle köy içi aokaimcla yeni 166 N.h 514 fer kazanmıı gibi bir hali vardı; tam ·on 

üç hafta hak.an, her gün saatinde yeme'lr.J.. 
rini getiren korucuya alıtmıflar, onu M• • 

meie hatlam.ıardı. 

~leri çok, fakat kürekleri az olan metre lllUl'ld.l.aı t.hçeai hulunan evin mildyeli paarhia konulmufbır. sekiz kazı cürmümethut halinde y~ala -
eJledik gemisi için daha güçtü. B llO &ra t.edel tahmin olunmafhır. Şartnameai Levazım Mtidiirlü • mıt. sepetlere tıkmııh. Bunların, haç .o.l : 

Arası çolı: seçmedi. bir lı:apı açıldı. aonra 
bir kapı dalıa açıldı. bütün kapılar aÇJ)dı ._ 

Bu fark Türk gemisinin düşmamn .. ~ eve ~l:a.. isteldi olanlar 825 lnmıtlak manldıat teminat makbuz ve- mazaa dört ayrı aütüden .~ı~~l~n ~~lli .. ıdı. 
~inden kurtulmaaı için yetebilir· aımde gvnu...- • Demek Jr.j hiç olmazsa koylulenn doıdu •· 
Qi. ya mektubile beraber 19 Ağmtoa 936 Çartami>a siinil aut 14 ele daimi teybinde birer zaptname kaleme ahnacak-

encümencle hulunmaJ.dıır. cd» e<l58)) -.1 Korucu bunu belediye reisine anlatır • 

köy halkı, minnettar kazların önünden ka 4 

çan, fakat kaçmakla da lı:urtulamıyan za~ 
vallı korucunun halini kalılıahalarla .uı.. 

lürk gemisinin kaptanı 1anki bu • 
.._ İfihnifti: 

Yellı:en1eri birdenbire mayna ede • 
telı: ı>rovaaını poyraza çevirmiş. \ü -
l'elı:Jerini hızlı hızlı çekmeğe başlamış
b. 

llyaa Reis sevinçle söylendi: 
- Hah 'öyle ... Biraz geç kaldın a-

-._, büsbütün unutmadın!. •• 
Venedik gemiai de prova01mı poy

::..~ Çevirmif, bu 9Cf er üç topla bir • 
~ •tet etmitti. Üç pllenin biri Türk 
~inin kıç kaearamna çarptı. Diğer 

* * ken sevincinden adeta kekeliyordu. 
Hepıine 3000 lira dejw biçilen Ayuofyada A'JMOfJa müzesi arkasın- Adam cezalandırmaiı pek aevmiyen ve 

da ve Bahçe içind e nYelce Kimse.izler Yurda olarak )ml'laınlen binanm korucunun bu fuzuli aayretine biraz canı 

rek seyretti. 

Nihayet nefee nefese kendini evine atti 
ve kap111nı dar kapadı. Ş.plıyan lı:azlat, 

bir müddet birbirlerine balu,tılar; fakat 
anlıran Ablznek üzere pawlıp konalmuflur. Şartnameei Levazım Müdür- sılulmıı olan belediye reisi: velinimetlerinin çıkmasından ümitlen ke
Jüğünde görülür iatekli olanlar 225 liralık muvaklcat teminat makbuz veya - iyi ama, dedi, ıimdi bu hayvanları ne silince, aheste aheste göle doğru indiler ve 

mektubile beraber 19 Aiudol 936 Çarpmba IÜDÜ aut 14 ele Daimi En • yapacaiız> Kimin olduğunu biliyor mu - vaktin geç olmasına rağmen yıkanıp temiz• 

ı aunuz) Bilmiyorsunuz, deiil mi? O halde lendiler. Meydana toplanan ahali. ne olıo cum.. ende huhmmahchr. cc ,, (( 159» 
sahiplerine götüremeyiz. ortada da bıra- ne olmaz d iye kümealerinin kapısını ~ 

* * lr.amayız; bunlara bir yer bulmak lazım ... bırakmıtlardı. Gölden dönüşte kazlar, bi-
Satılmak üzere Mezat itleri MüdGrlüjü efY& tullesine Yervant tanfm. - Orası kolay; ben onları belediy:? tu· rer birer eski evlerini buldular ve üç hafta 

dan getirilip 1097 l&JIJA lefhir kayettirilen Huır ~ llÇlk arttırmada U• lumbasının bulunduiu yere korum. Orada .zarfında hiç bir ,ey olmamı§ gibi içeri dal
fılamam,.ıır. bin tarihinden itibaren OD be, IÜD 'cinde ahihi aelip Beti • ,kanunun nezareti altında olacakları i,in dılar. Korucu i.se, o günkü telaşından ve 
İiaİ ıötünnediii takdirde •blacakbr. (B.} (366) kimse de sonra itiraz edemez. kederinden aarılıia tutuldu. 
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CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta'nın zabıta romam: 40 

- Baksana, ayol.. ayazmanın suyu, Demişti. 

SON POSTA Ağuıtoı 14 

BULMACA 
Cim Londos kaçıyor mu? 3 4 5 6 1 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) ,Kendi memleketimde ise, Atinadak.i bake-

o tarafa akıyor. G" M h avur e medin fU andaki vazi -
- Doğru ... Hadi bakalım .. şu taş- yeti, son derece nazikti. Şimdi, bu va-

Ve pazar günü, Cim Londosla güreı - min haksızlığından daha aiır bir muanıe· 
meğe talip olan altı pehlivanımız arasında leyle, yani itimatsızlıkla karplap7orunı

seçme müsabakaları yapılacaktır. Bu ıeç- Fakat, eğer Cim Londoıtan intikamımı 
meleri kazanacak pehlivanımız, öbiır pa - burada alamazsam, icap ederıo dünyanın 
zar günü Cim Londosun kaqııına çıkan• öbür ucuna kadar gideceiim. 
lacaktır. O fırsatı ele geçirdiğim takdirde, bak• 

ları bir tarafa aktaralım. ziyet karşısında, acaba ne yapması la-
- Ya, biz bu işi yaparken gelive • zım ielmişti. Sürüne surune bir tara-

Dün yazdığımız programa göre ayni ,kımda fena düıünenleri utandıraujun• 

günde Cim Londoı bir göıterif güreıi ya- .kaniim. 

rirlerse. fa çekilerek saklanmak mı: yoksa, ol-
- E.. artık o zaman.. ya settar, duğu yerde kalmak mı bir fayda temin 

pacak, ve Malc.sosla Dinarlı Mehmet tu Bazı kimseler, Mülayimo yenildiiim • 
tuşacaktır. den bahsediyorlar. Gelenler aör.nüılerdiı 

der: yumruğa girişiriz. edecekti. 
Derhal işe başlamışlar, kapının ö - Ayak sesi, yaklaşıy:ordu. Ve 0 u • Soldan Saia: 

Fakat programı yapanlann, efkarı u - ~. ben Mülayimle Amerikan usulü .erbesl 
mumiyenin arzusuna uymaları. ve pazar ,güre§ değil, kispetsiz alaturka süret yap
günü, Dinarlı ile Cim Londoau, Makıoıla ,tım. Kol kaptım, bıraktırdılar, kafa ka.P' 
da Kara Ali pehlivanı karıılaıtumaları çok tım, bıraktırdılar, yumruk attım. mlai ol• 
mümkündür. dular. Eğer güreşin ccserbeıb i. Mülly4nl• 

nündeki taşları çarçabuk açmışlardı. zun dehlizin içinden gelen hafif bir ı
F akat, kapıyı kilitli bulunca şaşırmış- şık, artık kapının eşiğine çarpıyordu. 

1 - At üstünde oynanan top oyunu, 
masdar edatı. 2 - Yakın değil, eşine bağ
lılıkla meşhur lrnş. 3 - Dereotu, harp ge
milerinin en basiti. 4 - Tunanın ıeasiz 
harfleri, çalgıla alafranga meyhane, ye • 
mek. 5 - Bir Türk mütefekkiri. 6 - Ba
lık avında kullanılır, bir T ilavesile ölü • 
!erin taşındığı şey olur. 1 - Dede, hem 
kadın, hem erkek ismidir. 8 - Çalap, A
cemce içme. 9 - Zaman, taharri. 1 O -
Japonyanın başlıca şehirlerinden biri, bey
gir. 

O takdirde, hem bu hafta Cim Londoı boı yaptığım idiyıe, «memnu» u ne olacak bil• 
kalmıyacak, hem Dinarlı Mcbmede intikam mem ~ 

lar: birbirlerinin yüzlerine bakakal • Gavur Mehmet, derhal kararını ver-
mışlardı. mişti: • 

- E .. ne yapacağız, Gavur Meh - - Yerimden kımıldamamahyım ..• 
met L İşittiğim ayak sesleri; hiç şüphesiz ki, 

almak imkanı hazırlanacak, hem öbür haf· O acayip mağlubiyeti aleylıime bir de
ta ıampiyonun karşısına çıkarılacak peh- lil sayanların haksızlıklarını her zaman ir 
Üvan seçilmiş bulunacak, hem de bir gün ,bata hazırım: Nitekim son sürefler de be• 
içinde birbirinden heyecanh bir çok ııü - pim hakkımı isbat edebilir: Çünkü beO - Ne yapacağız~. Çaresiz açacağız. ya onlarındır; veyahut, arkadaşları .. 

Hem açmalıyız. Bu kapı hem sana la- nındır. Eğer bu ayak sesleri, onlardan 
zım, hem bana. birinin ise; beni attıkları yerde bulma

- Geldiğim yerden tekrar çıksam. lıdırlar. Yok eğer arkadaşlarından biri 

re§ler ıeyretmi~ olacağız. Kara AH ile yaptığım ıon Avrupa eeyaha• * tinde, Kuvaryaniyi 4 J dakikada Jenmir 
Ben dün, hem çıkarılan dedikodular tim. 

- Olmaz. Tehlikeli iş... Olabilir ise; o da beni burada görmeli, arka • hakkındaki düşüncelerini öirenmek, hem Kuvaryani, Atinada Makıoau 92 daki-
de son program hakkındaki dütüncelerini kada yendi. ki herifler, eve dönmüş olurlar. O za- daşlarına böylece habervermeli. 

rnan, sen de mahvolursun. Ben de... O zifiri karanlık içine, birdenbire Y ukandan apğıya: 
1 - Temiz değil, acar, 2 - Maymun· 

)arın şahı. 3 - Karadeniz uşağı, meydan. 
4 - Eski zaman silahı, sandal, Habeş ku· 
mandanı. 5 - Kuşun ağzı, sonuna bir N 
ilU.vesile komşu bir devlet olur. 6 - Şar -
lın almancası, beyaz. 7 - Yalancınınki 
yatsıya kadar yanar, hicap. 8 - Habeş 
dağlan, bir Habeş şehri. 9 - Sekizlik no
ta işareti, diğer. 1 O - Bir çalgı iileti, ek-

sormak üzere Cim Londoau buldum. Halbuki Mülayim, benim yendi.iim Ku• 
Cim Londos, bana ısmarladığı gazozu varyaniye mağlup olan Makıoılıaı iki dr 

getirmeye giderken hayÜ ağır davranan fadır berabere kalıyor! 
- E, kapıyı nasıl açacağıü .. bir ışık yayılmıştı. 
- Açmaya çalışacağız ... Senin ya· Gavur Mehmedin gözleri, dehlizin 

garsonun arkasından seslendi: * 
nında, hangi tabanca var~. kapısına kaymıştı. O zaman, hissettiği - Eğer akşama anneni ııörrniye ni -

yetliysen ayağını çabuk tut! •• dedi, ve ba· 
na dönerek güldü: 

Dinarlı Mehmetten sonra. Dinarlı • 
Mülayim güreşinde hakemlik eden Cemal 
pehlivanı da budum. Ve DinarlUUD iddia• 
sından bahsettim. Bay Cemal: 

- Karadağ. büyük bir hayrele: 
- Ala ... Otur şJ'raya .. fazla fişek· - Tuhaf şey .. bu herif kim? .• 

lerden üç tanesinin barutunu çıkar. Diye mırıldanmıştı. 
- Haaaa .. anladım ... Yamansın be Dehliz kapısından giren, dev cüs -

- Ben sizin Nasreddin Hocanızı çok 
severim: Hele onun testile ıuya ııiden kı • 
zına peşin tokat atışına bayılırım. Garsona 
tehdidi peşin savuruşum, bu peşin atılan 

tokattan ibret alışımdandır. 

- Doğru ... dedi .•• Hakikaten. bir çok 
tutuşlarına mani oldum. Çünkli Milllyi • 
min kazaya uğraması ihtimali vardı. Hal• 
buki o sırada halk serbest gürqe tama • 
,men yabancı olduğu için, ip tatlıya bai• 
,lamak mecburiyeti vardı. Ve ben. bir me• 
sele çık!llasını önlemek için öyle danan • 
mak mcscbu~i.yedindeydiml 

kafir oğlan . seli bir adamdı... Bu adam, elindeki 
Gavur Mehmet, cevap vermedi... feneri sallıya sallıya kapıdan girmiş, 

:Yere çömeldi. Giydiği Hırvat potu - ağır ağır merdivene doğru ilerlemiş • 
runun baldır kısmını tersine çevirdi. ti. Fakat, bu hafif aydınlık içinde, yer· 
f ç astarından bir parça kopardı. ince de birinin yattığını görünce, birden -
ince yırtmıya başladı . Sonra bunları bir 1 bire tevakkuf etmiş .. st:rt bir sesle: 
fitil gibi büktü. Hırsız fenerinin yağ • - Sen kimsin .. ne yatıyorsun, ora-
danlığını açarak bu fitili ıslatacak ka- da~ .• 

meğin iptidai maddesi. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan Sağa: 
1 - Kuyruk, huy. 2 - Ulu, maz, raf. 

3 - Lüzumlu. 4 - Asa, Akhisar. 5 -
Dokar, an. 6 - Kır, neft. 7 - Kumar, 
vaid. 8 - Ar, la, inp. 9 - Antika. 1 O -

Sonra ciddileşti: 
- Ben, dedi, gazetelerde bana atfen 

yazılan beyanatları merakla okuyorum. 
Her sabah, uykudan kalkar kalkmaz: 

- Acaba dün gene neler ıöylemişim ~ 
diye. derhal gazetelere sarılıyorum. 

Bilmem, Bay Cemalin bu cevabındaO 
,sonra hakkından şüphe edemiyeceğimil 

Dinarlının, Cim Londosla kozunu paylaı• 
mak fırsatını kazanmasını temenni etme • 

dar zeytin yağlı gaz döktü. (Arkası var) Na, kırmızı. 
Eğer bu beyanatların, masaları bagın -

Yukarıdan qağıya: - Barut hazır mı, Eşekci? .• 
- Hazır. 
- Biraz kağıt var mı? .. 

Çl·n d80l0 Zl0 nde korsanlık 1 K 1 k k 2 Ul k dan ayrılmıya üşenen gazeteciler tarafın -- u a , aan. - us, orna. 
dan uydurulmadığına emin oltam, benim 

A "kail ki 3 - Yüz adım. 4 - Aralık. 5 -Um • Yapan mert Z namıma konuşan bir başka Cim Londos 

.miye imkan var mı) 

* - Gavur Mehmet 1.. Bazan çok a-
mak, rakı . 6 - Kalkan, ar. 7 - Zührevi. 

( Baştarafı 6 ıncı sayfada ) bulunduğuna inanacağım, ve kendisini za· 
8 - Fani. 9 - Ur, satın. 10 - Yalan, 

Okuyucularımızdan, Cim Londosla han• 
gi pehlivanımızın karıılaımasıru iatedikle • 
rini aormuıtuk. Dün de bu ıor8UJllUD ce
vap veren bir çok mektuplar alcLlu 

kıllı olursun .. hazan da sünnet çocuğu 
gibi konuşursun .. . UPan 1 .. Babıali ka
tibi miyim, ben.. sigara kağıdından 
başka, benim üzerimde kağıt ne ge • 

Genç kız akıamlan havalar cüzd ol • bıtaya ıikayet edeceğim. 
dadı. 

dukça kocasile beraber güverteye çıkı - Ağzımdan yazılan sözlere bakılırsa ben 
yor, r~ar sarı ıaçlarını havalandırırken, günde ıekiz defa karar deiiıtiren bir a -

o da onun kulağına, müzikholde öğren • ' 1 damım: 
diği romantik ıarkıları terennüm ediyor. B A D 1' O Halbuki, hiç bir kararımı deiiıtirdiiimi 

Dinarlının güreşmesini iatiyenler Ecn• 

bijyük bir ekseriyet teıkil etmektedh. Di • 
narlıdan sonra en fazla rey kaunan, T .. 
kirdağlı Hüseyin pehlivandır. 

tor. 
- Ver .. beş altı tane sigara kağıdı 

ver. 
Gavur Mehmet, sigara kağıtlarını 

aldı. Birer uçlarını tükrükliyerek dik
katle birbirine yapıştırdı. Bunlardan 
pıahruti bir külah yaptı. Eşekci Sali -
hin avucundaki barutu bu külahın içi
pe boşalttı. Ve sonra; içi barut dolu 
olan bu külahı, elindeki yağlı ve gazlı 
fitilin ucu ile kapının anahtar deliğine 
tıkadı. Küçük bir taşla sımsıkı bastır • 
dı. Cebinden kavını çıkardı: 

- Geri çekil Eşekci. 
Diye mırıldandı. Fitilin ucunu kav

la ateşledikten sonra, kendisi de uzak
laştı. 

Barut boğuk bir sesle patladı. Kü -
çük bir demir parçası, karşı duvara 
fırladı, çarptı. 

Gavur Mehmet, ileri atıldı. Kapıya 
dayandı. Kim bilir, ne zamandanberi 
açılmamış ola~ kapı, sinirleri gıcıklı -
yan bir hırıltı ile rezelerinin üzerinde 
dönerek ağır ağır açıldı. 

içeriden gelen bozuk hava, Gavur 
Mehmedin yüzüne çarptı. Az kalsın, 
bayılacaktı. Bereket versin ki, kendini 
derhal geri attı. Ve ellerile ağzını bur
nunu kapadı. 

- E, hadi bakalım Eşekci.. her ih
timale karşı bıçağını bana ver. Elleri
mi de şöyle eğretice bağla. Kapıyı ka· 
pa, çık git. 

- E, herifler gelirlerse, taşları böy
le bir kenara aktarılmış görürlerse? .. 

- Sen, merak etme. Onları ben, 
gene kapının önüne yığarım. 

- Ayol ellerini bağladıktan sonra .. . 
- Canım, ayaklarımı kiraya ver • 

medim, ya} .. 

* Aradan saatler geçtiği halde, Esekci 
Salih avdet etmemişti. Gavur Meh -
met, açlıktan ve meraktan; artık ba
yılacak hale gelmişti. 

f şte tam bu sırada, o uzun yol tara
fından bir ayak sesi işitmiş; derin bir 
hayretf' kaoılarak: 

- A ... Bu taraftan biri geliyor. 

* ________________ __, hatırlamıyorum: İlk güreıimi yaptığım ge· 

Bu Akşamki Program ce, bir Türk pehlivanile karıılaııp karıı -Bir gece May Scottun kapm ıert sert 
vuruluyor, kadın çıplak göisünü eline ge
çirdiii bir çamaıır parçasile kapatırken iki 

kiti: 
- Bizi takip ediniz! diyorlat. 
Beraberce kaptan köprüsüne çıkıyorlar. 

May Scott Hu· Yen·Fu'yu orada ııorunce 

biraz müıtenn olur &1bi oluyor, o hiç al-
dırmadan: 

- Gemimizi korsanlua terkettik, di -
yor. Ben ııene kaptan olarak kalacağım, 

korsanlara hiyanet etmeden sadakatle ça-
lııacağınıza yemin eder misiniz). 

May Soott da dahil olduğu halde, hepsi 
yemin ediyorlar, Bunun Üzerine gemi or -
tadan kayboluyor. 

Bir defasında May Scottu kamarasının 
müdevver pencerelerinden uzaktan bir ge
miyi tarassut ederken görüyorlar, ikin • 
cisinde May Scott kaptan köprüsüne çıkı· 
yor. Üçüncü defasında, kumanda veriyor 
ve ganaimden bizzat kendi pay alıyor, ve 

denizlerden denizlere dolaşıyorlar. Kor • 
sanlık böylece bir sene devam ediyor. 

* Nihayet bunların takibine baılanıyor, 

korsan ıemisi bir gün fena halde sıkıııyor. 
Bombardıman ediliyor, gemi ııözden kay
boluyor ve Hu-Yen-Fu da dahll olmak ü-
zere bir çokları ölüyorlar. Çin ve Ameri -
kan gazeteleri bu geminin maceralarını an· 
latmağa baelıyorlar. Herkes Hu-Yen Fu'-
dan, onun gemisinden ve maceralarından 
bahsediyor. 

* Aradan bir kaç ay geçmiıti. May 
Scottun Nevyorkta oynadığı tiyatrodaki lo
calardan birinin kapısı açıldı, muhteşem 

bir bayan bütün nazarları üzerine çeker -
ken direktör kendi kendine: 

- Vay canına dedi. May Scott, amma 
zengin olmuş ... Gidip kendisini tekrar an
gaje edebilir miyim). 

Temsil bitti, May Scott nazarları üze -
rine celbecle ede oradan ayrıldı ve ertesi 
giin de geçirdiği maceraları filme almak 
üzere Holivut ile bir mukavele yaptı. 

Herkes bu filmi merakla beklerken bir 
gün !\ıtay Scott gene ortadan kayboldu. 

Şimdi dört aydır harıl harıl arandığı 
halde bir türlü bulunamamaktadır .. 

Müstakbel yıldız. ele geçerse macerala
rının iç yüzünü bize filminde anlatacaktır. 

ISTANBUL 

18: Opera musikisi (plak), 19: Haber• 
ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Halk mu
ıikisi (plak), 20,30: Stüdyo orkestraları, 

21,30: Son haberler. 
Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis ıervisi verile • 
cektir. 

BUDAPEŞTE 

19,05: İspanyol musikisi plakları, 19, 35: 
Konferans, 20,05: Radyo orkestrası, 20,20: 
Haberler, 21, l O: «Janos Vitesı> isimli ıar
kılı piyes, 22,15: Haberler, 23,30: Oto -
mobil bahsi, 24, 30: Piyano rafekatiyle vi-
yolonsel konseri. 

VARŞOVA 

18, 15: Polonez şövalye şarkısı, 18,50: 

laımıyacağımı sordular: Cevap vermek 
için iki gün müsaade rica ettim. lk.i gün 
ıonra da, istedikleri pehlivanla gürege ha· 
zır olduğumu bildirdim. Ve bu ıözümden 
bir daha dönmedim. Bana: 

Maamafih, bu pazar yapılacak eeçıne· 

ler, Cim Londosla güreımiye en fazla il• 
yık olan pehlivanı, bu mektuplardan da• 
ha isabetle tayin edecektir kanaatinde -
yiz. 

- Pehlivanlarımız ara11nda ihtilaf çık- Pehlivanlarımız arasındaki iddialaruı s .. 
tı ..• Seçme yapacağız 1 dediler. Ona da ra- nigliğine bakılınca, bu ıeçmelerin C!e ıoo 
zı oldum. derece heyecanlı olacait kolayca 

Ondan başka, Dinarlı Mehmet te inti- anlaşılıyor. 
kam maçı istiyor! dediler. Geneı uHa Yağlı güreşe alııık pehlivanlanmızını 
yırl» demedim. mayo giyip te birbirlerini ıerbm aih .. u· 

- Dinarlı ile danışıklı ııüreıecek ı de • aulile vura kıra tutmaları her halde lıayli 
nildi. Bu iddia üzerine onunla cüreşten vaz alaka uyandıracaktır. 
geçtim. Bu sefer de: Güreşlere herkesin gelebUmea jçicı. 

- Kaçıyor! dediler. Ve bana ne yapa- geçen pazarki fiatlar, yarı yarıya indiril • 
cağımı şaşırttılar. miştir. Selim Tftfik 

Ben, Dinarlıdı\n çekinmediiimi isbata Son dakika 
her zaman, her yerde hazırım. Ancak, ka- Son dakikada aldığımız malUaıata ııö· 
leme sarılanlardan, iftiradan kaçınmala .. re Cim Londos ile .kar•ıla•acak pelıliva · 

Konu~malar, 20: Saksafon şarkı musikisi. w " 
rını rica ediyorum. nımızı seçmek üzere yapılan hazırlıklar ~· 

program altüst olmuş gibidir. Yunan peh· 
ren bir sporc:uyu itham hillını nereden livanı yukarıda okuduğunuz gibi diiıı ge • 

20,55: Konuşmalar, 21.25: Salzburgdan Her tekliflerine: «Eveti» cevabını ve -
nakil, Richard Vagnerin ( Meisterıinger 
Von Nürenberg) isimli operası, 23,25: 
Plak, 23. 35: Olimpiyad neticeleri, 24: 
Dana musikisi. 

PRAG 

20,20: Hafif orkestra musikisi, 
Zabıta piyesi. 22: Eğlenceli musiki, 
Olimpiyad neticeleri, 2 3, 15: Plak, 
prkılar), 23,45: Rusça haberler. 

BÜ KREŞ 

20.50 : 
22,45: 

(Eski 

19,05: Jan Marku orkestrası, 20: Konfe· 
rans, 20,20: Konserin devamı, 20,45: Kon-

ferana, 21 : Verdinin ccTroubadourn opera
sı (plak ile). 2 3,45: Almanca - Fransızca 

haberler. 

BELGRAT 

20,50: Milli neşriyat, 20,50: Plak, 21: 
Zagrebden nakil, 2 3: Berlin olimpiyadı 

haberleri, 23,15: Haberler, 2.0: Orkestra 
konseri. 

MOSKOVA 

16: Opera tenoru tarafından viyolonsel 
refakatiyle şarkılar, 18, 30: Dinleyicilerin 
istedikleri eserlerden konser, 21 : Radyo 
orkestrası, 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

VİYANA 
20: Haberler, 20.1 O: Olimpiyad haber· 

leri, 20,40: Konuşmalar, 21,05: «Büyük
lereıı bando, 24,45: Yeni plaklar 

buluyorlar? Anlamıyorum. ~eye kadar gerek Dinarlı, gerekH aeçıne 
Filhakika: ıcProfesyoneller danışıklı gü- neticesinde taayyün edecek pehliYauınııı• 

reş yaparlar!» derler. Fakat bunu yapan - la karşılaıımıya ve bu müddet :zarhnda lr 
ların, üç günde iplikleri pazara çıkmııtır. tanbulda kalmıya razı iken dün aece bir• 
Ve eğer ben, her yerde ismime itibar gö • ~enbire kararını değiştinni§tir. 
rüyorsam hunu, güreşlerimdeki ciddiyete Cim Londos dün gece aaat birde Jccn • 
borçluyumdur. disini Park otelinde gören bir muharriri• 

Eğer, udanışıklı dövüşı> }erden bahse • ,mize demiştir ki: 
dcnlerin, Türk pehlivanlarının ıereflerine _ Dinarlı ile tekrar güreımiyecejim. Bıı 
karşı itimatları azsa, ona diyeceğim yokl pehlivanın memleketindeki itibaruıın be• 

Beni, Türk pehlivanlarile cüregmekten, nimle güre~miye yetecek kadar yüksek ol• 
Türk pehlivanları değil, fakat bu dediko· madığını gördüm. Yarın Yunanittana h•• 
dulara kargı duyduğum nefret kaçırabilir. reket ediyorum. On beı ııün ıonra tekr•' 

Ve gülerek ilave ediyor: geleceğim. Siz de o zamana kadar aeÇıJle" 
- Bereket ki, gazetecilerin adları da leri yapar, benimle güreşecek pehlivıtP1 

profesyonel pehlivanların adları gibi: «Ya- tesbit etmiş olursunuz. O zamana kadııt 
lancrn ya çıkmış ta, onlara da bizden faz. İstanbulda kalmayı lüzumsuz buluyorum· 
la inanmıyorlar. . Yapacak güreşim olmadıktan ıonra kal • 

Yoksa, bu gidişle canımız güreş min - mıım manasızdır. Malum ya ben vakti kı)'' 
derinde çıksa ahali: «Yalandan öldü!» di- metli adamım!» 

,Yecekl Güreşleri tertip eden heyet azalan dii" 
Cim Londosun haklı bir İsyanından do - gece Park otelinde Yunan pehlivanını k• 

jian acı sözlerini içime zehir gibi sindirdik- , rarından vaz geçirmeye çok çalıpnıılart11 

.ten sonra, bir de Dinarlıyı dinlemek iste - . da muvaffak olamamışlardır. 

,dim. Cim Londosun dlin arkadaşımıza ıö1' 
O: lediği sözlerden sonra verdiği bu kar11 ' 

Bu vaziyet, diyor, gözlerime yaş bizi hayli hayrete düşürmüş bulunuyor. 
,getiriyor. Atinada haksızlıkla karşılaşmış- Yunan pehlivanı 15 gün sonra gerı tı"' 
tım. Bu haksızlığın acısını, kendi memle- lecek mi) Bunu za~an ııöstereccktir • .Be1'• 
ketimde çıkarmak. ümidini bcaliyordum. liyelim. 

li 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu 111 Ankara Yüksek Ziraat Enıtitüıünün Ziraat, Baytar Fakül • 
lelerine ini ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatıb, 
paralı Jatıh le1li ve yabaız talebe alınacaktır. Enıtitüye yazılabilmek için af&
iıdaki prtlara uymak sereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryaımı yapmıt veya 
lise olgunluk diplomaımı almıı olmak <cBakaloryasını yapmamıı ve
ya olıunluk diplomasını almamıt olanlar Enıtitüye alınamaz» ve 
Türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır • . 

2 - İstanbul ÜniTeraiteıinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orada okuduktan aömeatrelerden muvaffak olmutlar ise, ikiıt 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü Sömestre

lerine alınırlar. Ancak Baytar Fe:kültesine girenlerin hu Fak~lte • 
nin birinci" ve ikinci Sömeatrelerinde okunan anatomi denine de ayn • 

ca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat ıtajını yap
maları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yatı 17 den aıağı ve 25 ten yukarı, 
olamaz. Nihari talebe yüksek ya§ kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden 
kabiliyeti ve ıağlamlıkları hakkında tam teıekküllü bir haıtaevi ku· 
rulunun raporu lazımdır • 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden ıağlık ve sağ • 
lamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum göıterdiği beden 
kabiliyetini göstermiyenlerin Enstitüden iliıiği kesilir . 

6 - Ziraat Fakültesine girecek 'alebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince talebeye 30 
lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. <cStajyer tale
benin yemesi içmeıi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 
30 lira verilmez.» 

7 - Parasız yatı talebesinden ıtaj veya okuma devresi içinde, son· 
radan meydana gelen mücbir haller dııında olmak üzere, kendiliğin
den ıtajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılan· 
lardan hükumetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
nümuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek iatiyenler yukarıda yazılı rapordan baıka 
nüfuı .kiğıdını, atı kiğıdmı, poliı veyauraylardan alacaldan uzgidim 

-:----------------·----------------------- kağıdını, orta mektep ve liıelerde görmüı oldukları ıüel dersler hak· 
lstanbul 4 üncü f cra Memurluğundan : ~~---------·----, kmdak:i ehliyetnameleri iliftirilerek elyazılarile yazacakları pullu b\t 

dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Ankarada Yükıelt 
Emlak ve Eytam Bankaiı Türk Anonim Şirketine Birinci derece 'Ye ıı· Enstitü Rektörlüğüne ha§ vururlar. Talipler dilekçelerinde hangi 

rac1a. İpotekJl olup tamamına 18910 on sekiz bin dokuz yüz on lira kıymet Fakülteye kaydolunmak isteklerini bildirmelidirler. Akıi takdirde 
takdir edilınif olan T qvikiye mahallesinin Eski Kağıthane yeni bostan ve dilekçeleri haldonda bir muamele yapılmaz. 
Atiye sokaklarında kain eski 29 mükerrer yeni 5 ve halen 9 numaralı bah- 9 - Pulsuz veya uıulü dairesinde pullanmamıı olan ve 8 inci mad· 
seli bir bap hanenin evsafı: Çift kanatlı demir kapıdan bahçeye airilir sa-.. • dede yazılı kağıtların iliıik olmadığı dilekçeler gelmemi§ aayılır ve 
ta doğru çimento bir yoldan asıl binaya girilmektedir. Etrafı camekanlı bunlar hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 
~ernıer aahanhktan ahşap bir kapı ile binaya girilince bir aofa karfısm· t O - Vaktinde tam kağıtlarile baş vuranlar arasından pek iyi veya 

~ bi~ oda ve yanınd bir camekan olup cameki.ndan girilince solda fayans iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek tı.llebe diploma dere· 
felı alaturka bir hali ve bir oda sağda diğer bir oda vardu. Antreden 

tlı cesine ve baş vurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolmadığı tak. 
l...fap ve yağlı boyalı bir merdivenle ytlkarı çıkılmaktadır. Merdivenin üst dirde orta dereceliler de bat vurma sırasına göre alınabilirler. 
~ında bir aralık olup üzerinde iki oda bir alafranga hali ve bir banyo 
~d 11 - Cevap istiycnler ayrıca pul göndermelidirler. 
~· ır. Aralıktan camekanlı bir salona girilmektedir. Salonun sol tarafında 
~ tr oda ve bu oda ile birlikte bir taraça vardır. Bütün tavanlar karton piyer 12 - Batvurma zamanı Agustosun birinci gününden Eyliilün o~ 
e kapı ve duvarlar yağlı boyadır. Elektrik, terkos, havagazı tesisab mevcut· zuncu günü ı&~famına kadardır. ~undan sonraki başvurmalar kabul 

~· ~emin kattan bodruma ahfap merdivenle inilir. Sağda çini döşeli ve aa- edilmez. (15) 
hır kazan, çama.fır teknesi, mutfak ve arkasında zemini çini dö,eli bir - - ---·· ---------------·---------

~ık ve bir odunluk ve kırmızı çini dC>feli bir kiler aolda Mf&p döteli iki 
"1 Ve bir hata vardır. Bodrum katın tavanı ahtap ve yağlı boyadır. Bina
._; harici taf kesme taklidi çimento ııvabdır. Bahçede sol tarafta ki.rgir 
~ aaraj bir hizmetçi oclaıı ·olup ön taraf 1 çimento döteli bir bahçe tarh
~ ~ ıüslü olup müteaddit meyva ağaçları ve gül fidanlan vardır. Bina yeni 
e nezareti haiz olup tramvay caddesine yakınlığı vardır. 

iJlnt.bu eayri menkulun tamamı açık arttırmaya konmut olup 
3() tarihinden itibaren tartnameıi herkes tarafından görülebilecek ve 
bı.:~~/936 tarihine rastlıyaıı çarşamba günü aaat 14 den 16 ya kadar daire
~e açık arttırma ıuretile aablacaktır. Satıf Emlik ve Eytam Bankasının 

'"'1'I No.lı kanunu hükümlerine tabi olduğundan mezkUr kanunun 15 inci 
~desine tevfiken ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul, yuka· 
tit Yazılı günde en fazla arttıranm üzerinde bırakılacaktır. Adhrmaya it· 
~ lk İçin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi 
~il Milli bir bankamn teminat m~ktubu tevdi edilmek li.zımdır. Biriken 
de . Vergilerile çöp ve fener resimleri ve delliliye ve vakıf icareıi aabf be-
~en ödenir. Satıt bedeli peşin ödemek li.zımdır. icra ve iflu kanunu· 
~ 126 mcı maddesine tevfikan ipotek aahibi ala~aklılarla diğer alikadar· 
~ ~yrimenkul üzerindeki haklarını ve husuıile faiz ve masrafları dair 
~ ıddialannı evrakı müıbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bil
~ ~leri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile ıabit olmadıkça sat .. 
,. elınin payiatmaıından hariç kalırlar. Alakadarların itbu kanun madde· 
~ \lygun ıurette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak iatiyen· 
._ . 34-936 doaya No.ıilea dairemize müracaatları ilin olunur. 20 senelik 
~bedeli mütteriye aittir. (399) 

1 
.. 0sküdar Kız San'at Okulu Direktör-
llğünden: 
~~~/8/936 dan baflayarak Okula yatılı ve gündüzlü talebe alınacaktır. 
i ~'"- İlk ve orta okullardan mezun olanlar alınır. ilk okulu bitirenler 
Sıtı tah "l "'dd ' 1...... k 1 b" . l • • 0 k' d' Y 1 .. ~~· sı mu etı ~ sene orta o u u ıtıren er ıç.ın ı ı sene ır. atı t uc· 
~1 3 partide alınmak üzere 200 liradır. ltyar çocuklanndan %10 ve Kar-
~ talebeden %15 eksik lllınır. Yazılmak için Pazartesi ve Pertembe sün· 

9 dan bqe kadar okula batvurmalıdır. cc345» 

En hoş meyva usarelerile hazır
lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. 
Kanı temlzliyerek vQcuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: -=ı 
1 - ldaremi~in Cibalideki Fabrikasında yeniden yaphracaii 

23147.97 lira keıif bedelli inıaat ve tadilat kapalı .zarfla ek· 
ıiltmeye konulmuttur. 

lNGlLtz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lıtanbul 

2 - Eksiltme, 19/ Ağuıtoa/936 Çarıamba sünü saat 11 de Kabataı-
1 ta Levazım ve Mübayaat Şube.indeki Alım Sabm Komisyonun· 

~--•••••••••-• da yapılacaktır. 
Kocaeli icra memurlujundan: Acem Ah

met vekili avukat Ali Vaafiye borçlu 0-
meraia mahalJeıinden olup mabaUi ika
metgahı meçhul bulunan Ali O. Halidin 
borcundan ötürü 19/9/935 tarihinde ıut 
4 de emvali ırayrİ menkulesinin takdiri kıy
meti icra lulınmıt •• yapılan takdiri kıy • 
mete bir diyeceii olup olmadıiı hakkında 
icra ve iflaı kanununun 103 tincü mad • 
desine tevfikan kendisine tebliğ edilmek 
üzere çıkarılan davet YU"akua ikametaıahı 
meçhul bulundujundan tebliiaiz iade e -
dilmittir. 1ıbu ili.nm netri tarih.inden itiba
ren üç gün zarfında Kocaeli İcra dairesinin 
936/937 No. lu doayuma müracaat el

pıesi ilanen teblii olunur • 

,. FENNi SÜNNETÇi 

EMİN FİDAN 
Beşiktaş Erip apartımanı 

Telef on : Kabine 44395 ve 40621 

Kayıp: Adapazarı orta okulundan aldı
ğım 10-7-934 tarih ve 12/256 aaytlı dip
lomam& kaybettim. Y ~ini alacajundan 
eskisinin hükmü yoldur. 

Emet: Kapaldaca mahallesinden Hacı 
Muta O. lbnhim O. Mustafa 334 . 

3 - Muvakkat temiat 1736.09 liradır. 
4 - İıteklilerin ihaleden en az üç gün ~vvel inhisarlar lnıaat Şube

ıine gelerek ve bu aibi iıleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair 
resmi vesaik göstererek US kuruı mukabilinde münakasa evra· 
kını iıtiyebilirler. 

S - Tek life aid kapalı zarfları en geç ihale günü ıaat tam 1 O na 
kadar adı 1ıeçen Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vo-
rilmiı olmalıdır. (124) 

İdaremiz ihtiyacı için tarlnamesi mucibinde (20.000) kilo benzin 24/, 
VIIl/936 tarihine rasthyan Pazartesi günü aaat 11 de pazarlıkla ıatuı alına• 
caktır. isteklilerin fUbıameaini görmek üzere her gün ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 güvenme paralariyle birtikte Kabatstta 
inhisarlar Levaznn ve Mübayaat fUbeı.i Müdürlüğündeki Alım Komisyonu .. 
muza müracaatları. (237) 

* 
340 Kilo demir çember kavalyesi 
920 » bakır » raptiyesi 
Şartname ve nümuneleri mucihince yukarıda cins ve mlktarlan yazi]i 

malzeme 28/8/936 tarihine müsadif Cuma günü aaat 15 de pazarlıkla satm
1 

alınacaktır. isteklilerin fUtname ve nümunelerini görmek üzere hergün T• 

pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte o/o 7 ,5 güvenme paralarıyle bir • 
likte Kabalafta inhisarlar Levazım ve mübavaat Subeai Müdirlüiün.deki A· 
lım Komiayonuna müracaatları. (189) 
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Siz de 
• 

Bankas ndan 
Bir kumbara 

alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 

bir çok 
paranız olur. 

( 

KUMBARA DESTEKTİR 
--------~·---..---------------------------------------------------------------

KOÇOK ÇIFTLiK PARKI 
Ankara ve lzmlrde nlhayet•lz elk19lara mazhar olan 

Kıymetli muga11nige 
Bayan M U A L L A DiNCSES 

Bu kere sureti mahsusada lstanbula davet edilwek 15 Ağustos 
Cumartesi gününden itibaren seanslarına ~lıyacakbr. 

Telefon ı 41992 
•••••••••••••••• 

24 Ağustos Pazartesi günn akşamı çok muhteşem bir sOnnet dOğünü 
tertip edilmiştir. Çocuklannı kaydettirmek isteyen velilerin şimdiden 
Müdir!yete mnracaatlan rica olunur. 

Devlet Dımiryolları va Limanları lfletma Umum idaresi ilanları J 

Müteahhidince temin edilemediği cihetle mukavelesi feshedilen 130 tane 
büyük ve 3 tane küçük vagon mütambuı 22/Eylul/936 Sah ~ü açık ek • 
•lltme yolu ile Ankara idare binumda atm alınacaktır. Muhammen bedel 
11880 liradır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 891 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 
~ veaikalar ve resmi ıazetenin 7/5/936 T.3297 No. lu nüıhumda inti
taı' etmi.t olan talimatname dairesinde alınmlf veaika ile birlikte aynı gün 
kat 15,30 da Malzeme daireai dokuzuncu merkez komiayonunda hazır bu
'unm•l•n lizımdır. Bu İfe ait fUbıameler Haydarp&f&da Tesellüm ve Sevk 
6efliiinden, Ankarada Malzeme dairesinden paruız olarak dağıtılmakta • 
Clır. (242) 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Adapazarı Fabrikasından: 

Fabrikalarımıza Marangoz, Pistoleci, Tesviyeci, T omacı Soğuk ve 
sıcak demirci dökümcü takımcı gibi müteaddid usta kalfa ve 
çırak alınacakhr. 

İsteklilerin el yazısı ile yazılmı~ bal terdimelerini san'~tındaki 
ihtisas vesikalarının suretini birer fotoğraf ile birlikte fabrika 
müdürlüğüne göndermeleri. 

Sıbht 

U L U D A Ö-
gazoz ı arını tercih ediniz. Blrincl nevi maddelerle imal edilmiştir. 

Kapsollanna dikkat ediniz. , 
- -·· --··-- ··-·---

8 A NZOPiR iN kaı(lleri HER vERcE 40"'uR 1;~ 
··fFES BORUL4R Nı "'f"'1 °ZLER. ~.C..(..)M <:S-<:;'";;ıi_'R.:"~-.:R -~GG ><E"IEN (,'.~~~;K 

itte bu en ufak fark 

Krem Pertev'in faikiyetini 
size anlatabilir, Çünkü: Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa
düfün veya mahiyeti meç
hul bir keşfin neticesi de
ğildir. Krem Pertev çok ça
lışılmış ve çok tccrUbeler
den sonra kibar mahafile 
takdim edilmiş yegane Krem 
olup başlıca levaidi: Cild
dckl mesamatı yumuşatarak 
kapatır. Bu suretle bu ıne
samab harict tesirattan mu
hafaza ederek cildin pOrUz
lerini def'eder. Cildi besler 
ve bu suretle gençlik ve te
raveti temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bit tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın, soğuğun 

tahribatına mani olur. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütehasıııı 

Pazardan maada hergnn 3 - 6 
Divanyolu (104) No. Teleron: 22398 
Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 

····························································• Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 
• 

( 

A. Ekrem UŞAKLIOlL 
&AHIPLE~h S. Ragıp EMEÇ 

H. LQlfü DÖRDÜNCO 

Ağuıtoı 

Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

- .. HASA gazoz oz 
Meyvalardan ve meyvalann özünden yapılmı~. Bir çorba bft" 

ğından bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olımyall 
gazozlu şampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden 90llfl 

alınırsa midevidir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma ,erı
HASAN gazoz özile yapılmıı buzlu limonatalar içiniz. 
Dünyanın her tarafında şampanya yerine kull.anılan bu gllsel td"' 

tibin yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Harareti teskin eder. Şii' 
30, büyük 50 kuruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, İST ANBUL, BEYOGLU 

EKSiL TME iLANI 
.. ER BA u .. .. .. v •• 

UMUMi MUDURLUGUNDEN ı 
1 - Gemlikte İ.nfa edilmekte olan Sun'i ipek fabrikamıza 

sahilden üç kilometro mesafede kain Ilıcak suyunun kaptaj •• 
isalesi işi vahidi fiat e.sasile eksiltmeye çıkanlmışbr. İtin bbmin 
edilen bedeli 31.155 , • liradır. 

2 - Bu işe ait münakasa evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele proje.si 
C) Umumi şartname 
D) Hususi fenni prtııame 
E) Silsilei fiyat cetveli 
F) Projeler 
İsteyenler bu evrakı 1 .60 lira bedel mukabilinde Ankara' da 

Sümer Bank Muamelit Şubesi Müdürlüğünden ve Sümer Bank 
İstanbul Şubesinden aabn alabilirler. 

3 - Eksiltme 2~ Ağıutos 936 Salı günü saat 16 da Snmer Bank 
İstanbul Şubesi Müdftrlftğtlndeki Komisyon huzurunda yapılacaktır• 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - isteklilerin 2337 Lira muvakkat teminat vermeleri U

zımdır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ilan edilen mahiyette 
bir işi muvaffakıyetle yaptıklarını tevsik ederek eksiltme gthıllr 
den üç gün evveline kadar Bankaya müracaatla b~raberlerfnde 
25 kuruşluk pul getirmek suretile bir ehliyet vesikası alacaklar 
ve bunu teklif mektuplarına leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektuplan yukarda vazıh gün ve saatten bir 18'" 

at evveline kadar SÜmer Bank İstaubul Şubesine makbuz m11" 
kabilinde verilecektir. Posta ile göndrilecek mektupların nihayet 
ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmış bulunması şarttır. 

TUZLA 41m--------~ 

iÇMELERi 
içme trenlerinin vapurlan 1'öprUden 6,25 · 7,40 - 8,40 - 9,05- 11 • 

13.15 - 15.10 - 15.50 dir. 


