
iN GÖZÜ 

N KULAGI 

D 1 L 1 

f sp~~yada bir· zırhlı battı, bir şehir haritadan silindi 
Alsier müşkül vaziyette, 
hesapları yanlış çıktı, 
harp . bu yüzden uzayor 
Alınanya asilere yardım etmemeye söz veremiyeceğini 

bildirdi, beynelmilel vaziyet yeniden kanııyor 

Asilerin tayyareleri tarafından babnldıtı blldlrilen Jalme zırhlısı 
• llsl şehirlerden birini bombardıman ederken 

~ ~ondr~, 14 (Hususi) - ispanya • Hükumet kuvvetleri, Oviadoya gi-

Yqann kendi aildetinde dünya güreı f81DPİyona olmaaı münuebetile Beniıa olimpiyat atadmda yapılan merasimden 
bir intrba: Bayrajımız olimpiyat direğine çekilirken. (Yaf&I', kürsünün en yibek yerinde, batında defne dalından çelenk, 
elinde uzun ömrün remzi olmak üzere verilen ınete fidanı ile sörülmeldedir. Arkada ve önde duranlar ikinci ile üçündüdür.) 

d 6 
... ı dahılt harbin vaziyeti hakkında den yolda asilerin bir kolunu fiddetli r 

il og;u ınaluınat almak imkanı hala bir boziuna ufıratmıf, bundan sonra 
~f olamaını,tır. Bununla beraber iki şehre girmiflerdir. Muharebe şehrin 
ıruk ~r7ında henüz kat'f bir hareket sokaklarında devam etmiştir. 
~u umuş değildir. General Frankonun askerleri sahit 

Kibar olalım, 
Kibar-alsuulaıl b _ -;"na • ~nca ifei1t'l!'ıl'ek Matqayı ı•tnidaf 

~ajoz şehrini mukavemete devam etmektedirler. 
~arlar. Fakat Badajoz şehri bombar- Asiler mtişkül vaziyette 
lan an yüzünden bir kül ve ankaz yı- Asilerin müşkül bir vaziyette kal -
Ş h~indedir. dıkları ve hesaplarında yanıldıkları az 

~ ehrın bu manzarası Portekiz hu- çok anlaşılıyor: 
~.undan apaçık görünmektedir. Halk Asiler, isyanı ilAn eder etmez bü -
~n tamamen hicret etmiştir . (Devamı 2 inci sayfada) 

Yeni Boğazlar rejiminin 
tatbikına başlandı -

Memnu mıntakalar tesbit edildi 
l>Gn vilayette bir toplanb yapıldı, bir kararname projesi 

hazırlanarak Başvekilete verilecek 

Y . Dnnktı toplantıda bulunanlar 
~·tnı Boğazlar mukavelenamesinin 1 ye, DahiliY,o, Sıhhiye ve iktisat Veka· 
l\ltı~ •ne dair olan kanun layihası bu- Jetleri birer murahhas göndermişler .. 
~ en itibaren mer'iyete girecek ve dir. 
'~lardan geçi~ rejimi tatbik olu- Toplantıda, her iki Bo~azda da ay • 

"!! !•r. rılacak olan memnu mıntaka ve müs-
~tı~ga~larda tesbit edilecek memnu tahkem mevkilerin tesbiti etrafında 
~l\l akalar hakkında müzakerelerde görüşülmüş ve hepsi tayin edilmittir. 
'\l n~lrnak üzere Hariciye Vekaleti Bu hususta bir kararname projesi ha· 
\itlq ll'\ı .katibi Numan Rifatın riyase· zırlanacaktır. Bunun için komisyon 
~t: dün vilayette bir toplantı yapıl- çalışmalarına bugün de devam edecek 
~r. ve projeyi hazırlayarak pazartesi gü • 
~ to~ Üç buçuktan beşe kadar süren nü Batvekalete arzedecektir. 

Plantıya Millt Müdafaa, Harici • (Onum 1 inci ..,fada) 

Cim Londosu yenec•k 
Türk. pehlivanı varsa 
sessiz sadasız ortaya 
çıkarak yenmelidir I 

Türküm, diyen, fakat fırsat 

------------------------d üttükçe Rum adını t8J1yan 

ve neticede karakola giden 

çocukların yaptığını da hiç 

beğenmedim. Ayıptır. 

Yazan: Mahmut Esat Bozkurt 
Ankara dan Telefonla: 

C im Londoı maçlarına dair yazıla
n bütün gazetelerde ve hususile 

Son Poıtada alaka ile takip ettim. 
Göıterilen heyecanı bir Türk oğlu 
ıııfatile fazla buldum. 

Cim Londoe Türk memleketine mo· 
dern medeniyetin kabul ett.iii kibar 
bir maçı yapmak iç.in geldi. Bu a
dam haıkkında ıöıterilen aon teza
hürat bir nevi tahkir manasını ifade 
etmektedir. Bunu bir Türk oğlu ıı· 
fatile doiru bulmuyorum. 

Cim Londoı Rue pehlivanını yendi ve 
çok güzel yendi. Bizden, biz Türk· 
lerden onu yenmek isteyen varsa 
ıesaiz, sadasız ortaya çıkarak yen· 
melidir. 

Türk darbı meseli ıudur: «Yenersen 
öiünme, yenilirsen yerinme 1. ı> 

Biz gürültü ile değil, sessiz aadaaız yen
mekle Allahın mukaddes kıldıiı bir 
milletiz. 

300 yıl evvel Ötek kalesi önündeki Ak 
Hasanı unutmayalım. O, kalenin 
deliğini tıkayan balyemez topu ba
tıyla iterek içeriye girmiıti. 

Kuvvet ve hüner böyle olur. Kibar o· 
lalım, kibar olsunlar! 

J'ürküm diyen fakat fırsat düıtükçe 

Rum adını taşıyan ve neticede kara· 
kola giden bizim çocukların yaptı· 
ğını da hiç beğenmedim. Ayıptır. 

Cim Londosa kendi memleketinde gÜ· 
reıiyormuı gibi fırsat verilmelidir. 
Spor centilmenliii budur. 

. Cim Londos dün gitti 
ve giderken " Gelecek 

Pazara buradayım!,, dedi 
Yunanlı pehlivanın bize söyledikleri : " Kardeşimin 
benimle birlikte gelen çocuğunu, eşyalanmı, paramı, 
Maksosu burada bırakıyorum. Geleceğimden şüphe 

edenler için bukadar rehin kafi değil mi?" 
.. lf * 

Seçmeler yann yapılıyor. Tekirdağlı Hüsey~n anlaşılmaz sebeplerle 
seçmelerin yapılmasını ınpheli gördü ve İzmite gitti. Bu hareket 
pehlivanlar arasında firar teklinde telakki edildi. Tekirdağlı 
giderken "Bana telgraf çekerseniz gelirim ,, dediği için bir 

telgrafla kendisine keyfiyeti bildirdik 

Cim Londos, dün sabah saat doku:ı.da, 
ltalyan bandıralı KTinal vapurile Pireye ha· 

reket etti. 
Vapurun hareketinden yarım sut ev• 

vel kendiaile görüıtüm. Hayli müteessir 
görünen pehlivan, sorgularıma cevaben 

dedi ki: 
- Ben, cihan ıampiyonluğunu kazan· 

dığım günden itibaren, en az karlı gilreıi
mi lstanbulda yaptım. Bir Avrupa köyün· • 
de yaptığım güreı bile bana, burada aldı
ğım paranın en az üç mislini kazandırmıı· 

tır. 

Bunları söylemekten maksadım, latan· 
buldaki kazancımın azlığından şikayet et• 
mek değildir. 

Ben sadece, İstanbula para kazanmak 
hırsından daha asil hislerle geldiğimi an· 
latmak istiyorum. (Devamı 5incl sayfada) 

Yarın seçmelerden evvel karşılaşacak 
olan Dinarlı Mehmet ve Yunanlı Maksos 

Şehrin eğlence ihtiyacı 
için yeni kararlar 

Önümüzdeki mevsimde tiyatro ve sinemalar yanında 
kapanacak, her tarafa dönüş için nakil vasıtaları 
temin edilecek, tramvaylar saat bire kadar işleyecek 

Belediyenin tiyatro festivali ümidin 
fevkinde yağbet ve alaka görmektedir. Bu 
yılın proğramı festival sahasında atılmıı 
ilk adım olmasına nimen timdiden mu
vaffak olmuı addedilebilir. Tiyatro feati· 

vali dolayısile belediye önümüzdeki tema· 
p mevsimi için bazı kararlar almıı hu· 
lunmaktadır. 

Hatırlardadır ki bir belediye emrile 
(Devama 3 iiaci M:rfacia) 
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Her gün 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

ispanyada 
Bir şehir 
Haritadan silindi 

( s.,tarah 1 inci sayfada) 

tün donanmanın hemen kendilerine 
iltihak etmesini bekliyorlardı . Domın· 
manın iltihakı sayesinde, F astaki bü • 
tün askeri kuvvetler ve toplar, birden
bire asıl ispanyaya nakledilecek ve 
Madrid hükumeti derlenip toplanmağa 
imkan bulmadan kat'i bir darbei hü
kumet teşebbüsü karşısında kalarak 
fıkılacaktı. Donanmadan mühim kıs
mının hükumete sadık kalmatıı asile
rin planlarını altüst etmiş ve dahili 
harbin bu 'ckilde uzayıp gitmesine se
bep olmuştur. 

Buna mukabil bütün donanma hü· 
kumetle beraber bulunmadığı için hü -
kumet, asilerin askeri münakalelerine 
lamamiyle mani olamamış, asiler kuv
vetlerini biraz geç olmakla beraber 
nakle imkan bulmu,lardır. 

Batın1an zırbh 

Resimli Makale 
Kedi ile köpcok ev hayvanlarıdır. Bunlar evlerde yetiıtirilir, 

ve terbiye edilir. Kedileri gezdirmek adet değilae de köpekler 
ıa •• ipleri l<lraru.dan do'laftınlır. Bu ev hayvanlarına sokakta 
rastgehnek, bt n'arın bqı boı ve ser.eri dolafbldamn gÖr• 

mek, evvela hayvanlar için eziyet, sonra sokaklarda sezenle
rin hepsi iç:n teklikedir. Hayvanlar için eziyettir, çünkü hu 
yüzden açlığa, susuzlufa uirarlar, yaramaz çocukların taarraz• 
larile karşılaiırlar, sefalet ve ıabrap içinde Jatamak yiziinden 
veh!ilqir ve ı.a!dırıcı olurlar. Sonra gene senerilik ve bakım
sızlı.k yüzünden :ürlü türlü luutahldan kapar ve bunlan eirayet 
ettirirler. 

Serseri hayvanlarm sokaklarda gezen imanlar için tehlike 
tqkil ettikleri İae beabelliclir. Bun1arm kuduza uiraJJP hu kor· 
kunç bastaJıfl a!ıladddanm bilmeyen yoktur. 

Bu çqit ev bayvanlarmdan sokakta kalanlar, ihtiyaçtan 

artık oldukları için. bir ev bulup barmamular. 
O halde bu t-:ı.İyet ve tehlikeyi ortadan kaldırmak gereklir. 

Belediyemiz huna bt'i karar verdiii balcle bu karar da eli-

lc:nciJiii men'e ait karar gıoc tatbik olunaımyor. Halbuki bu 

iki kararın tatbiki btanbulun alnından iki lekeyi siler ve tehri 
ıüzellettirir. 

a Ser$eri hayvanlar a Sözün Kısa 31 

O da böylesinden anlar! 

.. Talu 

Hani meıhur bir fıkra vardır: 

Tuzsuz Deli Bekir bir gece, Karac_. 
ahmet mezarlığından geçerken, bir rneıtl 
nn baıın<la durup nfua atmıı. 

O sırada oradan geçen kC"l. Deli B~ 
çevirmiş. Kolba~ı sorrnuı: 

- Ne yapıyorsun orada'? 
Deli Bekir cevap verrniı: 
- Ölüye rahmet okudum. 
Kolbaşı: 

- Ulan, öyle rahmet mi okunur? 
Deyince, Deli Bekir: 
- Ne yapayım'? demit- O mezarda 1" 

tan böylesinden anlar 1 
Spor hakkında, ötedenberi bir iddU 

vardır. insanların terbiyesi üzerinde tesil 

(söz 
lngilterede tavuklara 
Bekçilik eden 

A R A S 1 N D A ) ya';i~;e:~~~dqlardan biri. bir gazel4P~ 
heaabına Berlin olimpiyadlanna gitmiş. O 
radan mektuplar yazıyor. 

1 1 
l Geçen gün, güreıler hakkında ıabel .. 

• .. Japongada diıçller bir yazısını okudum. ff ERGÜN BiR flKHA Diş çekerken kerpeten Diyor ki: «Sormayın, öyle küfürbaz ol' 
V il ı dum ki burada.. insan istemiyerek kUfrl 
n.u anmazıarm11 diyorı.,, 

Napolyonun ordusu JaponyadaJd Ve, nasıl: «Yuuul. Çüüüıl. OhaaalJ 
Napolyon Vaterlo" da karargah kur- diş dokotrları diye bağırdığını anlatıyor. 

muş. dü§?Ilanın gelmesini bekliyordu. mü, te ri le rinin Bunu okuduk.tan sonra, gözlerimin a ' 
Bütün planlannı hazırladığı ve ken· d nünde muhayyel bir sahne canlandı: O af' 

iflerini çıkar • -•"' 

Bir tilki! 

dinden emin olduğu için çadırına çe- k kadllll§ın etrafım sarrnıt. Avrupai, cenor 
Bugu .. n asilere ait tayyarelerin, hü - L 1 ma için Avru • ı 1 d. &İ miı uyuyordu. Bir aralık generaller· men bir muhit tasavvur ettim. ç erin 1 

~\ımete sadık kalan zırhlılardan Jaime den biri soluk aoluja çadıra sirdi ve ~~ı~ meslek • biri eoruyor: 
bir mermi iubet ettirdikleri haber ve- Napol,,onu uyandınh: ~· gibi ker • - Bu Möqöniin haylardıiı aözler 
rilmektedir. lnptereniıı Komua.I tdırinde bü- - Ebelinal .. Oüpnan aeliyorl.. peten ve buna dir) · · 

A.iler zırb1mm batbğını bildiri • yük bir çiftlik aalıl.i olan Madam Napolyon biç iatifini bozmadı: benzer aletler Bizden hiri te"w ediyorı 
rorlar. ZarhJmm battığı henüz teeyyüt Koonti kümea1erindeki tavuklan mu- - Gel.ini. kulfanm•zler • - Takdir &rizeleri.. 
etmemekle beraber fena halde hırpa • hafaza edecek en iyi bekçinin tilki ol- - Fakat Ekselans, düşman yüz elli mıf. Bu İfİ elleri ve parmaklariyle - O naaıl takdir öyle) 
a.=:La, anlatılmaktadır. d_u. iu. nu iddia etmekte ve bunu da b·:J. bin kitiyle geJiyorl Halbulri biz ancak görürlemıif. Fakat müfterinin müm • - Kmıma 'balı:maym: O zlt. 
,..DW_.. - -- ha ~ elli binizt kün olduğu kadar az iatırap çekmesi ancak 'böyle.im ualaTI 

Ba hidiM bük6metin denizdeki fıılMadaıs t eyKoolemekteclir. Napolyon soğuk kanLLkla doiıul· · · ile de b::...-:.L L et tecrü" 
nzjyetini sanıacak ve deniz üzerinde- . . . m ntin~ kümeslerinden du ve fU ceubı verdi: IÇlll e r UJ'UA &UVV ve • 
ki kontrolünü tamamiyle ıevfetecek- b~nn!n !anına kurdugu kapana bir gün - Hayır, biz de o kadanz. Elli bin l8zmı İmİf. Bunun için ditçilik yapa • 
.:. • bır tilki tutulmUf. Tilkinin ayam ka • k caklar evveli tahtalar üzerine çalulmıt 
... e· u er nr, yüz bin de ben... uh el f b ~,Lı.!!L · i1 ell J 

Atiler Bas&a Baynm Yapacaklar panda biraz zedelenmif, ba,ka bir ye- • m t i üyiWÜ&te çıvı eri eriye 
A.iler yana ellerindeki bulunan her rine bir teY o)marr11ftır. Llbe17a kadtnlan erkeklerln anla- çıkartmağa çalıtmalda etaj ıörürler • -B-ı-.l-ig_o_r_M ___ ıı_s_ıın_ıı_z_?~---
d L- --·alı: eskiden krallığa a· Madam Koonti bu tilkiyi bir bayta- 111~· bir 11- 11°••.......... mif. 

1er e IMIJraın ı-..- t d · tt" d"k Vıyana enstitüsü Afrikan · h 1 - Robenson Kruzoe kimdir? 
it olan ean kırmızı bayraiın yeniden kabul ra e avı e ır ı ten IOnra yanında a- . . 10 sıya En sert tahtadan çivileri çıkaranlara 

2 
_ Şehzade Cem kardeti Bey 

oluncluiunu ilin edeceklerdir. lı~oym .. Uf. Bu tarihten aonra tilki de lcavımler~. hakkında bazı tetkikatta hu.: dişçilik diplomau verilimıİf. Bu diplo- k · 
~ lbrictea Gönd.-. T-nareler hır kopek gibi kadının arkasından ay- lunmak uzere Matmazel Etta Doner ı mayı alan amk bu garip usulle dit Çl• ::~lGp olduktan sonra ilk defa ime 

Bir habere ıöre ispanya bükOmetine rılmaz olmuftur. Li~ryaya g~nde~iftİ. Matmaze.1 ~u karmak salahiyetini kazanırmı.. 3 _ Romanyada kaç Romen yatar? 
~en 16 yeni tayyare vaul olmuttur. Hayvan bundan 80nra kendi kendi· tetkıkatını hır ltıtapta nqretmıttır. 4 - Kefalonya adası nerededir'? 
Bu tayyareler Banelonada bulunmaktadır. ne akşamları ,içinde 700 tavuk bulu- Kitapta tesadüf edilen yerli akvamın * 5 _Tekke Sancaiı olarak eskiden 
Tayyarelerin Franeadan geldiii ilave olu- nan kümeste bekçilik yapmağa başla- garip bir çok idetleri meyanmcla bil • K•ıaanın lsml•I bllmeren ..... dedi1en yerin fimdiki ismi nedir) 
nuyoT. mıftır. hassa fU hadiseye nazarı dikkati cel • Birle,ilt Amerika hü.ktlmetlerinin (Cnaplan JUID) 

Newa Cronicle pzeteaine aöre, eon üç Şimdi her· gece, kümeai fevkalade betmittir: Orada kadınlar arasında er- Mitingan ahalisinden Brua Bako ismin- * 
Jaafta içinde ispanyaya 30 tayyare ıitmiş, dikkatle muhafaza etmekteymiş. keklerin anlamadığı bir lisan konuful· de bir çiftçinin bafından çok garip ve Dünkü suallerin cevaplan: 
dün de sekiz tanare hareket etmittir. Madam Kontinin iddiasına göre ta· makta imiş. Bu lisanı erkekler bilme - garip olcluiu kadar da tuhaf bir macera 1 - Moekova Pariaten 2945 lı:ilome 

Be,nelmilel Vesiyet ' vuldann ahvali ruhiyesini tilkiden da· diği ıibi öğrenmeleri de memnu imiş. geçmiştir. Çiftçi Şikagocla rastieldiji uzaktır. 
ispanyadaki dahilt harbe kanpnamak he iyi anlayan ba,ka bir hayvan, hat· Bu tiaan sayesinde kadınlar kocala· bir genç kıza birden bire tutulmuf ve 2 - Mitolojiye aöre Morfe rüyalar 

•• iJı:i taraftan birine de askeri malzeme ti insan yok.mut! nnı ve bütün erkekleri 888tlerce pek kız da buna mavafakat ettiği için bh-- hıdır. Gece ve ayku l~hmm. 0i~udur •. 
vermemek için Franta tarafından vuku ba· * güzel çeki,tirmekte imişler. Erkekler birini daha iyice tanımadan hemen o 3 - ~~n. ~ev ud» ıamı ve 
lan teklif üzerindeki faaliyet )'&vatlanu,. Doil'll ... ..,.-.en aarhot de bundan hiç bir feY anlamamakta gün evlenmİf)erdi. memleke!_Fıliatıyn dır. "tol .. • ot 

. b - b klif A "k Ha k h . . . ) 4 - .-hlm anan mı OJJaDe ıv br. Sebebı Almanyanın u aun u te e merı anın g eroterun te rın- muş er. N"k~L . . . h. nd . .. it ııı!.ı..ı vı d ııa 
-.er ... ..ötnio m--L-• oldu· de V'ty • • d b" . . ahk d -r .. 1-~L-ttabul Matmaz I E ta ı an merasımının ıtamı a yenı ıolt ve topra auıannın oıı u ur. ne zaman cevap ~- ~ ı am ıamın e ırw m eıne e ı el&l&a unan e t 1.,_ I '---- .. _L-..... •-~-- Sibel .,_ 1 . . llALı.-. .. .. ı "clir Alm hu --L:ıd 1 .. 1 • Do 1 .:ı.._. L_d ev 11er yanız .,_,.... gezmege çmmlf- ııanıau 11e ev enrruf ve 1ıne an.-

sunu eoy em~ · . anyaom p:l&U .. • )"a an soy emeğı reddettiğinden dola· ner a..aug-ya JUi ınlannın bu lisan • la G "ki . ~I -L k W.J k dua Neptun ve Jüpiter ilimli iki çocuğu 
cevabını tehir etmesa. ispanya ve Komu· yı bir ay hapse mahkum olmuştur. da eöyledilderi bazı prlulan da topla- r. eçtı er~ er .- dl ' "t'" 
nizminio A'Yl"QPa icba bir tehlike tetkil etti- Vilyam bir oiön so'--Lta h lar-'- mı ... r B nlard b- • • • d w olmasından hır aralık Bako karısını mut ur. ~ • . L • 
... • L__ • Al b •- ™ aar Of o a-. ,.... . u an ırıemın en ogru -~- L-..1. • L='--L • • 5 - uuı*1 ile Pam ...,..ta.ı 
•n• dairlı: hamili. .. ~~-~~~r. man tel ~- ıörülınüf, hemen mahkeme huzuru • tercümesi fU imif: « Hürriyet ne ka- bayaa~-~.T='f ~.~~ -~ lalı: J190 kilometredir. 
MUUD at l'WIUlll n-. .. 7.t tanare en· ked"] . . da .. f b" d" B' k d ) f v11R1ul1J ~çaç~ ~ ~ • 
nin mu.adere9İ AlmanJanın bu kanaatini na~~!- ıbmıflır.h l--L .• .• n f b" r 1~ze ır. fey

1 
ır. ır a !~ıdarn yabahnız mıfbr. Clef lal._ ....... 

bY"Yetlenclirmekte •• bfikGmeti •· nmum, u •r Of U& curmunu • • ır ~ocaya aıt o maması ne ~a J Bundan tam 20() lene evvel za 
elemi mlcl•h•le branm -.ermek hu fetınek ve kendini eerbeat buakmak tiyarlıktır.» Felaketin h&Jlii& Bakonun, yeni ve meemn bir tüccan kilİ9enin 
euııacla mltereclclit bırakmaktadır. için 1UÇluden bir daha earhot olmıya· * kamuun iamini, hü•iyetini ve ika • metli ef1MIDI pldı diye l.pm 
fra-•m, Almanp,.. ait olan ıay- cağını taahhüt etmeeini ietemiftir. Oll•plradda lnnlen rekor metplum bile bilmecliiidiı. idam etmifler. 
~-- • ~· kalan ~ ele Yilyam hemen .. o~ğu Yere;'~ a· Rea~i~~~~ olcluğu. ~ olimpiyat Müracaat ettiii po&.e bd•nın hh· Ceçenleıde ad hmazbiı yapan 
•cleai temm il;ia tava.at edecep eö1ı.. yaga kalkarak buyük hır samunıyet ,eref trıbününde yenı bır rekor kırıl- .. bir .... --.a .ı.t.ınemı lr&Jini clamm el yanıMle bir mektuba 
• • • d b • '-"'- .. d"w • • .. J ••w• yetini nD'IU f• -.9f--... nl)"OI'. ıçın e una llDIUUl gorme ıgını IOY e· mı~· de tarif ede • • Poli.e verdiii mUf, bunda hınız t6ccarm uıllmllll'; 
Fw amele fecleraqona umaml Is&- mif ve hakimin, bu fikrinde ierar eder- Bu rekor kol kaldırma rekorudur. •fadede -=~·. kadar idi dan clo1&7ı cluyduja neci.met 

b"bi a..-ya)'& ptmiftir. ~dı ~ya ae maatteNüf kendiaini bir ay hapis Ve bu rekoru ltalya veliahdı kırını' • ~ ben lrelbim ~ ı:m. . = hi- imif 
hfikGme• yardun etmemn çarelennı tet· cezasına mehk6m edeceiini tefhim et- tır. Reamigeçidin imtidat ettiği müd • , ona m • • aı Aileai. bunun üzerine hiik 
kik etmektir. meıi üzerine de: « Y .,.dıiun müddet· det zarfında Hitler usulü uzattğı eli in· tep ediyordum.» deauftir • mGracaat ederek hiç olm•zea ken 
~r~ Kom~ ~tisi İqiltere çe içip •rhot olacağım» cevabını ver· dirmemif ve etrafındakiler de ona i~ Şimdi zanllı Bako pce gündiiz Şi- rine tazminat verilmeaini Wteın" 

hatVekıli Mieter Balclvıne hır telgraf çe: mittir. Vilyam bir aylık cezasını çek- tialen aatlerce öyle durmak mechu- kagonun 10kak1annda dola.-rak kal- ee de talepleri isyan dolayısiyle 
ke.rek ltalJda Ue ~I u~nıl n Jspanyadakı mek üzere hapishaneye ıönderifmiş • riyetinde kalarak fevkalade yoruLnuf· binin hazineaini bulmağa uiratmak • tüye cntmi,tir. 
&.ilere yar ım eu~ erinı. spanyada Fa• . 1 d dı e· ' 
-: .... ı:k ff lu J .1 d h tır. ar ır. ta r. Sllll'INI• Te111ple in •içi• 
... uı muza er o raa ngı tere e er a- klbl rok ' 
ilenin fafiet tehlikeainden ureılacaiııu tn-:•t .ra kanunu 12 yatına ~ 
::t:·:::;:ı!:~Wıin derhal tedbir -~ 1 ı s T E R ı N A N ı s T E R ı N AN M A ! 1 mı~ad::l1arm ktçald" lftırılmB ani 

Çi11 tekrar karışıror mu? 
Nankia, 14 (Hueuai) - Nanldn bü· 

kümeti rem Çan Kay Çek Kuvami eyale· 
tindeki poerallen l»iı muhbra söndere
rek eulh •• müalemete taraftar olmac:lak· 
lan ve yirmi dört uat zarfında tekJifleri• 
ne mü.bet cenp nrmedilderi talr.dirde 
kendilerile harp edeceiiıü bilclinniştir. 
kuvanei aeneralleri harbe hazırlandıklan· 
• ıöeterea bir vazi)'et al!Dlfiardu. 

Maçkacla Narmanlı apartamanında otunn dördüncü ko
lordu ~ MUd&ii Ratit TBrkmamn oilu Mümut Tiirk· ............................................ 

- Ben Fnnaada Ecole Centrale'de obJor-. Ba:ln IÖ
sil muralan kendime ainir. Tlllil deneUni ıe9s.... tbere 
latanhala ıeldim. Şimdi Pcleeellm. 8ittaW taW>e ....... 
...... Dlllf nnlunla cftowm, .. MJntle talebe .... porta 

ahnam IUun. Geçen Mile aicl.-ken •• plirba blland ... 
latanbal Maarif M6cl•lüjüacl- ta,,tlsli paaaportum ........ 

Bu aene pasaportu vme ettirmek -... laıuhul Maarif MI-

clürlıüjiiae bat wrdum. - - ceftP •enliler, bilir ....... , 
- ...... pcıdu ......... ,& Çinldl .... Mikimet ...... 

.... deliWDL. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

müsa e etmeme e ır. u 
ıtüdyoda bile san'atlerini göster 
rine cevaz verilmemektedir. 

lngiliz muharrirlerinden M"' 
Gay bu münasebetle demİflir ki: Lla 

- Eğer hükumetimiz bu küçÜP9" 
rin hiç değilse, stüdyolarda çalıfS~ 
melerine müsaade etseydi. Sh 
Temple ayarında 12 tane artiıt ~ 
bilirdik. Şimdi küçük Shirly r 

~------------------------------------------------------------------.J.kaldıiı~m~ta$r. 



I 
Bir kadın 4 aylık 

çocuğunu denize atb 
P~.. ı . k-rf d . . D • --..., zmır o ez vapurun a cereyan etmıştir. enıze 

ablan iki genç, çocuğu kurtarmışlardır 
.,,.,~. 14 (Huıuıt muhabirimizden) - Bugün Körfez vapurunda ıörülmemlt bir 

& olnıuttur. Vak'anın içyüzü tudur: ...:.1te iaminde bir kadın Sökec:le ıoför olan kocuının bir hafta evvel ölmesi Ü· 

'-l: dö~ aylık çocuiu ile lzmire gelmiı tir. Aywe çocuiunu, çocuk yuvasına veı· 
...._ _lateeaq fakat yuvada yer olmadı iandan reel cevabı almııtır. Bunun üzerine 

~
~e kapılan Aywe Karııyaka vapuruna binmiıtir. Vapur iskelec:len aynlınca ka· 
ııl~iunu kollan araıına almıt. ağla yarak öpmliı ve yolculann gözleri inün• 
-..._ fırletmııtır. 

Cüretkar 
Haydut 
Yakalandı 

iki 

lzmirde tehdit mektubile 
para koparmak isteyenler 
zabıtanın eline düştüler -

Hindistanın kaybettiği 
bir lider Avrupa büyük bir 

. varta atlatb E limize geçen bir Hind gazetesi, • 

Hindiıtanın büyük. liderlerinden 1 spanyada tevkif edilen bazı Alma.; 
Dok.tor Enaari'nin ölümüyle Hind milli- tayyarecilerinin uiradıkJarı muamele• 
yetperverliiinin uiradıiı büyük ziyaı an• den ötürü Almanya tarafın.Jan bpanyaya 
latıyor. Bu neıriyattan memleketimlzin ve lıpanyanın, merkezi Madrit olan bükel
gok. deierli bir doltu k.aybettiiini de derin metine verilen ıiddetli nota, selen haber
bir teeuürle öğrenmiı olduk. lere inanmak eliz ise. derhal teairini ırö.-

Filhakik.a Dok.tor Enaari Hindiıtanın termiıtir. Bu notayı alan Madrit hük.6meti, 
en tanınmıt. en kuvvetli milli liderlerinden tevkif olun•n yabancı tayyare ve tayya • 
biri olduğu kadar Türkiyenin en aamimt. recileri itlak karan vermittir. Bu münue
en vefakar doatlanndan olduğunu da unu· betle ortaya ıürülen hukuki nok.tai nazar, 
tulmaz hizmetlerle ispat etmiı kıymetli ve filvaki bir hayli ırariptir. 
yükaek seciyeli bir phıiyetti. İıpanyada iayan hareketi bqladıiı za• ~iaya phit olan yolculardan iki ıenç derhal denize atılarak. zavalb ,ocuiu 

~ udor. Kadm tevkif edilmöıti•. 

' ~ abudi kongresi Filistinde Arap 
çeteleri faaliyette 

lzmir, 14 (Husuıt muhabirimiz • 
den) - Bugün lzmirde yeni bir tehir 
haydutluğu h&di8e.i olmuttur. Geçen
lerde cereyan eden hi.diaeye çok benzi· 
yen bu .ikinci haydutluk üzerine zabıta 
derhal faaliyete geçmittir. Haydutlar
dan ikiıi de yakalanmıttır. Hid~se fU· 
dur: 

Şark Halı Kumpanyası direktörü Ed
mond Diraya bir tehdit mektubu gön
derilmittir. Mektupta fÖyle denilmek
tedir : 

Merhum Enaari, İngilterede tıb talui- man İıpanyol hük.Uınetine el albndan yar
lini ikmal ettik.ten ıonra ( 191 1 ) e kadar dun ettiii ubit olan ve yabancı yardım • 
lngiliz haıtahanelerinde çalıwarak memle- lara da tavaaaut eylediği anlqalan Fraıwa. 
ketine dönmüt. mesleğindeki ihtıaasını va- devletlere baıvurarak İspanya itlerine k.ar11 
tandaılarının istifadesine hurebnitti. umumi bir bitaraflık ıözetilmeaini iatedi. 
19 12 de Balk.an harbinin baılamaaı üze- Bu teklife muhalif devletler tarafından 
rine, Doktor Enari Hindiıtan müalüman• verilen cevaplar ve· bu vaziyete k.arıı alı· 
larının tetkil ettikleri bir hilaliahmer ht"y- nan durum def atle tetrih edildiii için, bu 
etinin ba11nda lıtanbula gelmit, ve bir ta• rada, bunun üzerinde tekrar durmaya lü· 
raftan yaralılarımızın tedavisine, diier ta· .zum yoktur. Yalnız Franaanın, bitarai k.a
raftan muhacirlerin iskanı faaliyetine iıti- hnmaıı hakkındaki talebinden evvel. orta• 
rlk. etmif. ve memleketine ancak iki ıe- da hakim olan noktai nazar fU idi: 

~ne mu_h_a-ce-retin önüne 
leçilmemesi isteniyor 

«M. Dira size müracaat ediyorum. 
Hergün bir lngiliz askeri 

ten - öldürülüyor 
e\'re, 14 (A.A.) - Yahudi 

Hayatın tehlikededir. Saat onda 250 
lirayı köfteci Rızaya gönderin. Gön ~ 
dermezaeniz, siz dütünün.» 

eai, dün iki celse akdetmiştir. Kudüı, 14 (Hususi) - Bugün 
• .. e, liberal hükumetlerden Y ~u· Hebron bele~iye reisi ?ld~rüldü. ~a -

lbultecilerin her hangi bir sanat icra fedde Yahudı mahalleaı taarruza ugra-

Bu mektubu alan M. Dira derhal 
zabıtaya müracaat etmiştir. Zabıta 
tertibat almıt ve 250 liranın numara• 
ları teabit edilmiştir. ~erine müsaade etmelerini iste • mış'. bir ~~~ atı.~m~~· ve bir kaç Ya· 

~ • Kongrenin kabul etmiş olduğu hudı maktul duşmuştur. 
bir karar suretinde Filistindeki Son haftanın yedi gününde, yedi 

Alınan tertibattan sonra M. Dira 
kumpanyanın ambarcısı delaletiyle 
köfteci Rızay~ evine davet etmiştir. ların tethiş hareketleri protesto İngiliz askeri katlolundu. 

eltte ve İngiltere hükumetinden Bazı Arap çeteleri köyleri tehdit e-
'1ıucıi muhaceretine her hangi bir derek silah istemekte ve silah vereme

koymaktan kat'i surette feragat yen köylerin 50 lira iane vermesini is-
llnPClh._i talep olunmaktadır. temektedirler. 

Büyük bir ciir' etle eve kadar gelen 
Rıza paraları almış, fakat tam evden 
çıkacağı sırada zabıta tarafından yaka
lanmıştır. Rızanın suç ortağı Hüseyin 
de istasyoncla tutulmuştur. Suçlular 
adliyeye tealim edilmişlerdir. Şehrin eğlence ihtiyacı için yeni karar 

CB.,t.ru. 1 inci aayfada) derken orta oyunu hak.kında yazdığımız 
• Ve tiyatrolar saat 20,30 da başla- satırlar «her ıeye rağmen tenkit» teklinde 

"ti ta 23,30 da da nihayet bulmaktadır. telakki edilmiıtir. Bu telakki yanlııtır. 
Necaşi ümidini 

terketmedi "•l eilencelerinde ırörülmüştür ki Baılangıçta görülen noksanların teba· 
laat rinni birde bile tiyatro ve ıine- rüz ettirilmeıi Lerhalde çok faydalıdır. 40 
~ için hazırlanamamaktadır. gün, 40 ırece eilencelerinde tiyatro feı- Yakayı, imparatorun günün 

H Ü laati pek. erkendir. Bunun tivallne ayrılan kısımda işin belediyeye a- birinde memleketine dön-
on nıUzdeki me'Yaimde tiyatro ve si-
l it cepheli noksan11z ve mükemmeldir. Fa- mesİne müsaade ede k • 

a arın saat 21, 30 da açılmasına ve ... ce mış 
)arımda da nihayet ..,.bhrH ~M"•· ... kat avrikabili i.nklrdır ld festivalde vui· Loıadr .. 1-' .(A..A.) -.Röyter ajaa-

k, tehrin her tarafına da aaat bire fe almıt bazı amurlann ufak tefek abak· ıından: 
tramvay iflemeai temin olunacak- lıklan görülmektedir. Bunlar tebarüz etti• Habeşistan imparatoriçesinin ya • 

~·.festival münaıebetile anlaıılmıt
laL:~k.tqtan itibaren Boiazın ~ume
-...... ~nkapanı ve Akaaraydan itiba· 
tebrin latanbul tarafı ve Anadolu ya-
ıece eilencelerinden istifade edeme

'r, Çünkü veıait yoktur. Belediye 
bu taraflarında oturan halkın da 
ihtiyaçlarını ıözönünde bulundu

. \re buralara da veıait temin edecek, 
ta.nanda ıehrin lstanbul cihetinin de 

bakımından hareketlenmeıini te· 
~Ltacak.tır. 

lecek yıl feıtivalinde proğram daha 
tQl\ılacak, muhtelif resmi ve huıusi 
illlerin tertip ettikleri eğlenceler, 
. r, vapur tenezzühleri, sünnet dü

kır baloları gibi toplu ve umumi 
erin 40 gün 40 gece proğramı içine 

çalııılacaktır. Bu ıayede de 
~l feıtival proiramının 40 sün, 

de canlı ve hareketli ııeçecektir. 

~G nüahamı!a festivalden bahıe-

rilir ve alakadarlara gösterilirse tekerrür kında Londraya gelmeai beklenilmek-
etmez. tedir. 

Ttıl6ata tahlİI edilen ıecede a. bazı Necati ile ailesinin Londra civarın· 
nokıanlar vardı. Tiyatro feetivali bizde da ikamet ebneleri muhtemeldir. 
aahne hayatının bqüne kadar ıeçen aaf· Söylendiğine göre, Necaşi, daimt ıu
halannı ıöıtermeıi itibarile tuluat ıece- rette lnailterede yerle,meği aali dü • 
sinde panayır muzikuı, kantoau, diletto- tünmemektedir. 
ıu, kuvarettoıu ile nokaanıız bir tul6at Zira vakayiin günün birincle memle
aahneai ırörülmeliydi. Hatta imkan bulu- ketine dönmesine müsaade edeceği Ü· 
nup canlı mankenler halinde Güllil Aaop, midini terketmemittir. 
Minakyan, Şahinyan, Ali Rıza, Huan, Halihazırda Bath •da kür yapmakta 
Abdürrezzak, Ha.mdi ııibi tüluat phaiyet- olar Necati. yarın Londraya dönecek 
leri ele aahneye çıkanlmalıydı. Halbuki ve öğle yemeğini Habefiatanın Londra 
aeyirciler evvelki ırece adeta modem bir elçisi Martin ile birlikte yiyeecktir. 
ıahne ıeyrettilıer. Naıidi aahnede ıömıe· Ru G•drsa ltalyaya gidiyor 
selercii bir tuluat eıeri seyrettiklerini belki Roma, 14 (Husuıi) - Habeşistan -
de fark.edemiyeceklerdi.. Gonk vurdu. da muharebe hatladığı sırada ltalyan• 
perde açıldı ve eaer batladı. Ne müzika. lara teslim olan Raa Gukaa ltalyayı zi
ne kanto, ne sopa, velhasıl tuluat tiyatro· yaret etmek üzere Muaavva limanma 
sunu hatırlatacak tek hareket yoktu ve muvaaalet etmittir. 

bizce bu bir mükemmeliyet değil, bir nok- Raa Naaibu ile H~tanın A vru -
sandı. padaki mümeasillerinden Veledi Mer

ne devam eden çok kıymetli hizmetten bpanyada çarpışan kuvvetleri. biri mq. 
ıonra dönmüştü. ru diğeri gayri meşru olarak iki kısma ayır· 

Büyük harbi takip eden felaket dev· mak. mümkün değildir. Çünkü Madrit hü· 
rinde Doktor Ensari gene eski arkadaıla- kUıneti meşru bir idare sayılsa dahi, ona 
rile birlikte faaliyete geçerek, o zamanki hakim olan ve direktiflerini dıtarıdan alan 
Hindistan hükumetinin tazyiklerine rai• unsurlar, bu meşruiyeti ortadan kaldırmak.
men memleketimize yardım için çalıtmıı. tadır. Binaenaleyh, bunlar, ayn birer düt
ve istiklal harbinin sonuna kadar bütün man addedilerek her ikisine de, iateyenleı 
Hindistan Türk ve müslümanlannın Türk.i- tarafından yardım yapılması aerbeat bıra· 
ye ile beraber olduklarını göatermeğe mu- kılmak gerektir. Nitekim, bu mütaleayı be· 
vaffak olmu§tu. nimseyen İtalya ile Almanya. İıpanyol kı· 

Merhum Doktor Ensari, Türkiyeye yamcılarını tuttukları gibi, bazı İngiliz Iİ• 
lcarıı sadakat ve bağlılığını ıonuna kadar liıh firmaları da, kısmen Madrit htikume
muhafaza etmiş, her vesileden iıtifade e- tine, kısmen kıyamcılara yardım yapmıı • 
derek. bu samimi ve hararetli hislerini ifa· lardır • 
de etmit. ve Hindi8tana uğnyan her Türkü 
konağında izaz ederek merbutiyetinin Mi
lamlıianı göıtermiftir. 

Kendiai l 92S de lıtanbula tekrar ırel
diği zaman Hilaliahmer tarafından karıı

lanarak izaz edilmiş, bu suretle merhum 
hakkında bilmukabele bealediiimiz sevıl 

Ve •YIP bq cem.bretimiz taralaaclaa ..... 
rilmiıti. 

Merhum Enaari" nin kendi öz yurdUM 
kartı hizmeti onu bu memleketin en yük.
sek mevküne çıkamıııtı. Hindiatanda en 
yük.sek mevki. milli kongre reialiğidir. Bu 
mevkie aeçilenler, Hindiatamn adeta cfim. 
bur reiai •yılarlar ve milli lideri tanıbrlar. 
Dok.tor Enaari de 192 7 de ittifakı ara ile 
milli kongrenin riyuetine setirildi. Dok.tor 
Ensari ölümüne kadar millt koqreye hiz
mete devam etmiı ve bütün yurddatlan
nın ıükranını kazanmııhr. Hattl Doktor 
Eneari, millt meeiiai yüzünden iki defa 
bapee mahk6m olmuf, son defa hapisha
neden huta çık.arak. gölterilen bütün ih
tİlnuna raimen hutalıktan k.urtulamamıt 
ve niıabeten ırenç .ayılacak. yaıta vefat et• 
miıtir. 

Doktor Enaarinin ölümüyle biz, çok 
değerli, çok aziz bir dostu, Hindistan iae 
eıi çok nadir, yükaek bir lideri kaybetmif 
oluyoruz. 

Ömer Rıza Doiral 

Küçük ltilif Hariciye 
Nazırlan toplanıyor 

Bu arada. F ransanın, başında bulunan 
cSoıyal • Radikal» hükumetin teairile, bil· 
tün aempatisini Madrit hükumetine izhar 
ettiği, hayretle telakki edilmiyen bir hidi.e 
olmuştur. Maamafi, İspanyol komünist • 
lerinin sebebiyet verdikleri bir takıın hlcli
aeler, yalnız Garbi Avrupaya inhiaar ede
Wlecek .teiil. belki bütün Avrupayı aa • 
nıl>ilecek kanlı bir muharebe doiurmak ie 
tidadını ıöıteren, bir takım tezahürata ve
lile olmuıtur. Nitekim, bu hadiıelere mu • 
k.abele olmak üzere Jıpanyol aulanna yer• 
!eten Alman donanması, Jıpanya donan• 
maaının, Ali Jspanyolların elinde bulunu 
Söta limanını bombardıman edeceji 11ra • 
da, iki tarafın arasına girerek bombardı • 
mana mani olmak suretile, vaziyetin neza
ketini had bir şekle soknıuıtur. 

Bütün bu hadisat gösteriyor ki, Avru
pa. yakın bir mazide büyük bir varta at -
labnıttır. Fakat bu tehlike el'an zail olmut 
deiildir. - Selim Rqıp 

Olimpiga 
Birincileri 
Amerika Basketbolda 

şampiyon oldu 

Tanın çocaiu da11 ıimdiden benimıemelerini diliyor. 
baımakaleıinde Türk Yatar• alınacak n 

yemin bütün emlaki müsadere edil -
miştir. 

Bir Sovyet profesörü daha 
dil kurultayına geliyor 

Moskova, 14 (A.A.) - Moskova 
devlet üniversitesi tark tarihi profesö
rü Gabidulin de, Türk dil kurultayın
da hazır bulunmak üzere İstanbula 
hareket etmiftir. 

Belgrad, 14 (Hususi) - Küçiik 
itilaf devletlerinin hariciye na:!ırları 
Eylulün 12-14 günlerinde Çekoslovak
yada toplanacaklardır. Toplantıda bil
hassa Orta Avrupaya ait meselelerin 
konuşulacağı ve Avustury vazjyeti 
hakkında müzakereler yapılacağı an
lafılıyor. 

Berlin, 14 (Husuıi) - Olimpiyatta 
,milletler arası tasnif neticesine söre Al· 
,manya 2 1 altın, 1 9 gümüf, 2 7 bron:ı ma
dalye ıle birinci aelmektedir. Amerika 21 
altın. 1 5 gümüı ve 8 bronz madalye ıle 
ikincidir. 

Basketbolde Amerika 19 • 8 Kanada 
takımına galip gelıniş, Olimpiyat baaket
bol pmpİy<>nu olmuştur. 

ya, Yugoıla vya, hariciye nazır lan Çe
koslovakya cumhur reisi tarafından 
kabul edileceklerdir. orduıuna olan güveninden ve AÇllı Sös'de Akaıründüz. Yapra ev a· 

llrikile techiz edilmiı olmaaınd:ın lınmaaı hakkında Son Poıtanın ortaya at· 
len ıonra, bir gün evvel yine ayni ,tığı teklifi tekrar etmektedir. Açık Söz 

il liit~larında Suat Derviş tarafından evin vilayetler tarafından alınmasını ileri 
''I> l>u reportajdan bahsetmektedir. sürmektedir. 

Ortaj aç bir çocuk olan Neciple ya- Dedelerimizin mezarlan 
' ~ Necip ıu sözleri söylemektedir: Açak Söa' de Nizameddin Nazif Maarif 

>fi .?'cınleketi kurtaranların yo • Vekili Saffet Arıkana açık bir mektup 
'ti tüyecek tayyare zabiti olacağım, yazarak, Son Postanın bir iki haftaı:lanberi 
~' olaınaz bunu Atatürk söylemi, israrla bahsettiği bir mevzua temas ediyor. 
~nı çektiği gibi gavurları kovmuşıı. Nizamcddin Nazif Adanada intiıar e
)\ et Eınin küçük Necibin kalbinde den Türk Sözü gazetesinden fU satırları 
"" ltahramanlık destanının canlılığı- naklediyor: <ıBorda Türk mütasavvıfla-

'o~lt\'e derinliğine hayret ettikten scrı rından ıair Kuddusi'nin mezarı vıktırıl
l' )avruıu Necibi Tan gazetesini!l rnış, Borun münevver gençleri buna mani 
'Pıyor k d · · · b' · 1 k · · 1 f k f 1-ve en ısını tayyare za ılı o ma ıste,mış er a at muva faıt olama-

• !tadar tah•ilini deruhte ediyor Vt'! ,mışlardır. » 
~ '&ını21n hava me~leiine bu kadar Muharrir Maarif Vekilinden Vandal~m 

• le"ai ile bağlı olan küçük vatan- haltaaınıa MI*& bırakmaıını iıtemektedir. 

lçtimaa iftirak edecek olan Roman-

lki ahbap çavuşlar 



SON POST~ 

Sigorta tekniğinin modern esasları iizerine karulmaı geni bir müessese: 

ANONiM TÜRK 
. SiGORT A ŞiRKETi 

Y enf postahane karşısında Büyftk Kınaeıyan hanında faaliyete geçmiştir 
Sigortaya aid her müşkülünüz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniı 

ŞEBİB BABBBLBBİ 
İstanbul Dördüncü 

ğundan: 
İcra Memurlu-

Belediye yüz otobüs 
getirtiyor 

Şehirde otobüs işletmek imtiyazı 
belediyeye aitti. Belediye bu ciheti göz 
önünde tutarak Avrupadan yüz oto • 
büs getirtmeğe karar vermiştir. Bu 
otobüsler şehir içinde muhtelif hatlar
da işletilecektir. Bu auretle tramvay -
ların kalabalıklığından vaki haklı şi • 
kiyetlerin azalacağı umulmaktadır. 

Çünkü belediye tramvay hatların -
da da işletilmesi için Avrupada oldu • 
ğu gibi iki katlı otobüsler ismarlaya -
caktır. 

Belediye otobüslerin gümrük res· 
minden muaf tutulması için Gümrük 
ve inhisarlar Vekaletine müracaatta 
bulunmuştur. --------

GUmrUk muhafaza 
kumandam geldi 

Gümrük muhafaza umum komuta
ni general Seyfi dün şehrimize gelmiş· 
tir. 

Seyfi, Sovyet Rusya ve lran hudut • 
lanndaki muhafaza teşkilatını teftiş 
etmiş, avdette de Karadeniz ve hava
lisi muhafaza işleriyle meşgul olmuş· 
tur. 

inhisarlar vekili Şarkta 
tetkikat yapacak 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Rana 
eylulün haftalarında Şark vilayetlerin
de bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 

Y ekil bu mıntakalardaki gümrük 
ve inhisar işlerini gözden geçirecek -
tir. Seyahatin bir ay devam edeceği 
zannedilmektedir. 

Beyoğlu birinci noterinin 
muhakemesi 

Hakkımız gok mıı? .--! 

Yeni vapurlarda 13,S mll 
aUr'at azd1r 

D eniz yollarımız için yaptırı1ncak 

yeni vapurlar etrafında ceteyan 
etmekte olan müzakere bitmi,, ai-
pariı bir kaç güne kadar verilecek
miş, §İmdiden tekerrür eden planlara 
göre hu vapurlardan Marmarada İJ· 

liyecek olanların sür' atleri 18, Ak
deniz.de ve Karadenizde işliyecek 

olanlannki iıe 13,S mil olacakmış. 

* itiraf ederiz ki, biz Ankaradan ge]en 
bu ha:beri okurken ya telefonda iyi 
zaptedilemediğine, yahut da maki -
nede dizilirken bir tertip ıehvi ya
pılmıı olduğuna hükmettik. Düıü -
nünüz bir defa: 

Bugün elimiz.de Akdenize ve Karade
nize sefer yapan heı altı tane yapur 
vardır, bunların hepsi de en aşağı 

25 yıl evvel yapılmıılar, ve tarafı -
mızdan eski olarak satın alınmışlar
dır, bunlarda on beş on altı yıl ça
lıştıktan sonra memleketimize gel
dikleri zaman 14,5 mil sür'at var • 
dı. 

Şimdi elimiz.de bulunan eski vapurla -
rın yapılma tarihlerinden 25 yıl son· 
ra modern konforü haiz, yepyeni 
gemiler satın alıyoruz ve bunlarda 
bulunmalarını istediğimiz sü r' at, 
25 yıl evvel yapılan eski gemilerin 
ıür'atinden daha az.dır. 

Hayır, okuduğumuz haberde bir rak
kam yanlışlığı olacaktır, diyoru7~ 

Hakkımız yok mu? 

Gizlice vapura 
binen adam 

lstanbulda üç ay 
pasaportsuz dolaşmış 

Gizli bir define 
mi? 

Polis ikinci şube müdürlüğü Yasef 
ve Kemal isminde iki adam yakalamış, J 
bunların bir define buldukları şayiaları 
etrafında tAhkikata başlamıştır. 

Y asef Kemal Çarşıiçinde kuyum -
culara kedi büyüklüğünde bir domuzla 
kedi yavrusu büyüklüğünde 9 tane do
muz yavrusu satmak isterken yakalan
mışlardır. 

Fakat ortada mevzuu bahis altın 
domuzlar ve yavruları yoktur. Yasef, 
Kemalin bunları kendisine gösterdiği • 
ni ve Rizede toprağı kazarken buldu • 
ğunu söylediğini ifade etmektedir. 

F alcat Kemal ortada böyle bir şey 
olmadığını söylemektedir. Zabıta tah
kikata devam etmektedir. 

Ahmet ve Halit ve Çeroiz taraflanndan Emniyet sandığına birinci dd 
İpotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafından heyeti umumiyeaine 3385 lif' 
kıymet takdir olunan Küçükayosofya mahallesinde Sanayi mektebi ci1" 
ruıda Medrese sokağında köte batında kayden eski 2 Mü. yeni 8 ve maı-1' 
len yeni 8 ve meydan arkası sokağında 2 No.lu bahçeli evin satılmasına .,-
rar verilmittir. MezkUr gayrimenkulün evsafı BfBğıda yazılıdır. Bin~ 
bodrum beden duvarları kagir ve üst katlan ahşaptır, bodrum katında: 13' 
kata sokaktan bir kapı ile ve zemin katından ahf'lp merdivenle inilir, rotl 
diven ortasından bahçeye bir kapı ve iki tarafında iki sabit dolap vardi' 
Zemini kırmızı çini dÖfeli bir laflık ve mutfak ve tulumbalı kuyu, iki .. 
bir helası mevcut olup bahçenin etrafı duvarla çevrilmiş olup ahtap bir lıi' 
mürlüğü vardır. Zemin katı: Bu katta sokaktan mütenUD' mermer m 
ven ve sahanlıktan girilen zemini karoaimen bir tqhk iki oda ve bir k 
ile geçilen sofa ve iki tarafında yük dolabı olan iki oda mermer tatlık 
beli vardır. Birinci katında: Bu katta merdiven bqı camekinh olup bir" 
fa üzerinde ikiainde yük ve dolabı olan dört oda mermer tafh bir heli 
çahya merdiven vardır. Binada elektrik tesisatı birinci katta iki cep 
müsellesi bir çıkma mevcut olup bodrum ve zemin katının pencereleri 
mir parmaklıldıdır. Meaahaai: Umumi 163,5 m2 olup bundan 76,5 m2 
na zemini ve blam bahçedir. Hududu: Mahalle imamı Hüseyin hane 
çesi ve Hikmet ve Azmi ve Şefika arsa ve Çinci meydanı ve sokak ile 
duttur. MezkUr gayrimenkul açık arttırmaya vazedilmİf olduğundl' 
20/10/936 tarihine müsadif Sah günü saat 14 ten 16 ya ka 

Yeni zabıtai belediye dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıyııı 
talimatnamesi muhammeneni~ % 7~ ni bulduğu takdirde müşter~ ~erin~e bır;İ 

Uzun zamandanberi hazırlanmasına lacakbr. Aka takdirde en son arttıranm taahhudu bakı kal 
çalışılan yeni zabıtai belediye talimat- • üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 4/11/936 tarihine mü 
namesinin bütün hazırlıkları ikmal e - Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıl, 
dilmiştir. Talimatname bir taslak lıa - cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammen~ 
linde eylulde daimi encümene verile- % 75 ni bulmadığı takdirde sabş 2280 No. lu kanun ahkamına tevfi~ 
cektir. geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak ebnek isteyenle 

Encümen de bunu tetkik edecek ve kıymeti muhammenenin % 7,S nispetinde pey akçesi veya milli ; 
teşrinievvelde meclise verecektir. Ta- bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan linmdır. Haki 
limatname meclisçe kabul edildikten Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadar _11 
sonra tatbik mevkiine girecektir. ve irtifak hakkı aahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve DlP" 

Falcı kadm 
Taksim.de Bekar sokağında oturan 

Sürpik isminde bir kadın fal bakarken 
cürmümeşhut halinde yakalanmış, 
hakkında kanuni muameleye tevessül 
olunmu\jtur. 

ilk fındık ihraç edildi 

1 

rife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan taril:lın# 
• itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lizılD~ 

Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedel 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifi 
den mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ile 20 
vakıf icareai tavizi tutan bedeli müzayededen tenzil 
Daha fazla malômat almak isteyenler 3/ l 0/936 tarihinden iti 
berkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şa 
meai ile 934/2271 No. lu dosyaya müracaatla mezkiır dosyada ~e~ 

Yılın ilk fındık mahsulünden beş to· vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (37~ı 
nu dün Giresundan Almanyaya ihraç - __./ 

Zimmetine para geçirmekten suçlu R b . . 1 
Be -x.l b' . . . 5 lAh dd' . omanya te aasından Yakup ısının- edilmiştir. Bu yıl spanya fındık ihraç fstanbul 4 Üncü icra Memurlug"" undan : 
uhYvısaku ı.rıncdı .?ote:ı a ada hının de bir adam Prenses Mariya vapuriyle edemeyeceğinden Almanyada Türk -" 

m emesıne un agır ceza a aş - . 1. R .__ k . Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derr 
ı--- gız ıce oman yaya .1U1Çma ısterken fındıklarına büyük bir rağbet vardır. ı .• 
J1UJ•uıı~tır kal ve sırada ipotekli olup tamına 6650 alb bin alb yüz elli lira ~ 

r .ıı1_· • 1 1 d K" .1 h l ya anmıştır. Yakup yakalandığı za- ,.,,,,, 
~ın suçu ar an amı asta o - R d ] ak Türk kadınları esı·rgeme met takdir edilmiı olan Fındıklıda Perizat hatun mahallesinde DOi"' ,_, ~ d hk l . man omanya an pasaportsuz 0 ar " 

uu5 un an ma emeye ge ememış ve 3 1 J b 1 . b 1 . bahçe caddesi sokagıw nda 37 numaralı bir bap ahşap hanenin evsa•• 
bu .. d (l ba k b' .. ay evve stan u a ış u mıya geldı- derne vginin müsameresi 
'- l yuz en urufma ş a ır gune ğini, 3 aydanberi lstanbulda oturdu - zemin kab - : mermer döşeli methal üzerinde ve sokağa nanr oda 
5a mıştır. ğunu, iş bulamadığını ve tekrar Roman Türk Kwadınlan Esirgeme Kurumu ta: apdestbaneye geçilmekte olup bir: Merdiven altı ve zemini malta d ' 

Kaybolan mübaşir bulundu, 
tevkif edildi 

yaya dönmek istediğini, pasaportu 0 ). rafından Ag~stosunA . 29 ~ncu Cumart~sı · b. mutfak ve iki ku u mevcuttur. Asma kah : sokağa nazır 
ak§amı Suadıye plaJı gazınosunda, Esır- li ır • . Y • d • · 'k" d b' ,; 

madığı için böyle gizlice kaçmıya te - 0 Y• f . '-' .. odadır Birincı kat hır sofa 6zenn e ıçıçe geçme ı ı o a ır ye 
geme ernegı men aat:ıne wr musamere • . . İ • 

şeboüs ettiğini söylemiftİr. tertip etmektedir. Müsamerenin neı'eU ve odası olup bu od~dan mutfak ve apdesthaneye ~eçilmektedır. ki!1Cl J 
Zimmetine 600 lira geçirerek orta· Yakup tevkif edilmiş, söy'lediklerj. nezih geçmeai için icap eden bütün ted- birinci kabn aynı olup ayrıca ve fazla olarak hır odası vardır. Üçiİ 

elan kaybolan adliye tebliğat dairesi nin doğru olup olmadığının tahkikine birlere baı vurulmuştur. kat bir methal üzerinde sokak cephesinde zemini çinko döşeli ve tab 
mübafirlerinden Abdullah dün yaka - başlanmıştır. r I korkuluklu taraça iki oda bir mutfak bir apdesthan~ ve sandık 
lanmıf ve mahkeme karariy)e derhal Bu adamın lstanbulda nasıl olup da A r••b f • vardır. Binanın sahası 95 metro murabbaıdır. İşbu gayrımenkulun ta 
tevkif edilmiştir. üç ay hüviyetini ve mevcudiyetini giz- ı YO e Çl 

]emeğe muvaffak olduğu da ayrıca E 
1 

açık arttırmaya konmuf olup ilin tarihinden itibaren prtname•İ JI 
Sellnik sergisi için broşür tahkik edilmektedir. czaneıer kes tarafmdan ıörülebilecek ve '30/9/936 tarihine raslayan Çar~, 

6 EyJulde Sclanikte açılacak olan pnü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma auretile ,.td'' 
Müzeler Umum mudurunun Bu geceki nöbetçi eczanelel' pmlardır: k · · h k t' .. d di bd .ergide te~hir edilecek mallarımız hak- caktır. Arttırmaya İftira ıçın mu ammen ıyme ın yuz e ye ü 

T latanbul cihetindelüler : ıJV' 
kında ziyaretçilere bir fikir verebilmek 8Vİ SOJUldu Akıarayda: (Etem Pertev). Alemdar· çuğu niabetinde pey akçesi veya ~illi bir .Ba~a~.ın teminat me~~ 
makaadiyle bir broşür hazırlanmağa Dün gece İstanbul müzeleri umum da: (f.tref Netet). Bakırköyünde: (1,. tevdi edilmek lizımdır. Biriken hına v~gıleril~. çop. ve fener resı d""J 
baflanmıştır. Broşür Rumca yazıla - müdürü Azizin Erenköyündeki köş • tepan). Beyazıtta: (Belkis). F..minö - ve delliliye ve vakıf icareai aatıf bedelınden odenır. Arttırma be iif' 
caktır. küne hırsız girmiş, kıymetli halı ve nünde: (Beşir Kemal, Cevat). Fener· 1 muhammen kıymetin yüzde yetmi! betini bulduğu takdirde alıcı~ 

Müzeler tamir edilecek seccade çalarak kaçmıştır. de: (Emilyadi). Karagümrükte: (Su· tünde bırakılacak, aksi halde en son arttıranın teabhüdü baki kal-:.J 
Azz bundan bir iki gün evvel polis at). Küçükpazarda: (Hasan Hul\ııi). -rtile 15 gün uzatılarak 15/10/936 tarihine raılayan Pe11enbe ~f"",. 

Maarif Vekaleti Türk ve İslam e· d . 1.w. .. ed k Samatyada: (Erofiloı). Şehreminin • r- da - mü ür muavın ıgıne muracaat ere : aynı yer ve saatte yapılacak olan ikinci arttırmum arttırma _. 
eerleri müzesiyle Asarıatika müzeai - E k d h l de: (A. Hamdi). Şehzadebaşında: N 1 kaJI"" «- ren öyün e ırsız ar çoğaldı. muhammen kıymetin yüzde yetmit bet ini bulmazsa 2280 o. ı ;;_ 
nin tamire muhtaç yerlerinin tamiri (Aıaf). 

Evvelki gün yakınımda bir köşkü, dün hu"kü'mlen'ne tevfikan satı• geri bırakılacaktır. Sabf bedeli ;t.-' 
için icap eden tahsisatı göndermiş ve d Beyoğlu cihetindekiJer: :ı' 

e diğer bir köşkü soydular. Sıra bize Calatada: (Hüseyin Hüsnü). Hasköy- öd' enmek IAazımdır. icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine te•.1 ' 
derhal ite başlanmasını emretmiştir. geldi. Dikkat edilmesini rica ederim.» enkul ııJI 

de: (Niıim Aseo). KHımpaşada: (Mü- ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gaynm üzer• 4 ' 

Anadoluya giden Alman talebeler demuiştir. "d" .. b . d ? eyyet). Merkez. nahiyede: (Delici Su- ki haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair olan iddiaların•~ ~I.' 
mum mu urun u rıcasın an - da, Kinyoli). c::ılide: (Nargileciyan). 1 .. 

Profes.örl.criyl.e birlikte Almanya. • gün sonra da evi soyulmuştur. ~ rakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirme erı _ _ JI 
d h b l b 1 Taksimde: (Limondyan). il b l dk l>P'Jı 
.an şe rımıze ır ta c e grupu ge mış.- Azizin geçen sene de bu tarihlerde zımdır. Aksi halde hakları tapu sici erile sa it o ma ı ca aatıf ~' 

B 1 A d ] d Şa k Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 1 b k Jl•-tır. un ar orta na o u a ve r vı· evi soyulmuR, bir miktar e~yası çalın- linin paylatmasından hariç kalırlar.Alakadar arın iı u anuD I' 
ı,. l · d k'k) d b l k ·· T T Büyükadada: (Şinaıi). Heybelide: ,, 
ayet erın e tet 1 er e u unma u- mıştır. desine muvafık surette hareket etmeleri ve daha fazla malCunal ··" 

zere Üniversite edebiyat fakültesi de· - . ··--· ·---- .... -·-· · -·.. (Tanal}. Kadıköy Altıyolda: (Mer • l 1 jJ' 
k ) M d d (M d ) O k .. d J --L iat-enlerin 34/962 No. h dosya ile dairemize müracaat ar 

kan vekili profesör İbrahim Hakkının lerdir. Tetkikat bir ay kadar sürecek - ez · 0 a a: 0 a · 1 u ar m- ..-a -.1 

rahorda: (imrahor). olunur. 20 aenelik tav~ bedeli müıteriye aittir. (399) 
riya.etinde Anadoluya hareket etmit- tir 
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MEMLEKET HABERLERİ Cim Londos dü.n gitti, 
ve giderken "Gelecek 
Pazar buradayım!,, dedi Sivasta deniz hasreti 

Sivaslılar denize tahassürlerini büyük bir havuzun 
derin sularına bakarak tatmin ediyorlar, Sivas kon
' gresinin yıldönümü parlak tezahüratla kutlulanacak 

3f'fMfa blJ'll- .... d ...... ıaintl 
Sivaa (Hususi)' - BeledJye Benailer bete mazhar olmaktadır. Bu fazla rağbeti 

lbevkiinde ve Çoculı:: babçeafnin yanında ıöz anünde buhmduran Dnlet Demiryol
leçen sene büyük bir havm yaptmmfb. Bu lan İdaretli Sanının trenini cidiı Ye geli§te 
h} buraya biri çocuk 'bahçesine ait olmak S..... iatuyomında tevakkuf ettinneğe baı· 
lzere ilci Andal konulmuıtur. Şimdi her lamıfbr. 
~n bu sandallarla havuzda sezilmekte • 4 •Jl61 myramı ft al ,..,.ı.n 
~it. Bilha•a pazar günleri havuz kenan çok Her yll Sivasta yapılmakta olan 'büyük 
alabalık olmaktadır. at )'Ulflannm aonbalıar meni.mine ait ikin. 

Orta Anadoluda, denizden (craahlarca ci kısmına 13 eylülde 'batlanacaktır. Şim· 
'1ta1'. bir ıchir olan Sivasta bu havuz Sivas· aiden hazırlıklar yapılmaktadır. 
~ara deniz hayatı yaşatmaktadır. Denize 4 eyliil tarihi de Sivasın sayıh günle • 
aıret çeken Sivaslılar bu havuzda kürek rindendit. 1919 yılının '4 eylülünde Sivas 

lckenleri sahillerde oturan iahtiyarlann kongresi toplanmııtır. Sivaslılar bu mukad
hvki ile seyretmektedirler. dea günü her yıl büyük tezahüratla kut • 
1. Boğazkesen fabrikasına doğru uzanan lulamaktadır. Büyük Türk inkılabının ha§· 
oo" it gazın lcenarlan da yapılınca havuzun langıç tarihi sayılan bu kongrenin. yıl dö-
•nan daha ziyade genifliyecektir. nümü bu yıl da yine büyük tezahürat ile 

Kaphca trenleri kutlulanacaktır. Daha §imdiden hazırlıkla· 
• ı:>evlet Demiryollarının ucak kaphcaya ra baflanılmı§tır. Zengin biT program hazır
tertıp ettiii tenezzüh trenleri de büyük ni· }anmaktadır. 
•• 

-Olüınle neticelenen Merzifonlu Kara 
bir aile kavgası Mustafa Paşanın 

Babasını öldürmek istedi, 
fak at kendisi öldü 

• 
annesıne mezar 

Mahmut Esat Bozkurt 
Merzifona 50 lira gönderdi 

En büyüğü 12 
Yaşında ii.ç 
Küçük seyyah ( Baıtarafı 1 inci aayf ada) 

Fakat maalesef, memleketlerini ve ken· 
dilerini kendime yabancı saymadığım 

Türkler, her hareketimi, her aözümü eui 
tefsire uirattılar. 

ıa geçip alay ediyorsunuz. Bırakın da bq 
seferlik olsun, sorgunuzun cevabını ringtı 
vereyim! 

- Bu sefer de yorıwı falan değilsir 
ya} 

- Hayır... Bilakia... Şu anda, bütün 
Diyarıbekir (Hususi) _ Ankara • ,antajcı profeaörlerine dair ne duyrnuılar, aleyhimde bulunanlan utandıracak bir ne-

b ne öğrenmiolerse, bana mal ettiler. Ne rek· tice alacaiımdan eminimi Yalnız: Cim 

Ankaradan yola çıktılar, 
Diyanbekire kadar gittiler 

kabilinden Amerikanın •Ali baba» 

dan aşlıyarak seyahate ç1kan kömür 
lam profesörlüğüm kaldı, ne aktörlüiüm. Londoa • Kuaryani ıürefinden ıonra, ha· 

tüccarı Hüseyinin çocukları 12 yaşın· ne cambazlığım. ne de dalavereciliiiml kemler. Müliyim maçındaki ıibi ikide bir· 
da Zekavet, 9 yaşında Sehavet ve 7 Bütün bu ithamlara müıtahak görülmek de kolumu tytmazlar, tuttuium zaman hı 
yaşında Yılmaz Diyarıbekire geldiler. için iolediiirn kabahati henüz anlayabilmi§ raktırmazlar intaallah... Makıoıtan sonra 

Küçük seyyah kardctler bet tem - değilim • da. ıeçmeleri kazanacak pehlivanla güre: 
muzda Ankaradan ayrılmışlar, Kayse-- Fakat dünkü gazeteleri de okuduktan ıeceiim. Bakalım onu da yendiiim tak· 
ıi, Sivas, Turhal. Samsun, Adana, ıonra, Dinarlıya vaadettiiim revanp ver· dirde Cim Londoıun itibarıma bir diyece 
Mersin, Malatya ~ Eliziz vilayetleri· memek mecburi,'etinde kalıyorum. Bunu, ii kalacak mı~ 
ne uğrıyarak şehrimize gelmişlerdir. iıteyenler, korktuiuma da hamledebilirler. Yarın yapılacak aeçmelere 8irecek olaı. 
Küçük hatıra deherJerinde babalarının' Ben, korkaklık itb~ını. da~~tıklı dövüt- pehlivanlar, terbeıt ırürete calıflp dur· 
kendilerini pek küçük a ta lnız ba· çülük iftiruına !e~ib edeceaım. maktadırlar. Yalnız. Teldrdailı Hüseyüı 

y ~ h ya k Bana bu tercihı yaptırtan baıka ıebep· peblivan dün bir •bah ıueteaine müra 
~ına uzun ve yorucu seya ate çı ar • ler de var: caat ederek demiftir ld: 
nıası sebeplerile yavruların uğradıkla- Ben, Dinarlı ile ilk güreıimi Amerika· - Seçmeler var mı. yok mu) Bunu bn, 
rı yerlerdeki görüşleri yazılıdır. da yapmııtun. Dinarlı o zaman Amerika· türlü anlayamadık. Bizler lı:annlarunızı 

Küçükler seyahatlerindeki maksadı da iy:i ve temiz ıöhreti olan bir pehlivan· ıüre,erek doyuran adamlarız. Pazar ıü· 
şöyle anlatmaktadırlar: dı. Şikat gibi, «Mak Dinıt sibi pmpiyon- nü lzmitte ırüreıler var. Ben oraya sidiyo· 

- Memleketimizin her bucağını luk namzedi pehlivanlan yenebilmiı va· rum. Eier aeçmeler varsa bana haber ve• 
görmek maksaclile seyahate çıktık. ziyetteydi. Yani benim ka?flDla çıkm&7• rirler sel irim 1 
Yokuluğumuz çok ho, geçti, gördü • hak. kazanmıştı. fakat Tekirdaih bu lözlerinde hakb 
ğümüz her yerin ayn bir güzelliği var. Bir buçuk saat süren ilk ~retimiz o· deiildir. Çünkü ıeçmelerin eureti kat'iye 
fakat en çok Samsun1a Mersin hoşu • nun sakatlanması yüzünden yarım kalmıt· de yapılacaiı bir haftadır yazılıp durmak• 
muza gitti. Diyanbekirin evleri pek tı. Atinada yaptığımız revan11 ise ben ka- tadır. 

zandım. Maamafi biz, seçmelerin yapılacağını 
harap, ve sokaklan dardır. 

O ikinci bir revan§ i.tecli. Ben bu tek· kendwne telırrafla bildirdik. Eier Tekil' 
Küçük seyyahlar şehrimizi gezme • life de hayır demedim. Fakat geldiğimden dağlı Hüseyin, kendiaile iatediii ıekilde 

ğe başlamışlardır. Burada bir kaç gün bana tercüme edilen gazete haberlerin- gürete hazır olduiunu bildiren Mülayirr 
kalacaklardır. Belediye bu minimini den anlıyorum ki Dinarlı Mehmet, ınem· pehlivandan kaçmak için bahane ar&ma· 
seyyahlara bir mihmandar tayin etmiş· leketinde Amerikadaki kadar maruf bir dıyaa, aeçmelere yetiteeeii tabiidir. 
tir .Şehri küçüklere bu mihmandar pehlivan değildir. Buradaki. mağhibiydi * 
gezdirmektedir. onu hayli itibardan dü§iirmü,. Kendieine Müliyim pehlivan, onun aiditi hu' 

Merzifonda Tevfik Fikret gUnU 
Merzifon (Husuai) - Tevfik Fik· 

Tetin ölüm günü olan U!_ ağustot tari
hinde burada bir Fikret ihtifali yapıla
caktır. O gün değerli şair Cenab Mu -
hiddin Kozanoğlu da buraya gelecek • 
tir . ' 

Amasyadan gelecek genç san'atkar 
tanburi e<F ahri Uzun» da bir «konser» 
verecektir. Hazırlıklar başlamıştır. 

karıı bir çok kimselerin ne pYeni, ne de kında diyor ki: 
itimadı kalmam1f. - T elcirdaih hep böyledir zaten.. 

Bu itibarladır ki ben, itiban bu derece Evvela atar, tutar. Tam ıüret ıünü orta: 
düşük bir pehlivanla ka?§ılaomak istemiyo- dan yok olur. Pazar sunü kmitte yapılaJ 
rum. Şimdi, Türlciycde seçme müsabaka- cak güreıleri kazanana elli lira verilecek.: 
farı yapılacak. Bu onun için mükemmel bir Halbuki İıtanbuldaki ıeçmeleri kazanacak 
fırsattır. O müsabakalara girsin, rakipleri· olan pehlivan bunun üç mialini alacak. Bu 
ni yenerek itibannı yeniden lı:azan•n. O vaziyetten de anla,ıbyor ki Tek:irdailı ıeoı 
takdirde kendisiyle maahnemnuniye süre- ne yan çizmittirl Bunu da yann meydan· 
şirim. da aöreceiiı. Eier bu sözlerimden utanıp 

O seçmeler, önümüzdeki pazar sünü ta seline. ıöreceği de varl t 
yapılacak. Ve ben seçmeleri kaz.anacak Benim bir ona, bir de Kara Aliye hır· 
pehlivanla öbür pazara karf11aıacağJm. sım var. Çünkü ben adlarını bile aizmı• 

60 bin nüfuslu kasabada Yani ringe çıkmama daha on günüm var. almadıiım halde. ötede beride etmediW 
doktor V8 ezcan& yok Ben ise, bu on ıUnü burada boı geçirmek· lif bırakmıyorlar. 

Gerede (Huıuai) _ Gcrcdenin 180 te mana görmüyorum. Yunanistanda sö· Bu sefer kap111rsak. avaz avaz bajırt• 
Bolu (Hususi) - Dün burada bir gen· 

tin ölümile nihayetlenen bir aile faciası ol· 
İl\ııtur. 
• Hadise ıehir camilerinden birinin ima· 
lllı olan ve ayni zamanda nalbantblda itti· 
:ll eden Abdullah ile oğlu Ahmet araıın
a: ha§lıyan bir münakapdan ileri selmif-

L 60 ru1ecek bir sürii iıHm var. O zamana ka· mazaam, bana da Mülayim demesinler! parça ıtöyü ile birlikte bin nüfusu ır~~ 
Merzifon (Huıuai) Meflıur vardır. Buna rağmen doktor ve eczane dar gider o işlerimi görür, ve buradaki sü· '1-

Merzifonlu Kara Mua .. - '- b a re.imi yaptıktan sonra da, Yunaniıtana Kara Ali ise, bu sözlere gülüyor, ve: 
Mar ı_,_, •• dend·~ Vpaşab uk.r .. • si yoktur. iki gu""n evvel kasabanın orta "" ın ınca JW uiramadan Amerikaya geçerim. - İmkan yok ... diyor. Çünkü ber şey 

DM "f L:~ahall11•• e uıla 0r mahallesinde Zeliha isminde bir kadın d 1 \_ ba ilin wr ~ Şimdi bu hareketimi de yanlıı tefairlc- en evve oen ğırmuını b' em! Maa 

kadaren.ı oyaknun du l m b Cllk"' daay Karca hastalanmı11, bittahı" burada doktor ol· fi. · l L! ç k b ,_ T re uğratacaklar çıkacaktır: Gene: cCim ma pazarı ıp e çe.Uyorum. ün il ı~ 
ın • şte u oy e « a d .. . . d h 1 _,_ 

M f P . ma ıgı ıçın er a muayene ve teWI'" Londos kaçtı f» diyecekleri ıuıturmanın tım artık bu dedikodulardan. Meydanı 
b Baba ogu .. 1 ayru· evde oturmakta ve ayni usta a aşanınl> valdesine aıt harap . . 1 ha 1 '- da .. l k nc1 1-- ''-- d b . . b h . . k Q(ik b' dı B "l akrab l k vısı yapı amamıf, sta ı~ agır aş- çaresini de buldum. Ve aza ığım pua- çıs;aum a, angunu: aıız. ancımız ı· 
~kanda nalbanthkla İftigal etmekte idi· -~Lmezarbulvard ~· ~ 81

1 
~yle ee1t· ~dı makta olduğu için kadının otomobille nın mühim bir kıımrnı n ef)'alarımın ya- Çtz çık.ıın meydana! Hazret, benim kolla 

· Baba ile oğul arasında bafhyan mü • ~1. aaVıck'l' u~ uMahgu soy enEsı en Bozk.ı • Boluya götürülerek arada muayene nsını da burada bıraktım. Kardeıimin, be- nmı lidet kenıiji ıanıyor ıalibal 
~kaşa biraz aonra kavga tckline girmiı ve ıye ı ımız mut at urt · 'l · · '---1 l f nimle birlikte gelen çocuguy.. la, Malcıos da * "il b 50 1. .. d k b ettin mesı zarureti llilBı o muştur. a· 

u abasının üzerine bıçakla hücum ede· ıra gon erere u mezarın mun • k k d .. ld f . buradadırlar. Bukadar rehin de kafidir •· Diier pehlivanalrm da iddiada aen 
tek "I'" 1 _Ld• . . ovı ,,_ b. L!ld l b.ld" at a ıncagız yo a ve at etmıf, oto-
Ol 

0 um e ten ıt elmıftır. ı unun ellıı • lazam ır şeLı e yapı~ını ı ır • _ _ıı__il . d" _L G ccl b' nınm. Geleceğimden fiiphe edenleri inan- kalmadıklarına bakılırsa. alaturkacılarn 
~en Yaka11nı zor kurtaran Abdullah do~- · · M ı -'-L M h 1DOD gerı onere& er eye ıçare ki rb · ı h 1 tı,_ • mıştır. ezar yapıJıW&tan sonra a • k d d' . . . . dırmak için, mümkün olsaydı. bütün MI'· yarın yapaca an se est gıireı er ay ı 
İ~ polis merkezine giderek meseleyı' an· Es Bo k b 1· a mm cese mı gctırmıstır. -L! b '-·--' heyecanlı olacaLbr. " mut at z urt uraya ge ıp yapı- ' Yetimi rı:ııun ıta~ıml s: a trnıı ve polisin müdahalesini istemiııtir. lan mezarın başında bir de nutuk ve· 1 Yapılacak ecçmeleri, iller Oinarb ka· Bir gazetenin çıkardıiı rivayete göre, 
tınun üzerine polis memurlarından Rifat ---'-. zmir StrgİSİ zanaın, ister baıka pehlivan. Yakın sün· Yunan kon.olo.u, polia müdüriyetine mii· 

tlrc 1 rC(;CA.tir. f 
~ge erelc babasını ölümle tehdit eden Yalnız bu İfe ilgi gösterenler meza· stanbul vali ve Halk Partisi Baş • ler gösterecektir ki. benim hiç bir pehli- racaat etnüt. ve Cim Londoe maçının ya· 
lb edj merkeze götürmek istemiıtir. Ah· ra elveriAli ta_cı bulamamışlar. fstanbul· kanı Muhiddin Üstündağın riyasetin- nndan korkum yoktur. Zaten eğer «kor- pılmama11nı İıltemif. Polia müdüriyetin• 

•t Polisı"n davetin" e ı·caL -· etmenn• Larıı "T ~ d · d b L d iJ • -'·- d" böyle bir mu"r•~aat vapılmamııtır V tel OC't •• ...,,. & dan tedarik irin Bay Mahmut Esat e hcaret odasında ün ir toplantı s:U». en en neen971 tanısa,Juuu. " unya» - " · e ~11 
.ı. lltiş, polis Rifatla Ahmet ananda alt • ~ l lz . be e1m·1 l deiiL cmahallu flUllpİ)'o- bile olamaz· salahiyettu zcvatnı söylediklerine ıöre, 
""'• Üıt- •· h" bir k bati Bozkurda mektup yazmışlardır. Ya • yapı ID1\I ' mır )'D ı e panaym • Cim Londosun fstanbulda yapacağı güre· 
"- ara;aıteAhmmut tlf ı· d ab'*Sla ab~ılr. kında faaliyete acçilcceg"i umulmakta· na fstanbuldan iftirak mesdai görü - dım. Hem daha Yunaniatan pmpiyonu 
~ e em e u anan ..,,_. • • ··ı .. .. Jan Antiyakoau yenemeyen pehlivanla.n- şi menetmek için hiç bir sebep mevcut de· 

liei Yaralamak iltemif, poÜ te tabanca• dır. fU lmu!tur. ' pızın bana meydan okumaları beni korku- ğildir. 1 

""1 İatiınal etmlftir. Oihmun elinden ölümden kaçarak po· zmır panayınna lıtanbuldan 50 tamaz, güldürür! Selim T"6k 
~ l\.urtunlardan biri Ahmedin ıol böir\ine liılia müdahalesini isteyen ve netice itiba • müeaeee İftirak edecektir. Pehlivanın elini sakarkea güldüm ye: 
, eri de kasıjına isabet etmit ve genci dle onan öiümüne sebep olan baba ıimdi Bir iki güne kadar sergi mahatti~- - Geçen ıcier. dedim. onun karpaın;a Yeni Boğazlar rejiminin 
~ •crrni,tir. Memleket haı~aneaine kal- azap ve teesaürden bitkin bir haldedir. Hl· de .. h~ır~ıkar yap~ak üze~e oda şu~ «Milliyim• cıkmaetı. Fakat Türk pehli- tatbikına başlandı 
k an yaralı yapılan tedavılere rağmen diseye adliye el koymut. tahkikata baı - mudurerınden Galıp Bahtıyar fzmıre vanlannın nort» leri de vaıchr k.irye Di- (Baftarafı 1 inci sayfada) 
~larn17arak ölmüıtür. lamııtır. hareket edecektir. ınitril Bu hususta ayrıca bir kanun hazır-

Pazar Ola Ha .. n a. 

'-!atanbulda, bu yakın- 1 . . . Bir çiçek sersisi açıla- 1 . . . Açıldıiı zaman, senin· ı Hasan Bey - Olmaz! &-
cMm!f, Hasan B~I . le beraber &idelim, olmaz mı? nin ne çiçek oldujunu ancak 

MD bitirimi 

Jf. lamak lazım gelip gelmediği de proje· 
Cim Londoean. Yunamatan tampiyonu nin Başvekalete arzından sonra bclll 

olduğunu söylediği Jan Antiyakos, yani olacaktır . 

namı diğer Makeoa. yarın Dinarlı Mehmet Dün tesbit edilen Boğazlardaki 
ile tutupcalttır. O: 

memnu mıntaka ve müstahkem mev· 
- Ben, divor, vakıa Mu"la"yım" p-Llı'· 

J en kiler ileride ilan edilecektir. 
vanla iki defa bera\,..re kaldım. Fakat A-

tin~a yaptığım ııüret eınaaında fena haı- Saghk Bakammn tetkikleri 
de rahatsızdım. Burada iae, müthi~ bir 

Kayseri, 14 (A.A.) - ilimize yeryajmur altında (IÜreştik. Normal ıerait i-
çinde ise, onu ye.neceğime kaniim. leştirilen göçmenlerin durumunu in • 

Hele ona bile yenilmia olan Dinarlı celemek için Sivastan şehrimize gelen 
Mehmedi alta almakta fazla zorluk çek- sağlık ve sosyal yardım bakanı doktor 
miyeceğime kaniiml B. Refik Saydam maiyetiyle beraber' 

Dinarlı ise: tirerek Pınarbaşı kazasına hareket et• 
- Siz, diyor, gazeteciler, bize zorla Develi kaza~undaki incelemelerini bi· 

meydan okutuyoraunuz, aonra da karıımı- miştir. 
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Kansere karşı yeni ve 
müthiş bir silah bulundu 
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KIRK GONDE DEVRiALEM 
Tanımadığınız memleketler ve insanlar 

Yazan: M. Ekrem 

Bu silah mıknatisi şua denilen son derecede tehlikeli, Hasis bir köylü gönül vel _ 
yakıcı, tahrip edici bir ~~adı~. 17 ilim merkezi şimdi diği kızı sahte para ile almak 

bunu tecrube ıle meşgul istemiş fakat, kız tarafı 

Se~~l~rc~. bir tek damla yağmur 
yuzu gormeyen Büyük Sahra 

Miknatis ş u aı n ı 
\cullanmak için ya
nlan cihaz ile şu
lın faaliyeti : [Bu 
şua, şimdiye kadar 
kullanılan şualann 
en kuvvetlisidir] 

daha kurnaz çıkmış 
Yugoslavya gazeteleri çok garip bir vak'· 

adan uzun uzun bahsetmektedirler. Bu 
garip vak'a şudur: Papazlar ,farkına var • 
madan iki erkeğin nikahını kıymışlardır. 

Mesele timdi mahkemeye intikal etmiştir. 
Yugoslavyada Gnilave isminde bir köy 

vardır. O köyün eşrafından Mösyö Antiche 
kırk yaşlarında zengince bir adamdır. Bu 
güne kadar evlenmeyişinin sebebi zamane 
kızlarına itimat etmeyi§in'den ve bir de on• 
ların masrafına dayanamayışındandır. Ni
hayet bekarlık canına tak diyor. Evlenme
ğe karar veriyor, sağa sola ahbap çıkarı· 
yor, kendisine bir kaç tane kız teklif e
diyorlar o hiç bir tanesini beğenmiyor. 

Bir gün panayırda, enine boyuna, etine 
dolgun bir kıza restgeliyor. Kız çok güzel, 
ıarı saçları etrafa hareler saçıyor. :Antiche 
kızın yanma ıokuluyor. Kız o aralık ahı 
verlı ediyor. Antiche bu pazarlığa kulak 
kabartıyor. Bakıyor ki kız gayet de hesa· 
bJ. en ufak feyler üzrinde kılı kırk yan • 
yor. Antiche düıünüyor: 

Cezayir sahrasında bir vaha 
Güneşin bütün kuvvetiyle kavur • lı, etrafı, korkunç yapılı kuleler göt' 

duğu, hudutsuz geniş, üzerinde rÜz• düler 

'.Amedk.anın Kaliforniya Univeuiteainin geçmektedir. Şuaın tesirine kar§ı gelen ve 
tiUyük ilimleri yeşlJimtrak mavi Tenkte, ıon tesirini iman en kuvvetli &.mil, sudur. A· 
derece te4ılikeli bir ıua ü:ıerinde mühim ümler, ıuaın ıerrinden korunmak için su 

- Hem güzel, hem de hesabını bilen bir 
kız diyor, ve onunla kendi kendine evlen
meğe karar veriyor. Kızın arkasını takip 
ediyor. Oturduğu evi öğrenince bir gün bir 
mektupla kızın annesine müracaat ederek 
görüşmek istiyor. Ve münasip bir günde 
müstakbel damat ile kızın annesi bulu§u • 
yodar. 

Bazı köylerde bir adet vardır. Kıza ta
lip olan erkekler, kızı annesinden babasın
dan satın alırlar. Bunlar da bu adet hük • 
münce pazarlığa girişiyorlar, kızın anası 

g~rların dalgalar yaptığı nihayetsiz İçi~de insan bulunmıyan ve etrab 
bır kum "de~izi, insanı h~ktıran ve yo- s~rlarla çevrili olan bu yer bir gün ef: 
ran ehedı hır tenhalık, şıddetli fırtına- vel uzaktan serap içinde şekillerin jJV 

lardan daha ~ork~nç ola? vahtıi hay • celmesiyle ufukta bir dantela gibi g'Ô' 

v~~~ın mekanı; ışte keşıflerden evvel rünen yerdi. Bu şekilde tasvir, size bı>' 
Buyuk Sahra hayallerde böyle yer tut- ranın bugün harap olmuş tarihi bir şt' 
muştu. Bazı tarafları yanlış olan bu hir olduğu zannını veriyor. 
tabi~ hala kafalardan silinmedi. Halbuki burası ne bir tarihi sehlr ' 

Bır çok seyyahlar bir takım maksat- dir, ne de insan eliyle bina edil~istit• 
tecrübeler yapıyorlar. depolarından istifade ediyorlar. 

Tehlikeli bir ıua dedik. Filhakika in- Şimdiye kadar iki yüz fare ü:ıerinde 
aan bu ıuaa parmaiını uzatacak olursa bu tecrübe yapılm11 ve bu tecrübeler milcna
uzvunu derhal kaybeder. Parmak uzat· ti~i ıuaın X ıuaına nisbetle üç misli tah· 
mak. değil, guaa yirmi beş adım mesafeye ripkar olduğu anlaıılmıştrr. Bilhassa bu şu· 
kadar yaklaşmak dahi tehlikelidir. Görü- a, sıhhati yerinde olmayan bir uzviyetle 
nüıe 1ıöre bu gua son derece tahripkardır. •karşılaıınca tahrip kuvveti bir misli daha 
Fakat ilim adamları ondan çok büyük is- artmaktadır. Bütün ümit, bu noktadadır. 
tifadeler elde etmeyi umuyor. Ve bilhassa ' Buiün kansere karşı yüksek valtajlı 
kansere karşı açılan mücadelede bu şuam X ,uaı ile radyum kullanılıyor. Bunlar 

1 

kat'i bir illluvaffaldyet kazanmasını bek- haııtalılı:lı ensacı tahrip ederek hastalıksız 
liyor1ar. Filhakika dünyanın bütün rad- olanlan normal vaziyette bıTakıyorlar. Fa
yum mevcudu bir araya getirilecek olsa kat hastayı zarara uğratmadan, bu habis 
bile ıifa hassası bakımından bu ıuaa mü· hastalığın ilerlemesine mani olacak dere
aavi olamıyacak vaziyettedir. Kaliforniya cede kuvvetli bir ıua negredilemiyor ve 
üniversitesinin bu ıuaı çıkarmak için kul- neticede altı hast& içinde ancak biri bu te
landıiı unsur 4 milyar dolar kıymetinde· davi tarzından istifade ediyor. Miknatisi 
~ir. Bu ıua. fareler üzerinde tecriibe olun- 'şuaın hastalıldı ensaç üzerindeki tesiri ıon 
muı, ve neticede bununla kansere kargı derece kuvvetli olduğundan daha. çok 
Mr taarruz hubi açmaia lınkln bulundu- fayda vermesi beklenmektedir. 
lu anla9ılmıştır. İlim adamları, bugür. bu ilim adamları bu ümidi tahakkuk ettir· 
ıuaı zaptü rapt altına almaia uiraşmak- ,mek için geceli gündüzlü çalışıyorlar. Ni· 
tadırlar. ,tekim Kaüforniya üniversitesinin yaptığı 

Biz timdi asıl meseleye a:elelim: tesisatın tıpkısı 1 7 ilim merkezi tarafından 
Bu eararengiz ıua nedir) 'yapılmaktadır. Bunların onu Amerika Bir· 
Bu ıua bir elektrik ıerareei veya bir ı- ,leşik Ciımhuriyetleri dahilindedir ve en 

11k ıeyyalMi değildir. Buna miknatiııi ıua büyüğü Princeton linivenitesi tarafından 
da deniliyor. Bugün bu ıuaı 6,000,000 1yapılmaktadIT. 
Yok: kuvvetinde kullanmak mümkün ol· Bu on yedi merkezin yapacağı tecrÜ· 
muıtur ve buna göre cihaz yapılmıştır. Şu- beler neticesinde insanlık, kansere karşı, 

a, güneş ışığı camdan nasıl geçerse, ayni kuvvetli bir ıil&ıh daha kazanmış olacak
kolaylıkla en kalın madeni manialardan tır. 

-

-CÖNÜL iSLERI 
Geçimsiz bir 
Aile 
Kadını 

Otuz yaoında az maaolı bir memu• 
rum. Dört sene evvel üç çocukJu bir 
kadınla elvendim. iki ıene kadar iyi Ke· 

cindik. Fakat ondan aonra evin bütün 
rabat ve huzuru kaçtı. Şimdi mütemadi 
bjr kav1ıa halindeyiz. Bu kadın bana 

hakaret etmekten bile çekinmiyor. Hal· 
buki benim hüsnü niyetim v~r. Üç ı,:o· 
euğa kendi çocuklarım gibi bakıyorum, 

pıektep]erde okutuyorum. Bu kadın ne· 
den benimle geçinmek istemiyor~ 7..en· 
cin de değildir. Güvendiği hiç bir şey 
Fok. Niçin böyle harı~ket ediyor, anla
mıyorum~ 

Kastamonide M. Altay 

ba iyi anlamağa ça).ıfmız. Size bir ayW. 
bir tecrübe tav.iye ederim. Karmızm 

haleti ruhiyesi ile fazla metıul olunuz 
ve ancak ondan sonra kararmw ve• 
riniz. 

* Beyazıtta (K. K.) a: 
Size cülen, size bakan, size mektup 

yazan, Iİze randevu veren a:enç kızın 

bütün bu itleri sizden evvel hiç değilae 
yüz kiti ile yaptJima fÜphe etmeyiniz! 

Evlenecek misiniz? Y anın1Zdan la • 
kayt, biraz da mairur geçene bakınız! 

* Giresonda Bay (K.) ya: 
Uzak vilayetler halkından bir erkeğin 

İstanbul pbi büyük merkezlerde YB§BDUJ 

bir kızla, yahut da bunun akıine lstabul-

bizim paramızla beş yüz lira kadar bir pa· 
ra istiyor, Antiche 250 veriyor. Vur aşağı, 
tut yukarı pazarlığa girigiyorlar, ana dört 
yüze iniyor. Antiche üç yüze çıkıyor. İş 

bozulur gibi bir renk alırken nihayet 360 
lirada karar kılıyorlar. 

* Bunun üzerine nikah hazırlıklarına baı-
lanıyor, Antiche nişanlısına arada sırada 
hediyeler yolluyor. 

Nihayet paranın verilmesi lazım gelen 
vade hülul ediyor. Antiche bu üç yüz alt
ını§ lirayı fazla buluyor. Kendisi bakkal 
dükkanı işlettiği zaman e1ine geçen sahte 
paraları bir kenara koymuşmuş, aklına 0 

sahte paraları yutturmak Keliyor. 250 li
ranın üzerine sahte paralarla dolduruyor. 

Nihayet nikah günü gelip çatıyor. An· 
tiche en yeni elbiselerini giyiyor, köydeki 
bütün ahbaplarını kiliseye davet ediyor. 
Misafirlere tevzi ediJmek üzere ıeker ıs -
marlıyor. Masrafa giriyor. Arabalar dona
tılıyor. Gelinin evine aidiliyor. Gelin ma· 
halleJinin alkıgları arasında, arabaya bini -
yor, yüzü gözü kalın duvakların arkasında 
iyice Kizlenmigtir. Kiliseye varılıyor. 

Kilisede orglar çalıyor. Dualar okunu • 
yor. Papaz bunları kar9ısına alıyor, evvoli 
kıza: 

- Antiche'i koca olarak ister misin?. 
diyor. 

Kalın duvakların alhndan ince bir ses: 
- !sterim, diyor. 

Bu sefer ayni sual Antiche' e ıorulu ,. 
yor, o tam bir erkek ııesile: 

- Memnuniyetle alınm, diyor. 
Papaz bir takım dualar daha okuyor. 

Bir yastıkta kocayınız diye bir iki aöz de 
ıöyledikten aonra yeni evliler, yine araba· 
larına biniyorlar. Antiche uabacıya.: 

Çabuk •Ür, diye de tenbih ediyor, 
ıevgilimin yüzünü bir an evvel aöreyim. 
Artık hasretine dayanamıyorum. 

Gelin onun bu sözlerini başile tasdik e
diyor, arabacı kamçıyı pklabyor, 

* Odalarına girdikleri zaman Anticbe ka-
rısını kucaklayıp öpmek istiyor. O cilve 
yaparak kaçıyor. odada bir kovalamaca 
başlıyor. Nihayet Antiche karısının duva
ğım eline geçiriyor. Hızla çekiyor ... , •• 

- A ••• A ••• Bu da ne.. 1.. 
Antiche'in arkasından koştuğu evlenip. 

nikah kıydırdığı karısı.... Bıyıklı, hem de 
palabıyıklı bir erkek ... Aman •.•••• 

Ta1bii rezalet bütün köye yayılıyor. An
tishe herkesin eğlencesi oluyor. asıl kiz da, 
ortalarda dolaşıyor. 

larla çöl ve çöl ötesi esrarnı açmak he- Bu manzara tamamile kay I d y' a' 
. d'' ··ı B' k 11 d . a ar an vesme uştu er. ır ısmı yo ar a ol- pılmış haı:.eketsiz ve insana az t v' 

dürüldüler. Bunları aramağa gelen korku ilham eden bir yığındır.ame 
seyyahlar da öldürül'dü. Mesela Vo • Hatta bu manzara üzerinde bir tıı ' 
gel ve bu zatı karşılamak üzere yola kım ziyadar alevler yükselten günt' 
çıkan Beurman bu akibetlere uğradı • bile insan ruhunda hasıl olan eziyeti 
lar. ve haşyeti bertaraf edemez. 

Baz.ıları da kurnazlıkları sayesinde Bundan sonra yoluna d edeıJ 
h 1 . . b'l 'l evam .ı 

seya at erını yapa 1 dı er. Mesela heyet daha kurak ve çorak yerlere va~ 
bunlardan biri Fransız Rene Caillie.'- oldu. Nihayet evvelce Flatter kafile' 
dir. Rene biriktirdiği (2000.} frankla aını ··1d·· ··ıd"kl · ı· "'-°ıJ' .. . .. n o uru u erı yere ge ınce r. 
çole geçen hır kervana katıldı. Çolde ro dini bir merasim yaptırdı. 
~a.stladıkl~rın.a dostluklarını kazanma~ Buralarda uzviyete en ziyade teS~ 
ıçın kendılerıne ufak tefek bazı hedi- eden gece ile gündüzün hararetleri idi• 
y~ler~: bu~~nmakla bera~:r. mühürlü Gündüz 30 _ 35, gece sıfırın altınd' 
hır kagıt gostererek kendısının Mısırlı (10) derece. Yolların üstünde deve jl' 
bir ail7ye mensup old~~unu söyledi. keletleri görülüyordu. 

Kur andan ezberledıgı bazı parça • Heyete ait hayvanlardan da 140 1 
lan okuyup namaz kıldıkça bunların burlarda kaldı. Artık tahaPl' 
~~adam hakkındaki şüpheleri büsbü • mülü kalmıyan hayvan birde~ 
tim ortadan kalkıyordu. bire duruyor, yürümesi için dürtülii 

Bu suretle yerlilerce muteber olan yor, fakat hareketsiz bir taş gibi kııı>Jı 
pasaportunu kendisi icat ederek seya-. damıyor, yükü indiriliyor, ıssız çölle' 
hat eden Rene Caillie dönütte dilenci re terkedilerek yola devam ediliyor ' 
derviş kıyafetiyle memleketine avdet du. , 
edebildi. Hayvanın insanlar üzerine yaptı~ 

Prusya kralırhn gönderdiği hedl .. en acıklı tesiri, kafile gözden kaybD fi 
yeleri Bornu sultanına ver~ek üzere luncıya kadar gözlerini başka tar8 

çölü geçen diğer bir seyyah da Alman çevirmeyip daima nazarları ile kafi)~ 
Nahtigaldir. Fakat bundan sonraki yi takip etmesi idi. Ve bu suretle 1' ~ 
seyahatinde yağmacılık ve esir tica • file kesilen bir kuyruk gibi her gÜı'l -~ 
retile geçinen kabileler eline esir dü~- parça daha küçülüyor ve kısahyor0~ 
tü. Büyük müşkülat jçinde yapılan ~ 

4 aylık esaretten sonra Mısır yolile seyahat ile pek çok malfu.nat toplatlt,t 
Avrupaya geçebildi. 1898 senesinde Çölde su yüzünden pek çok kavgı 06 
sahranın ke~fine koyulan Furo • La • olur. Bunun içindir ki su hususıı11 r 
mi heyeti ise Laminin kumandası al • pek sıkı nizamat konmuştur. Ve he 1 

tında (10) u zabit olmak üzere 276 kese 8u sıra ile taksim edilir. Çok it"~ 
kişi, bundan maada rehberler, ~eveci- rak olan bu sahrada hemen hetı'~e' 
ler, avcılar, öncülerle beraber bınlerce hiç yağmur yağmaz. Hatta bazı y~tbi/ 
hayvandan terekküp ediyordu. Kafile rinde birbirini takip etmek üzere ··~ 
önünde. yanlarında ve arkasındaki av· kaç sene yağmurun yağmadığı götil 

cılarla harbe giden bir alaya benziyor .. müştür. Gece çok soğuk olur. ı 
du. Zira çölde yaşayan Toareg kabi • Su birikintileri donar. Gündü:ı o;, 
lelerine karşı başka türlü yola gidil • talık kavrulur. Bununla beraber 5' il' 
mezdi. ranın, birbirinden pek uzak o)ına~ rl' 

Kan dökülmemesi için en iyi çare zere bazı mıntakaları vardır ki btJ ,f' 
bu idi. Bu suretle yollarına devam e- larda su bulunduğu için hayatta v 
den heyet azaları Ahaggare yaklaştık- dır. t0'' 
ları zaman hayretler içinde kaldılar. Böyle yerlerin yegane ağacı h0

' pf 
Zira ufukta gayet İnce işlenmiş bir dır. Bunun gölgesinde ziraat te Y;ır 
dantela görüyorlardı. Bir gün sonra lır. Sahra üzerindeki bu vahalar Jet• 
heyet bu dantelaya yaklaştığı zaman terin postundaki beneklere benzerıtd' 
büyük bir şehri saran gayet cesim, dik Sahra hem kumluk, hem de Haoıttit; 
duvarlar, bunların üzerinde de her şe- adı verilen taşlık yaylalardan ib;ı.re 11,,ı 
kilde yapılmış büyük büyük abidelerle Şimali Afrikanın büyük bir kıS~ııtt'' 
gayet ince dikenli taşlar, sağlam ve kaplayan bu çöl Fransız nüfuz 111 

Zevcenizin ruhi ahvalinde muhak. 
lak ki bir bozukluk var. Kızgınlığının 

lu bir kızın tqralı bir erkekle evlenme -
sinin doiru olmıyacağmı iddia eden bir 
kaidenin mevcudiyetinden haberdar de
ğilim. Göze alınacak mesele tarafeynin 

turada burada doğmuı olup olmamaları 
değil, seviyeleri, kartılıklı vaziyetleridir. 
Bu bakımdan edineceğiniz kanaat mu· 
vafık i.e hiç tereddüt etmeyiniz! 

Mesele mahkemeye intikal ediyor. An· 
tiche kayin va1desi aleyhine vir sahtekarlık 
davası açıyor. 

büyük kaideler üzerinde bir çok çan • kasına dahildir. 
~==========~==~~~=====================~A~· 

feçİmsizliğinin sebebini de biru kendi
nizde uayını.z. Acaba ona kU'fl sevgi• 
aİz eaJU barue:ini lafıyor mu? Onu d• TEYZE 

Kaynanası da mahkemede: 
- Evet, yaptım CJiyor, Kızdıilm için, 

ondan initkam almak için yaptım. Kızı 360 
liraya. satmışken, deste deste banknotların 
arasına sahte paralar kaugtırmıt-

Dolandırıcılık davası sukut edikot• :,~ 
" pr 

di Antiche aleyhinde sahte para sıı ıJt 
cürmünden dolayi takibat yapılıyorfll 
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Kulaklarım 
düşünen 

TA Z 1 

1 Bu Haftanın Bilmecesi 1 • 

Necdetin Rüyası 
O aeee Necdet fazla 

~vun, karpuz yemit. 

M•raklı Şeyler: 

Barış piposu 
Hepiniz gazetelerde okumuşsunuzdur. 

Biz boğazları sağlamlamak, düşmanlardan 
biri hücum edecek olursa karşı koyabil • 
mek için Montrö de öteki milletlerle ko • 
nuştuk.. Herkesin istediği şeyler konuşul· 
'du. Bunlardan beğenilenler, bir tarafa ya· 
zıldı. Öteki milletler de bunu imza etti .. 
Şimdiki zamanda aralarında kavga olan 
iki millet barışmak isteyince bir araya ge· 
lirler, konuşurlar, muahedeler imzalarlar. 
Halbuki eskiden böyle şeyler yokmuş .. Bir 

milletten biri ötekine barış istediğini an • 
latrnak için. ıopraktan yapılmış •ırlı uzun, 

amma çok uzun pipolar içerlermiı. Bu pi
polar demek, sulh, hanı demekmiı .. 

Fay dalı bilgiler: 

Eski zamanın 
zırhları 

Eski zamanlarda, hele orta çağlarda in
ıanlar pek çok kavga ederlerdi. Bu kavga· 

lar hazan iki kişi a-
rasında birbirlerine 

ır çok ta su içmiş, mi
desini jyice doldur • 
bıuıtu .• Gündüz de ar• 
~ada§larile beraber 
Çarnlıcaya bir gezinti 
;hpmııtı. Bir taraftan 
•orgunlult, bir taraf • 

tan midesinin dolgun· 
luğu Necdetin u;,.ka • 

IUnu çabuk getirdi. 

lierkcse «Allah rahat· 

lıJt Versinı> myerek er• 
lenden yataiınıı gir • 

di., Y aıtıia baıını ko
)ar koymaz. rüyalar 

bternleketine aitti .. A
an.n ne karma karı • 
.. ~. ne ters rüyalar 
tördü. S.bah k.alkın
C. aklında kalan ba
'1 tuhaf ıeylerin he • 
~en resmini yaptı •• 

1 cesaretlerini göster • 
ıte bu o re • 

tiırıd mek için olurdu. Ba· 
ı_ İr. Reıme dik-
il ) zan iki millet ara • 
~ ·~ ice bakın. E • ıında olurdu .. Bazan 
.J~ızc de bir kağıt kalem alın. Gör • mu?, Olmaz amma.. lıtc rüya bu.. Daha 
quğ ba bir çok nıilletleı 

iinüz. yanll.f ıeylerin neler olduğunu böyle bu tavşan kulaklı kediye benzer ne arasında olurdu .. Eh-

torlar. yaz için deniz kenarına bir 'yere 
gitmesini söylemişlerdi. 

duğu için parası yok • 
tu .. Pnhnlı yerlere gi • 
demezdi. Bir iki saat 
uzakta bir balıkçı kö
yü vardı. Ucuzdu. O • 
raya gitm"ğe karar 
verdi .. 

Macitle halası bir • 
birlerine pek düşkı.in· 

Dul bir kadın ol-

düler. Onun için Ma • Tam mağaraya yaklaştıkları 
cit te beraber gitti.. vakit içeriden bir uğultu 
Fakat biraz sonra bu ıeldi 

küçük köyde Maddin canı sıkılmağa baş· ı ru yollandılar. Y clken de açtılar, tıkırında 
ladı. Bir balıkçı çocuğile arkadaı oldu.. gidiyorlardı. Adaya çıktılar.. Bdlıkçının 

Her gün kayıkla giderler. Midye toplar • rengi kül gibi oldu .• Tam mağaraya ~ak • 
lardı .. Bir gün gene böyle midye toplayım laşukları vakit İçeriden bir uğultu gddi .• 
derken farkında olmadan sahilden epey • Mavi bir alev göründü .. Arkasından sim • 
ce uzaklaşmışlardı. Uzaktan ufacık bir a· siyah dumanlar çıktı. Balıkçının ödü pat • 
da görünüyordu. Macit balıkçı arkadaşına ladı. Gerisin geri kaçmağa başladı. Fakat 
döndü. O adanın neresi olduğunu sordu. Macit onu ceketinin ucundan }akaladı 
Çocuk: ((dur ne oluyorsun» demesine kalmadı .. 

- Ha .. Orası mı, aman .. Oraya Ejderha Mağaranın içinden jki yana kollarını açmıı 
adası derler. Kimse yanaşamaz. Bir. ma • ıakallı bir adam fırlıyageldi.. Çocukların 

ğara varmış. Mağarada ağzından alevler boynuna sanldı. 1<Üh çok ıükür kurtul • 
saçan bir ejderha yaşarrnış. Bazan TÜyama dum.. Beni kurtardınız diye çocukların 

girer de ödüm patlar. boynuna ıarıldı .. «Buraya balıkların ıesmi-
Bu hikaye Macidin pek ho~una gitti. ni almağa gelmiştim.. Rüz.gar, fırtına ka • 

Balıkçıyı kandırıp bir gün oraya gitmcği yığı aldı, götürdü. Kaç zamandır bu ada • 
dü~ündü. Fakat balıkçı bir türlü razı ol • nın üstünde yapayalnız yaşıyorum, Allah 
muyordu .. Nihayet «amma da korkak ço· sizden razı olsun .. » dedi .. Üçü birden tet
cukmuşsun haıı deyince balıkçının onu - rar köye döndüler .. 

runa dokundu. cıGideriz, sanki ne olacakıı Yolda Macit balıkçıya «gördün mü, ne 

dedi. ejderha varmış, ne bir şcyı> dedi. Ve duy• 
Bir gün iki çocuk Ejderha adasına doğ- duğu hikayeyi ihtiyara da anlattı .. 

Geçenki 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

6 ağustos tarihli bilmecemizde birinci 

ikramiyemiz olan bir futbol topunu Be • 
yoğlu dördüncü mektep 2 nci sınıf 2 30 
Sabiha Muhiddin kazanmıştır. Talihli oku· 
yucumuzla lstanbulda bulunan diğer kaza· 
nanların pazartesi perşembe günleri öğ • 
leden sonra hediyelerini bizzat idarehane· 
mizdcn almaları lazımdır. Taşra okurları· 

mızın hediyeleri posta ile gönderilir. 

OYUNCAK 

lst. H üncü mektep 5/B den 226 Tür· 
itan Doğanoğlu, Ankara Akköprü süvıui 

polis karakolunda 390 Halil oğlu Hulki 
Ercan, İstanbul 49 uncu mektep 4 den 20 
Hatice, Konya Süel orta mektep heup 

Gül~lim: 

Yflz klrJ 

- Güneşin altında oturmuş, ne yapı • 
yorsun öyle? .. 

- Güne~ banyosu.. öyle yanmak, öyle 

yanmak istiyorum ki ıimaiyah olayım • 

Annem yüzümü yıkayıp yıkamadı2ımı fark 
etmesin .. 

• • • 
Uğultu >'~n.. Necdet resmi yanlıo çjzdi zannet • kadar yanlış görürseniz, hepsini yazın.. I 

~-· J i Salip muharebele· 
-.rın .. Hayır .. Hayır .. Necdet resimde:ı Resimle beraber kağıdı bize gönderin. s- Eğer denizde resimde-

"rııfta b' . _:_ı: R . 1 . d' B" .. 1 rinde olduğu gibi.. DOLMA KURŞUN KALEM k 

memuru oğlu Ekrem Özgenler • 

) ırınCJWr. esmJ o yan ıı çızıne ı, minizi adresinizi de yazın.. utun yanış- Fakat 
0 

zamanlar ne top vardı, ne tü • i gibi büyük bir siimük-
'11ruz rüyaaında yanlıı ıeyler aördü. Me • ları bulanlara hediyeler göndcreceğiı:. O. f k F 'h Ak ş dd' h 11 • Ç 1u" t: "cek yahut mı'dye •c ~ c , ne de zehirli gaz. O vaktin kavgaları, atı emse ın ma a eaı eıme 1 oo 

t, •: Bakın damın üstünde tav•an kulaklı nun için dikkat ... Hepsini bulmnğa gayret h l k k ,.5 M''b K - "k K ·ı kabug·u fı'la"n gı'bı' bı'r şe·v 
Q " arp eri, kılıçta ve mızrakla olurdu.. ıo a , u erra, aragumru eçecı er '.J 

-::;cdi var .. Hiç tavpn kulaklı kedi olur edin.. Bir tarafın ask-erleri, düşman aıkerleıi- cad. 163 irfan, Beyoğlu Sen Pötcri mek· kulağınızın üstüne ko .. 

~ilence • ne, yahut da kavga, düello eden iki kişi tebi 20. 25 Şefika, Fatih Refah sokak 11 yarsanız, denizin sc· 
~ • kendilerini kurtarmak :için, baştan aı .. ğı de Mualla. sının büyük da1ga • 
OQ b •ı } • k d } · çelikten yapılmış elbiseler giyerlerdi. Şap- DOLMA MÜREKKEPLİ KALEM )ar gibi uğufdadığını duyarsınız. 

) meCe erJ ar a aş 8flDJZa SOrUDUZ kalan pabuçları bile çeliktenm .. Bu elbise.- lst. 44 üncü mektep 367 Nermin, S~ ............................ - .............................. .. 

~· I - Bir on parayı. yahut kırk parayı var .. Yalnız harfler karmakarışık konmuş• lere zırh derlerdi. Aıkeri müzeye gittiniz- keci Salkımsöğüt'de 1 O da Mazhar, İat. 
aç ıslatmadan denizin İçine sokup çıra - tur. Eğer bu harfleri yerli yerine birle~ti • se eğer orada bu znhları görmüşsüuüzdiir. 15 inci mektep 5/ A dan 160 Nermin Tur· 

t'hilir misiniz) rirseniz, üç §ey bulabilirsiniz) Nedir?. Biz de size buraya naoKlu, Çapa kız muallim mektebi 3/ A • 
~Cevap: On para, yahut lmk parayı a· Cevap: Yelkenli, Kotra, İskele. o zırhların yalnız dan 346 Melahat. 
' c:unuzun içine koyun. Sonra yumruğu • * ppkalarının resmi -
~~~u aıkı sıkı kapatın. Denizin içine sokup 3 - Dört 9 zü öyle birleştirin ki l 00 e ni koyuyoruz. 
d llnn .. Tabii para avucunuzun içinde ol· müsavi olsun.. Zehirli aıazdan lst. 2, nci mektep Mehmet Ali, Beyler • 

LOSYON . 

tanahrnet İncili .Çavuş sokak 35 de Cıomal 
Turgut, Gaziantep Türk tepe Kemal Maz • 

lum kızı Belma, Ankara Küçük Y ıngat 

nahiyesi 32 de Kemal, Beyazıt Bozdôr an 

kemeri Kaptan pap mektebi sokak 12 de 

Sabiha. 
ı.AsnK TOP ~u İçin ıslanmaz ve elinizi açınca arka· Cevap: 99,9/9 .. Yani doksan dokuı. kaçmak, maılte tak· beyi Çamlıca cad. 58 de Sadiye, Sultan • 

larınız parayı kupkuru ıörürler. adet tam doku:ı taksim dokuz. Dokuz tak· mak pek güç diyo • ahmet Kapıağası Asmaköprü kar7ııındıa Jst. Şengül Hamam ittisalinde 8 evde 

* 
sim dokuz da bir demektir. Doksan doku· ruz ama ~imdi o 40 da 688 irfan Tosun. Tev(ik km Ülker, Beyoğlu 47 nci ilkmek-

:za bir ilave edince de yüz olur. Fakat bu zamanlarda da bu BOYA KALEMi tep 54 Ferda, Beyazıt 5 inci jlkmektep ~9 
dt 2. - Lneielyk, Iloar, eiıelk, burada bilmeceyi yalnız adi kesir okumuşsanız an· telik e)biseleri giymek, her halde pek ko· Süheyla inal. 
~ız kenarında gördüğünüz üç ıeyin ismi lıyabilir, yahut cevap verebilirılniz. lay bir ıey olmıyacaktır. lst. 49 uncu mektep 32 Süheyla, Sol • (Ar kast var) 

~··~········i~·············~·············~·~·~-~-~-~~~~~-~~~-~~-~·~···························i·······-c::;··~~~ 

.ı.._I - Ertem bir gün köpeğini 
-. iaalak tutmaia sitti. 

2 - Deniz . kenarına ıelince 
l>ir lıanapeye oturdu. 

3 ·-:- Kapmaması için köpeği 

zincirinden. belin• bailadt. 

4 - Oltasmı denize attı, bek· 
lemeie ba,Jadı. 

5 - Fakat köpek denizdeki 
alt.ini ıörünce dayanamadı. 

6 Denize alladı. Erl~ıı.ı .:ie 
beı•bu ıüriiklcJi. 



B Sayfa SON 

Son Postanın Edebi Tefrikası: 66 ---
Ahmet birdenbire cevap veremedi. basma buraya ..• 

POSTA: 
Ağus~ ~ 

~ültür Bakanlığından: 
Bolge Sanat okullarile Ankara inşaat Usta okuluna sınavla para· 

sız yahh talebe alınacaktır. 

Sınav ı 7/8/1936 tarihinde her vilayet merkezinde yapılacaktır• 

Usta tekrar sordu: Kolsuz Ahmedin, acaip bir örüm • 
- Ma1um ya, her i~i de yapamaz- ceğe benzeyen gölgesi duvardan kay· 

sın... Nerelerde iş aradın~. boldu. Aşağıda sokak kapısı açılıp ka-

Üni Türk ve merkez 
Bankası tahvill•rl 
Yükseliyor 

Sınava girebilmek iç.in aşağıdaki şartlan haiz olmak lazımdır. 
1 - Türk olmaları 
2 - 13 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olmamaları 
3 - En az beş sınıflı bir ilkokuldan diploma almış olmaları şarttır· 
isteklilerin bir pilekçe, aşı raporu, nüfus tezkeresi ve ilkokuldall - Şey .. bir çok yerlerde.. pandı. 

- Mesela... Usta, hala odada, olduğu yerde dim-
- Mesela ... Şey ... Şirketi Hayriye- dik duruyordu. 

Geçen sene bu zamanlarda 5 7 liraya 
kadar muamele gören Merkez Bankası es
hamı, halkın bankaya olan itimadından 
ötürü hergün biraz daha kıymetlenmckte
dir. 

aldıkları diploma veya bu gün bulundukları okuldan alacakları belge 
ve üç tane Belge fotoğrafisile birlikte :sınavdan en çok bir gün öır 
ceye kadar bulunduğu yerin valiliğine müracaat edilerek namzet de.. Kapı, yavaşça aralandı. içeri Gülizar 

- Şirketi Hayriyede mi?. Ne iş a- girdi. 
radın orda?. - Ne oldu, Nuri?. 

- Bekçilik, kapıcılık filan.. N · t ·ık· di urı us a, sı ın ..• 
- Ha, demek vapurlarda, atelye - - Allah belasını versin, dedi.. Al-

1erde filan değil de, dairede .. öyle mi?. Jah belasını versin fU, Cemal hocanın .. 
Ahmedin yüzü güldü: hala onun tesiri altındayım... Hala 
- Evet, dedi.. sen de söyledin ya.. güzel, cakalı laf işten önce geliyor ben-

tek kolla fabrikalarda, atelyelerde fi • de ... Herifin hafiye olduğunu hem an-
lan iş vermezler .. dairelerde iş aradım.. la ... Hem sonra bunu herife söyle .. üs-
Seyri Sefaine de başvurdum .. sonra... tüne üstlük bir sürü de ukalaca fakır-

Artık sayıyordu ... Bir çok daire i • dı et ... Benim adam olacağım yok ... 
simleri birbiri peşine Nuri ustanın ö- Gülizar hiç bir fCY anlamıyor. Fa • 
nünden ~~çtiler .. Ahmet nihayet: kat sormuyor da .. 

- Hala iş bulamadık ama, dedi, - Bu bizim Ahmet yok mu Güli _ 
sustu ve son:a ya;~şca ilave etti:. zar .. buz gibi hafiye ... Dilenciliği, hap-

- Şu senın Saıdm, .so~ra ~e~dı o • se girdiği, belki uşaklığı da doğru, fo
nun adı, ~u Bulgann bıldıklerı bır yer- kat sonra dükkan açıp sattığı yalan ... 
de bana ış bulunmaz mı acaba?. Bel- Gülizar korktu: 
ki sen bugünlerde görmezsin onları, - Ahmet hafiyet mi?, 
hiç olmazsa şu Bulgarın adre!ini ver - - Eevt .. 
sen de bana, ona da gidip bir baııvur • Emı'n · · .,. T - mısınr •.• 
sam. .olmaz mı?. E t _ - ve .. 

- Olur. 
Nuri usta, «olur» dedi ve Ahmedin 

yüzüne baktı. Ve öyle sandı ki, Ahmet 
sevincinden haykırmamak için kendini 
zor tutmuştur .. 

- Peki, ne yapacaksin şimdi 0 • 

na.? •• 
- Bilmem ... Eşekliğimiz yüzünden 

kaçırdık elden .. . 

• Nuri usta: S bah a erkenden, deniz kıyısında 
- Olur, diye tekrar etti, fakat sen ö 5 mer, toyan amcayı buldu. Baba -

gavurdan insana hayır gelmez diy.or • d ld sın an a ı ğı talimatı harfi harfine ye-
<Iun.. hatta onu evime sokmama bile · rıne getirip etrafına iyice baktıktan ve 
doğru bulmuyordun ... Ne çabuk fik - yeni doğan güneş aydınlığının tenha-
rini değiştirdin .. · lığında hiç kimsenin olmadığını gör ; 

Ahmet, bir şeyler söyJemeğe, itiraz dükten sonra Stoyan amcaya yanaştı. 
etmeğe hazırlanırken, usta, ayağa kalk- Bütün güçlük yan~a kadardı. On _ 
ti, geldi, onun karşısına dikildi: dan sonra, sekiz yaşında başı a~ bir 

- Ahmet, dedi.. mektep arkadaşı- çocukla şapkalı bir adam deniz kena
yız, mahalle arkadaşıyız, ikimiz de rından caddeye doğru çıkabilirlerdi. 
vaktile esnaflık ettik .. övünmek için Stoyanla Ömer yürüdüler. 
söylemiyorum. Elimden geldiği ka • Ömer konuşuyor: 
dar sana dostluk etmeğe de çalışbm _ Babam gelemedi. Peşimi bırak-

Alakadarların fikirlerine göre: Evvel
ce memurların elinde bulunan ve zaruret 

kaydolunmalan lazımdır. "343 "277 ,, " 
yüzünden satılığa çıkarılan bu eshamın bü- f f 
yük bir kısmı hatınazırda piyasaya intikal stanbul Dördüncü cra Memurluğundan 
etmiştir. Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece 

Paralarını işletmek isteyen servet sa- ve sırada ipotekli olup tamına 2150 iki bin yüz elli lira kıymet takdir 
bipleri en büyük gelir olarak Merkez Ban- edilmiş olan Kadıköyünde İkbaliye mahallesinde Nişantaşı sokağınd 
kası eshamını almaktadırlar. Büyiik ve 4311 numaralı müfrez albnda ahırı olan kargir hane ve bahçenİll 
zengin ellere geçen ve her zaman piyasa- zemin kat zemini parke taş döqeli l t it k dır' • 

d ·ı · b h h .. b' :ır o up avanı vo o emer ya arze ı mıyen u es ama ergun ıraz B' · · k 
daha ra~b t t kt d F' t 81 1. d ınncı at kısmen ahşap ve kısmen kargir merdivenle bu kata g e ar ma a ır. ıya : ıra ır. k 

O . T" k .. . d . d' k d çı ılmaktadır. Bu katta bir sofa üzerinde Ilç oda ve bir belJ 
nı - ur uzenne e şım ıye a ar 

görülmedik bir şekilde hararetli muame• vardır. Bahçe beygir koşulu bostan kuyusu fevkalzemin sO 

leler olmaktadır. Geçenlerde Paris borsa- deposu olup bahçede her türlü meyvayi havi ağaçlar çam ağaçlatl 
aında 15 7 franga kadar düşen bu tahvilat ve gül fidanları mevcuttur. Sahası 918 metre murabbaıdır. Bll" 
aon günlerde 189 franga yükselmiştir. nun 106 metre murabbaı binadır. İşbu gayrı menkulun tamaJJJI 

Fransız hüktimetile yapılan anlaşma açık arttırmaya konmuı olup ilan tarihinden itibaren ıarlnameıi bet• 
mucibince memleketimizden ihraç edile- keı tarafından görülebilecek ve 30/9/936 tarihine raslayan Çarıanb• 
cek olan 84 milyon küsur frangın yarısı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde a~ık arttırma ıuretile abla " 
döviz ve diğer yansı da mal ile ödenecek- caktır. Arttırmaya ittirak için muhammen kıymetin yüzde yedi bu " 
tir. Şimdilik bu malların mühim bir kısmı- çuğu niıbetinde pey akçeıi veya Milli bir Bankanın teminat mektubd 

nı·ın sabtın alı~ıp :lran~ayda' ihracı bu yükse- tevdi edilmek lazımdir. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri 
ışe se ep gosterı mede ır. ' . b d l' d .. · d J' 

. . . ve dellaliye ve vakıf icareıı ıatıı e e m en odenır. Arttırma be e 1 

Bu mallar tamamen ıbraç edıldıkten . .. . , • .. . .. , 
sonra Fransada kupo~ hamillerine bir i- muhammen kıymetın yuzde yetmı§ beıını buldugu takdırde alıcı uı 
kinci kupon daha tediye edilecektir. O za- tünde bırakılacak, aksi halde en son arttıranın teahhüdü baki kalma~ 
man Paris borsasında Üni Türk fiyatları- şartile 15 gün uzablarak 15/10/936 tarihine raılayan Perşenbe günii 

nın bir miktar daha yükselerek (200) aynı yer ve saatte yapılacak olan ikinci arttırmasında arttırma bedeli 
&anga kadar çıkması. binnetice borsa- muhammen kıymetin yüzde yetmit betini bulmazsa 2280 No. lı kanuJJ 
mızda da akislerini lehimize hissettirecek- hükümlerine tevfikan satı§ geri bırakılacaktır. Satı§ bedeli pefİll 
tir. ödenmek lazımdır. icra ve lflu kanununun 126 ıncı maddeaine tevfikaO 

Esham ve tahvilat kuponlarından yüz- ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann gayrımenkul üzerinde -
de 2i2 muamele verı;:isi alınacağına ki haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair olan iddialarının ev 1 

dair borsada bir ıayia çıkmışsa da bunu rakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la -
teyit eder bir haber alınamamı§tır. zımdır. Aksi halde hakları tapu ıicillerile sabit olmadıkca ıatıf bede< 

Üni Türklerin dün borsada eatıı fiyat- linin paylatmaamdan hariç kalırlar.Alakadarlann iıbu kanun mad• 
lan şöyle idi: desine muvafık surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat al • 

1 - 22, 70 lira mak isteyenlerin 34/964 No. h dosya ile dairemize müracaatları ilid 
il - 20,85 lira olunur. 20 ıenelik taviz bedeli müıteriye aittir. (399)_ 
111 - 21,50 lira 
Anadolu Demiryolu tahvilatı üzerine 

de iyi i§ler olmaktadır. Fiyatı 46,40, A
nadolu mümessil tahvilleri de -47,80 lira
dır. 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden vaktile ... Fakat, sebebini sorma bana, mıyorlar, diyor. Senin de adresini öğ
artık seninle ahbaplık etmek istemi - renmek istiyorlarmış Stoyan amca .. 
yorum .. belki aldanıyorum .. pelki şim- hani bir Ahmet varını~ Kolsu Ah • 
d.i sana bunları .s. öyliyer.ek enwlik e- met. O da hafiyeymif .. •. Ben szı'nemad h I Son günlerde Aslan Çimento §İrketi 
, ıyorum ama, .ŞUR e enıyor~m .sen • ya gittim Stoyan amca .. sen hiç sine- hisse aenetleri de bir miktar yükııelmi~tir. 

10 Ağustos tarihinde münakasası ilin edilen Sinema makineleri 
vesair malzemenin münakasa giinü bazı firmalar tarafından bu mOd

. det zarfında teklif yapılamıyacağı anlaşıldığından ve şartnamede ba-' 
tadilat yapıldığından dolayı 15/9/1936 tarihine kadar temdit edilmiştir• 

Yeni ,artnameler 5/8/1936 tarihinden itibaren Ankarada C.H.I'· 
Genel Sekreterliği ve lstanbulda C.H.P. lıyönkurul Başkanlığı tar•" 

d~n .. hem de ~u gece. Demın bırden- maya gittin mi}. (Arkası var) Fiyatı 1O,95 etrafında dolaşmaktadır. 
brre şüphdendım senden.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ahmet kıpkırmızı, yerinden fırla • 
dı: 

- Benden .şüpheleniyorsun hat di
ye bağırdı .. benden .. benim gibi bir iş
ciden .. bir arkadaştan. 

- Bağırma Ahmet... Öyle bağırı
yorsun ki; daha çok şüpheleniyo • 
rum... Anladın mı~ Şimdi daha çok 
şüpheleniyorum senden.. söyle baka-
yım... Demin pencereyi niçin açtın?. 

Ahmet kekeledi: 
- Hava almak için .. 
- Sonra niçin kapadın} 
- Üşüdüm .. 
- Yalan söylüyorsun Ahmet .•• 

Yalan söylüyorsun ... Apğıda, dıfar • 
da, sokakta birileri vardı: Onlara ip
ret verdin değil mi? 

Ahmet yine avaz avaz bağırdı: 
- Hayır .. vallah, billah, kimseye i

şaret vermedim... Ne diye işaret ve
reyım .. 

Nuri usa, bir an dü_şündü, sonra 
kendi kendine konuşur gibi söylendi: 

- Saitle, o ismini unuttuğun Bul • 
garın hurda olup olmadıklarını, bur -
da bir şeyler yapıp yapmadığımızı an
lamağa gelmiştin... Boş bir baskın ya
pıp bizi ürkütmektense seni kullan -
mnk, emin olduktan sonra içeri dal -
mak daha akıllıca olurdu ... İçerde kim
seyi görmeyince .... 

Usta, sustu. 
Ahmet, sapsarı. 
Usta: 
- Defol, dedi .. seni ne hale getir -

diklerini bir düşünebilsen ... Bir kolun 
kesildi, dilencilik ettirildin, yankesici
liğe düştün, uşak oldun ve bunların 
~.epsi, açlık, seni bn hale getirmek için 
kullanıldı. Defol... Bir daha da ayak 

Kadıköy 

Kıymet muham• 
minesi 

Llra K. 

118 54 

177 84 

313 40 

Vakıflar DlrektörlUğU il Anları 
fından parasız olarak verilecektir. (Ul) 

Teminat mu vak· 
katası 

lira K. 

88 89 

13 34 

23 50 

Üsküdar'da tenbel bacı Mehmet 
mahallesinde Selami Ali E. cad
desinde 1 O mükerrer No. lu dük
kanın 7118 hissesi. 

Üsküdar'da tenbel hacı Mehmet 
mahallesinde Sel4mi Ali caddesin
de 60, 85, 56 - bostan ve bara• 
kanın 113 hissesi. 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derec' 

ve sırada ipotekli tamına 1500 bin bet yüz lira kıymet takdir edilJllİf 
olan Kadıköyünde İkbaliye mahallesinde Ni~antqı caddesi sokağınd• 
45, 45/3 numaralı hanenin evsafı : Zemin kah muzayik döşeli sofi 
üzerinde iki oda bir helA bir matbah olup buradan bahçeye çıkılır bO 
kahn tavanları volto kemerdir birinci kat zemini beton tarasalı bit 
sofa üzerinde üç oda mermer musluklu bir hela olup işbu katın tavaıd 
sökülmüştür. Bahçede su tesisah ve müteaddit meyva fidanlat1 
mebzulen vardır. Umum mesahası 918 metre murabbaı ohJP 

Çengelköyü ve caddesinde eski bundan t 03 metre murabbaı binadır. 1'bu gayri menkulun tanıaJlll 
157, 159 yeni 53, 55 • sayılı ha· açık arttırmaya konmuı olup ilan tarihinden itibaren tartnameai tıet• 
mam ve evvelce hane timdi arsa· keı tarafından ıörülebilecek ve ~/9/936 tarihine rulayan Çarpnb' 

Yukarda nın 112 hissesi. günü saat 14 d~n 16 ya kadar dairemizde açık arttırma suretile saW.: 
mevkileri ve kıymetleri ve teminatları yazılı mahl61 olan caktır. Arttırmaya i§tİrak için muhammen kıymetin yüzde yedi bO 

yerler otuz bir gün müddetle açık .arttırmaya çıkanlmışhr. çuiu niıbetinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektu*'" 
İhaleleri 16/91936 Çarşamba günü saat 11 de Kadıköy Vakıflar . 'k b' il ril .. f : ... ıeıl 

M d- l" v - d ı ktı İst kl'l · tevdi edilmek lazımdır. Bırı. en ına ve.rg e e .. çop. ve ener res ...... 11 
ü ur ugun e yapı aca r. elL' ı en: müracaatları. (424) ve dellaliye ve vakıf ic:areaı satı§ bedelmden ödenır. Arttırma bedP 

Oaküdarda Dürbalide Tekke S.ğında oda muhammen kıymetin yüzde yetmit be§ini bulduğu takdirde alıcı dl~ 
Göztepede Mehmet Ef. mahalle ve So. ğında 87 sayılı dükkan. tünde bırakılacak, akıi halde en son arttıranın teahhüdü baki kal-:.,ii 
Yukanda. cinsi yazıh vakıf yerler 31/5/937 tonuna kadar kiralari art • ,artile 15 gün uzatdarak 15/10/936 tarihine raılayan Perıenbe _g 1 .Ji 

tırmaya çıkanl11Uftır. ihaleleri 26/8/936 Çarşamba günü aaat 15 dedir. Jı • aynı yer ve saatte yapılacak olan ikinci arttırma.aında arttırma beOP"' 
teklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlan. (421) muhammen kıymetin yüzde yetmiı beıini bulmazsa 2280 No. h kan~ 

•• hükümlerine tevfikan satı§ geri bırakılacaktır. Satı§ bedeli petııs 
Usküdar Ktz San' at Okulu Direktör- ödenmek lizımdır. İcra ve İflU kanununun 126 ıncı maddesine tevfik~ 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarlann gaynmenkul üzerinde : 

lüğünden : ki haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair olan iddialarının e~ _ 

15/8/936 dan başlayarak Okula yatılı ve gündüzlü talebe alınacaktır. rakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri Jş,. 
Okula ilk ve orta. okullardan mezun olanlar alınır. ilk oku)u bitirenler zımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkca &atıf bedel• 
için tahsil müddeti bq ıene orta okulu bitirenler için iki senedir. Yatılı üc- linin paylaşmasından hariç kalırlar.Ali.kadarlarm itbu kanun pıts _ 

reti 3 partide alınmak üzere 200 liradu. Jtyar çocuklarından %10 ve Kar- desine muvafık surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat -1 iJI 
det talebeden o/olS ekaik .WOır. Yazılmak için Pazartesi ve Pertembe cün· mak iıteyenlerin 34/963 No. lı do~ya ile dairemize müracaatları il 
leri 9 dan bete kadar okula batvurmalıdır. ((345.t olunur. 20 senelik taviz bedeli müıteriye aittir. (399), 
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11 Aiuatc. SON POST.A'. 

Kahramanhk, a,k, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Y•z•n: K•dlrcen K•flı 

Son Posta'nın tarihi tefrikası Numara : 46 
Mansurla Koca Ali ve Kırlı Hasana liyerek Venedik gemisinin güvertesi- fşaşırmıf bir haldeydi. Leventler ara • 

\'erdiği emir şundan ibaretti: ni güllelere yalatmış, sonra mahmu - sında bir tek söz konuşulmamıştı. F or· 
- Tüfekçileri iki posta yapacaksı - zunu düşman teknesinin bordasına saların zincirleri son defa yoklanmış, 

nız. D~şmanı ne tarafımıza alırsak o saplamıştı. gönüllü kürekçiler çözülerek silahları 
tarafa dizilecekler ve birinci posta a· Türk kadırgası sarsıldı. verilmişti. Onların da katılmalarile 
t~ ettikten sonra onlar yeniden dol· J Demir uçlu sivri ve kocaman mah· Türk akıncılarının sayıları üçte bir ka
duruncaya kadar diğer posta ateş ede- muz Venedik gemisinin bordasına bir dar artmış oluyordu. 
tek, anlaşıldı mı~ yastığa batan çuvaldız gibi dibine ka- Yelken ve dümen 111anevraları, top 

- Anlaşıldı. dar girmişti. gürültüleri, dumanlar ve güllelerin 
Kıç kasaraya gitti. Uzun Velinin Artık ne ip, ne de kanca lazımdı. düşman gemisinin bordasında ve gü-

Yanında yer alırken kasara önünde ve İlyas Reis provaya koştu. Düşman vertesinde yaptığı kargaşalıklarla de-
lnerdiven başında duran genç bir le- gemisinin güvertesine fırlıyan levent- nizde yükselttikleri beyaz köpüklü su 
\'ende seslendi: ~erin arasına yalın kılıç daldı. sütunları, tüfeklerin hep birden ateş 

- Rüstem, bayrağı çek de bizi ta- Koca Al! tüfekçileri provanın iki edişleri, Küçük Alinin henüz gördüğü 
llısın1ar... tarafında sıralamış: büyük vak' alardı. 

Genç levent büyük direğin bir çivi· -Ateşi... Bunun için o da diğerleri gibi hep 
•ine asılı ve dürülmüş bir haldeki bay- Kumandasını vermişti. sessiz durmuş, Ççpur İsmail kılıcını 
?ağı hemen açtı. Kırk kadar tüfek birden patlamış, Ve- sıyırdığı zaman rastgele, içinden gelen 

Direğe çekti. nedik gemisinin güvertesinde ateş et· bir kuvvetle o da kılıcını çekmişti. 
Hızır Reisin Akdenizin her tarafı- mek üzere olan düşman askerlerini Zaten ustasını t ~dit etmekten baş-

na korku salan, her tarafı titreten şan• tarayıvermişti. ka ne yapabilirdi? 
lı bayrağı sert poyraz rüzgan altında Düşman askerleri arasında boşluk- Geriye çekilmek, bu kavgaya seyir-
çılgın bir şahin kanadı gibi heyecanla lar açıldı. ci kalmak belki mümkündü. Fakat bu-
çırpınıyordu. Kocaman kalaslar Türk kadırgası - nu aklına bile getirmekte!} çekiniyor· 

Venedik gemisinin güvertesinde bir nın mahmuzuna müvazi olarak sü - d 
~ . u. 
ıpırdama oldu. rüldü. İlyas Reis: 
O da grandi direğine haçlı bayrağı llyas Reis önce: 1 
\.. Ba l - leri ! , •. 

Çecerek cevap verdi. - Kanca at... ğ a 1... Diye bağırarak düşman gemisine at-
lıyas Reis: Diye haykırdı. 

ladığı zaman kalbi titredi: 
- Bize meydan okuyor. Manev - Sonra kılıcını kaldırarak leventlere 

- Ya vurulursa 1 ••• 
tayı değiştirmek gerek... son kumandayı verdi: 

D 1 Çopur lsmailin ardından giderken iye gülümsedi. - leri-.. • d 
ı bu korku da onu ileri sürüyor u. kisi de birbirlerinin üstüne bütün • * • f 

t d · · Çopur İsmail neden sonra bunun ar-nızlarile saldıran iki büyük enız eı -
derini andırıyorlardı. - 24 - kına varmşı olmalı ki: 

Aralarında iki yüz kulaç kadar ka- t - Sen çok sokulma!. .. Geride kal!. 
lınca İlyas Reis Uzun Veliye döndü: iLK YARA... Demişti. 

(Arkası var) - Yıldıza dön ... Dikkat, provamı- Küçük Ali ne zamandanberi hemen 
~ onun tarafına çevireceğiz. 

Türk gemisinin sivri mahmuzu sa· 
ia döndü. Bir dakika kadar zaman için 
iki geıni de bir hizada fakat ters ta • 
raflara gidiyorlardı. 

Türk kadırgası provasını Venedik 
gemisinin bordaama çevirince yolunu 
da en az bir misli arttırmıştı. Çünkü 
hem rüzgar önüne düşmüş, hem de 
küreklerini son hızla çekmekte devam 
etmişti. 

Aydınlı Durmuşun gür sesı duyul
du: 

- Birinci top, ate ........ şl ..• 
Türk kadırgasının provasında bir a

lev ve beyaz bir bulut parladı. 
Bir gülle Vencdik gemisinin güver

tesini yaladı, üç dört ki~iyi yere serdi, 
Yelkeni delip geçti. 

- ikinci top ... 
- Üçüncü top ... 
Hepsi de birbirinin ardından ateş e

diyor, şimdi kıç kasaranın kenarı par
Çalanıyor, daha ıonra gene güverte • 
deki askerlerden yedi sekiz tanesile bir 
0 kadar kürekçinin güverteye düştük
leri yahut denize yuvarlandıkları gö • 
l'Ülüyordu. 

Venedik kadırgası da boş durmuyor
du. 

Bordasındaki altı topu birden ateş
l,rniş, kendisini boydan boya beyaz 
dumanla kuşatmıştı. 

Türk kadırgası provadan gittiği için 
dü•rnana göre küçük bir hedefti. Ve -
lledik gemisi ise Türk kadırgasına bor
daaını verdiği için büyük l:>ir hedef o
hıyordu. Buna rağmen Türk kadır -
haının baş tarafı sarsıldı. 
Aydınlı Durmut provadan sarkarak 

Reminin iskele baş omuzluğuna bak • 
tı: 

. - Bir fCY yok ..• Biraz çatladı. Re
ıec haber ver ... 

Diyerek kıç kasaraya bir levent gön
derdi. 

Venedik gemisi kendisini rüzgar ö-
n ·· Une katarak kaçmağa çalışıyordu. 

Çünkü -daha ilk dakikalarda gü -
\t'rteye on beş kadar ölünün scriliver· 
l'tıeai, kıç kasaranın parçalanması onu 
)ıldarrnıştı. 

fakat iş işten geçmişti. 
Çünkü Türk kadırgası onun dön • 

~esine vakit kalmadan yirmi kulaç 
6dar yaklaşmıf, üç topu birden ateş-

İstanbul 
lüğünden: 

Müzeleri Genel Direktör-

Cinsi Evsafı Miktarı 
kilo 

Tahmin 
Bedeli 
Lira 

-----

Muvakkat 
Teminat 
Miktarı 
L. K. 

Eksiltme günü 
ve saati 

ı 7ıvııııı936 Mangal 
585 kömürü Sinekli veya 

Çerkesköy 
19500 43. 88 

Pazartesi gunu 
saat 14,30 malı 

Kok kö- Dolmabahçe Ton 
81 1539 mürü veya Yedi

kule gaz· 
haneleri 
malı. 

115. 43 Pazartesi günü 
saat 14,30 

İstanbul Müzelerinin yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur 
isteklilerin şartnameleri görmek üzere hergün ve eksiltmeye girmek 
üzere eksiltme rnü Ticaret Odasından aldıktan belge ve teminat 
makbuzlariyle lstanbul Müzeleri Genel Direktörlüğüne müracaat 
eylemeleri. ( 63) 
---
Kayseri Tayyare Fabri
kası Direktörlüğünden : 

Bu sene fabrikamıza birinci sınıf tesviyeci ve kaportacı ustaları 
imtihanla alınacaktır. 

1 

2 

-

İmtihanlar Kayseri Tayyare Fabrikasında yapılacak ve muvaffak 
olanlara derecesine göre 3 : 5 lira yevmiye verilecektir. 
istekli olanların aşağıdaki vesaikle beraber EylUl 936 nihayetine 
kadar her gün istid'a ile Fabrika Direktörlüğüne müracaat 
etmeleri. 
A. - Türk olmak ve ecnebi bir kadınla evli bulunmamak. 
B. - Ahlikı, durumu iyi olduğuna dair Emniyet Direktörlü· 
ğünden vesika getirmek. 
C. Sağlık raporu. 
D. Nufua cüzdanı ve bon servisleri sureti musaddakası. 
E. Üç adet vesika fotoğrafı. "4510 ,, 

Devlet Dımiryollara ve Limanları lşletml Umum idar 33İ ila~I 
Muhammen bedeli 15040 lira olan Loko ve Otomotris ateş tuğla

ları 28/9/1936 Pazarteai günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında Abn alınacakbr. 

Bu ite girmek iateyenlerin 1128 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1935 g. 3297 
No. lu nushasında intişar etmİf olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün aaatjl4,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarppda T eRllüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(241) 

Sayfa 9 

f' 11 

1 Hikaye Bir iflasın • •• •• 
ıçyuzu 

l..-------------~-------------------------------- ..J 
Yazan: Ragıp Şevki 

Ali Nureddin, yazıhaneye girer cirmez. ,her şey hazır değil mH .• • 
karşısında üç ortağını gördü ve ıaıırdı. Ali Nureddin: «Hı, hm der gibi mınl • 

Üç ortakta surat fena halde asıktı. Şir· dandı, sonra gitti kanapeye çöktü .• 

ketin a1ıl sermayedarı olan Şeyhislam zade Ne yapmak lazımdı? Elhet
yeleiinin cebinden çıkardığı saat kordonu· te hesaplar, kitaplar, böyle bir paranın ka· 
nu çeviriyor, zahire mütehassısı, Nihat KS· saya girmediğini, bunun Ali Nureddin va· 
mil, homurdana homurdana ortalıkta ge· sıtasile zevk ve safaya sarfedildiğini anla• 

ziniyordu. tacaktı. O zaman, ah o zaman her oey mali. 
Ali Nureddin kapıdan girer girme~ üçü volup gidecek, adi bir hırsız gibi yüzüne 

birer volkan gibi fışlurıverdiler: tükürülecek, Pakizenin gözünden müthit 
- Nihayet gelebildiniz değil mı Bay bir şekilde düşecekti .. 

direktör) Saat 2. Patronumuzun bütün ii· 
leri tıkırında gidiyor .• iflas topunu bile 
duyduğunuz yok .• 

Ali Nureddin, içinden: cc İıte, kokusu 
çıktıf» diye düşündü ve sonra şaşkın şaşkın 
ortaklarının yüzüne haktı: 

- Ne var?. Ne olmuııL Biraz işim 
vardı, geç kaldım). Bu da kabahat mi? 

Şeyhisliim zade, hiddetle saat kordo • 
nunu yeleğinin cebine tıktı: 

- Azizim, lafı uzatmıyalım .. iflas ettik •• 
hem de hileli iflas .• defterlerimizde varidat 
var, borçlulara tediyat yok.. sen meğerso 
bir buçuk aydanberi alacaklılan savup du· 
ruyormuşsun .. bizim haberimiz olsaydı .•• 

- Canım bu da bir nevi ticaret oyunu· 
dur .. müsaade ederseniz.. 

- Uzun etme Nureddin .. hepimiz mah· 
volduk .• bir anda hepimiz çöktük anlıyor 
musun?.. Eğer yarın akşama kadar 7 bin 
lira bu)up da veremezsek, her ıey mühür• 
1enecek .. bu, bu kadar .• 

Ali Nureddinin kafasına şimşek gibi bit 
fikir çarptı .. yutkundu, kızardı ve birdenbi. 
re bağırdı: 

- Ne ;ı. Dün gece kasaya bıraktığım pa
raya mı bir şey o)du ;ı. Maazallah, ne di· 
yorsunuz? •.• 

Üç ortak da bir anda duraklarnııı1ardı: 
- Ne parası?. 

Bir aralık ayağa kalkarken kapı yavaıca 
vuruldu ve kanat ağır a~ır aralanarak içeıi 
ye, kurıuni kasketli, golf pantolonlu iri ya .. 
11 bir adam girdi.. 

- Affedersiniz efendim?. Bay Ali Nu· 
reddin ile görüşecektim .• 

Ali Nureddin öfkeyle: 

- Benim 1.. diye homurdandı .. 
iri suratlı, esmer ve patlak gözlü adad'f 

bir kaç adım attı ve elini cebine götürdü: 
- Efendim, bir kaç gün evvel k:ısanız

dan çalınan 7 bin lirayı getirdim .. 
Ali Nureddin, birdenbire ellerini pan

talonunun ceplerinden çıkararak afalladı •• 
adam izah etti: 

- Evet efendim, bu parayı ben çaldım .. 
evvelki gece sabaha karşı, tam saat dörtte 
maymuncukla bütün kapıları açarak içeri 
ben girdim ve kasadan bu parayı bel al· 
dım .. 

Ali Nureddin deli olmuştu: 
- Fakat ••• Ne diyorsun?. Parayı .. 1 bin 

lirayı.. kasada bulunan... Kasadaki parayı 

sen mi aldın?. 
- Evet bayım.. kusurumun affını rica 

ederim .• gazetelerde okudum ve pişman ol· 
dum.. iııte getiriyorum.. yalnız.. bu parayı 
bir polisle, bir memur huzurunda teslim e .. 

deceğim .• 

Ali Nureddin , 
telaıla cebinden 
ana'htarlan çıkardı 

ve kasanın kapısını 
tehalükle açtı. Bir 
kaç saniye elleri1e 
ibir §eyler kanştır· 

dı, homurdandı ve 

sonra boğuk bir 

.---------------------------- Ali Nureddinin 
eli, ayağı, dili bet' 
şeyi tutulmuştu • r 

bu nedemek? .• Bu 
edam deli mi ? • 
Kendisile alay m 
ediyor? .. Çalınan 

para, hani o Paki 
%eye aarfedilip de 

Yarınki nüshamızda : 

Balık avlarken ... 
Tch6khov'dan Nakleden ı 

Faik Rercmen 
-------------------------------· 

ç1ğlık kopardı: lçalınmıı gibi gösterilen para .• 
- Aman yarabbi, bir buçuk aydanberi İri yüzlü adam ayağa kalktı: 

topladığım para yok .. gitmiş... Uçmuş.. - Müsaade ederseniz bir polisle bir 
çalmışlar.. memur çağırayım .• dedi .• ve kapıya doğru 

Üç ortağın gözleri faltaşı gibi açılmı~h: yürüyerek dıprıya seslendi: 
- Nasıl olur?. Parayı dün akşam mı - Bay memur. Ltitfen bir polis çağın 

koydun?. Nereye koydun?. Emin misin?. nız.. şirket borçlarını ödeyecek .. her halde 
- Nasıl emin olmam!. Aman yarabbi. ona da lüzum var .• 

dün, dün akşam giderken hepsini ayrı ayn 
saymııı, destelemiş, buraya, ıu köşeye 

yerleştinniııtim. Nasıl olur, nereye gider, 

ne olur>.. 

* Fakat bilmezsiniz .• bu hileli iflasta Ali 
Nureddinin ne uzun parmağı vardır. Bir 
kaç aydanheri peşine düştüğü o kadın, hep 
o kadın bu kasayı yava§ yavaş boşaltmış, 
onun yüzü suyu hürmetine her gün kaçar 

ellilikler, kaçar yüzlükler bozulmuıtu. Ve 
nihayet, işte kasa tamtakır, kırmızı bakır 

olmuştu. Alacaklılar kapıya dayanmıı, ha· 
ciz memurları yüzlerini göstermişti.. filha· 
kika ortaklar 7 bin liranın çalındığına kan· 
mışlardı .. fakat bunu alacaklılar dinler mi?. 

Ali Nureddin odanın ortasında bir aşa· 

iı bir yukarı, geziniyor, hep o kadın, Pa· 
lı:ize hatınna geliyordu .. 

Adada köşkler kiralanmııı. otomobiller 
alınmış. Pakizecik lstanhula sık sık insin 
diye bir de küçük motör tutulmuıtu. 

Bir aralık kapı vuruldu ve «girn deme· 

den memurlardan biri baştnı uzattı: 
- Efendim, saat beşe geliyor .. altıda 

* Polisin, haciz memurunun ve Ali Nu . 
teddinin abdalca, budalaca açılmış gözler 
önünde iri suratlı adam 7 hin lirayı saydı. 
Bir makbuz yapıldı, eline verildi ve bu 
hemcinslerini sever { 1) hırsız elini kolunu 
sallıyarak çıkıp gitti.. 

* 
Şirketin vaziyeti düzelmİ§ti. Fakat Al 

Nureddin gece gündüz düşünüyor, bu iri 

suratlı herif, niçin, ne bahsına, hangi hu 
dalalıkla 7 bin lirayı getirip, çalınmıyan bir 
para için ben çaldım demiş. vermişti .. 

Aradan bir ay geçti ve Ali Nureddin o 
adamdan şu bir kaç satırlık mektubu aldı: 

« Düıündüniiz ,tafınduuz bulamadınız 

değı1 mi?. Benim niçin 7 bin lirayı verdiği 
mi anlıyamadmız.. ben size bunu izah ede
yiın: Efendiın ben o gece sabaha kartı tam 
suıt dörtte Anadolu Bankalarının birinin 
kasalarını botaltmıı, otuz bin lirayı cebime 
atm1Jhm.. O gece bqka bir yerde olduğu 
mu ishal edebilmek için böyle bir müracaat 
yapmıı ve 7 bin lirayı gözden çıkarınıı 
tım.. Selimlar efendim.» 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden 
Köatenceden 9000, Yamadan 3700, Burgazdan 300 ki ceman 13000 

göçmenin 22 Ağuıtoı 936 tarihinden itibaren azami iki ay zarfında Tuz 
laya nakilleri pazarlıkla eksiltmeye konmuttur. Bedeli muhammen 50000 
liradır. Nakliyeyi deruhte etmek istyenlerin o/o 7,5 teminatı muvakkatesi 
olan 3750 liranın yatırıldığına dair makbuz veya banka mektubile pazar 
lık günü olan 17 /8/936 Pazartesi saat 14 de Galatacla Deniz Ticareti Müdür 
lüğündeki komisyona ve prtnameyi görmek isteyenlerin Müdiriyet Fen 
Heyeti riyasetine müracaatlan (394) 

Nafia Vekaletinden: 
Derince Travers fabrikası için bir makine mühendisine ihtiyaç vardır. 

250 Liraya kadar aylık ücret verilecektir. 
Taliplerin dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle Bakanlığımıza müracl\ntla • 

rı ilin olunur. lf438ıı ıı :;k~n 
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Gavur 
Mehmfldin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

.~ rt1UHALEFET O r 
• Son Posta'nm zabıta romam: 41 ---

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? Demişti. - Ne gibi? .. 
Hırvatça söylenen bu sözlere, Ga- - Açlıktan, geberiyorum. Kaptan 

~ur Mehmet de Hırvat lisanile cevap Mihaloviç'in buraya gelip te beni ne 
:.vermişti: zaman öldüreceği belli değil. Eğer, bir 

- Sorma arkadaş! .. Bir fenalık et- kaç saat daha böyle geçerse, hiç şüp -

Son Posta·nın siyasi tefrikası ı 27 y z· tt-ı.:.. 
- - azan: ııya ~ 

Sadık Beyin ileri sürdüğü iddia ve davası, cemiyetin ağırbaşlı unsurlan arasında 
hoşa gitmiyor, bu hal, cemiyetin istikbalı için tehlikeli görülüyordu. 

tim. Belamı buldum. hesiz ki açlık beni öldürecek. Kaptan 
Bu cevap, bu adama pek garip gel- Mihaloviç te, beni kendi elile öldür • (Mason Selanik), (Melami Manas- hapsedilmesi, hoşa gidecek şey değil- [ .....• bilcümle orduyu hümayh -; 

mişti. Derhal, Gavur Mehmedin yanı· mek zevkinden mahrum kalacak ... lş- tır) !. ·· di. Şunu düşünmek lazım gelirdi ki; !arın, ve alelhusus ikinci ve iiçüncö 
na gelerek yere eğilmiş ;elindeki fene- te Kaptanı bu zevkten mahrum et - Tarafdarlık güden dimağlarda, bu Serasker Rıza Paşa; - bilerek veyahut orduyu hümayunların bihakkın fu • 
rl, Gavur Mehmedin yüzüne gezdir • memek için bana biraz yiyecek verebi- kelimeler, gittikçe kuvvetlenmişti. .. bilmiyerek - bütün genç ve mektepli liyette bulunması kaziyesi, pek mü ,, 
mişti. Ve sonra, Gavur Mehmedi ıs· lir misin?.. Bilhassa Sadık bey ile taraf darları a- zabitanı üçüncü orduda teksif etmek h" d. H 1 bö" 1 ·k dai · --'- • 

d (M . . . ım ır. a ye ı en, reı ~en• ~icvaba girişmişti: Gayet basit ve saf olan Hırvat, du- rasın a: ason Selanik) e karşı giz· suretıle, cemıyetın orada doğmasına . b bapdak" . . hil • 
1 · · · · · b .. .. . . . yenın u ı mesauu tes ve te • - Hırvat mısın sen?.. raladı. Elindeki feneri hafif hafif sağa ı, sınsı, ıçın için yanan pamuk ateşi ve uyumesıne hızmet etmışti. Hatta, . • 

- Hayır. sola salladı. Boş duran elile kulağını gibi, sessiz sadasız bir kin ve bir infial bu yüzdendir ki, son zamanlarda aley- .Y1~ ~lunmak !öyle dura~n, bu kaziye!. 
_ Amma, kıyafetin öyle.. kaşıdı. başgöstermişti. Bu kin ve iQfialin ye- hine bir çok jurnallar verilmi~ bu yüz~ muhımme asla nazarı dıkkate ahnmı-
- Evet. - Veremem ... Kaptan farkına va· gane hedefi de, şundan ibaretti: den de Abdülhamidin hoşnudsuzluğu- yor; yalnız menfaati şahsiye ileri gö-
- Hem de iyi Hırvatca konuşuyor- rırsa, bana darılır. - Selanik, cemiyetin mukadderatı nu celbeylemişti. türülmeye uğraşılıyor. 

sun. 
- Öyle. 
- E kimsin, sen , ..•• 
- Ben .. tebdilim .. zaptiye tebdili. 
- Vay canına ... E, ne arıyorsun, 

burada? .. 

- Senin arkadaşları takibe gelmiş
tim. Farkına vardılar. Ellerimi bağla
dılar. Buraya attılar. 

-E, bizim arkadaşları niçin takip 
ediyordun? .. 

- Yazık!.. Ben, Hırvatları merd a- üzerine pençesını dayamış; as - Serasker Rıza Paşa, Ahdülhamidin [Surette sadık, sirette hain olanları. 
damlar zannederdim. Demek ki, onlar- lan payını almaya çalışıyor .. bi- bu hoşnudsuzluğunun alacağı vahim kuvvei müsellehanın intizam ve faali. 
da da merdlik kalmamış. zi de, parmaklarının arasından neticeyi düşünerek :!21 senesi kanu - yetine ne dereceye kadar tesiri ma • 

- Niçin... sızacak artıklarla yaşatmaya mah- ı nusanisinin 7 nci günü Abdülhamide zarri olacağını bildikleri halde; mücef' 
- Niçin olacak ... Baksana, bir lok- kum etmek istiyor... Ya , m<'şru- istifasını .vermiş; bu istifanamede de; ret, menfaati şahsiyeleri için bilhaaag 

ma ekmeği benden esirgiyorsun. Ver- tiyetin fayzi nimetine müsavi surette şu cümleleri kaydetmekten çekinme • idarei askeriye ile oynıyanlardır. 
miye korkuyorsun. Halbuki bir adamı ortak olmayız; veyahut kozlarımızı a- rnişti: (Arkam var) 
asacakları zaman, ne istiyorsun, diye yırmalıyız. 
sorarlar. O, ne isterse yaparlar. Diyordu. 1 

Bu söiler, saf Hırvatın gururuna Sadık beyin bu iddia ve davası, ce~ inhisarlar u. Müdürlüg"' ünden: 
dokundu. B~denb~e. dimdik doi rul • miyetin afiır başlı unsurları arasında ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 
du. Merdivene doğru ilerledi. Duvar· hoşa gitmiyordu. Daha meşrutiyet i n Şartname ve nümunesi mucibince 1000.000 metre kırmızı çizgili lama-

- Canım, hiç.·· Ehemmiyetsiz bir lara akseden bir sesle·. ilk günlerinde, cemiyetı"n en mt"ı" hı"m _ .. ı · 5 d --..1.ı...1_ viçe 31/8/936 tarihine raau.ıyan Pazartesı günü •aat 1 e pa~11&111 .... 
mesele.·· Hani şu; yarı Hırvat, yarı - Sabret. Zaten içeridekilere yiye- erkanından olan b ir zatın, böyle şahsi tın alınacaktır. isteklilerin tartname ve nümunesini görmek üzere her liİn 
çingene kemancı Fernandez yok mu? .. cek almıya gidiyorum. Geçerken, sana hırs ve temayülata kapılarak menfi ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 güvenme pandarik 
Onu arıyordum. da verı" rı"m. cereyanlar açması, istikbal ı"çı" n tehlı" • İn M b b · M d ı=ı~:..L birlikte Kabataşta hisarlar Levazım ve Ü ayaat fU esı ü ür ;,..:;.._ • - E, onun buraya gidip geldiğini D keli görülüyordu. ı...,. 

edi ki Alın komisyonuna müracaatları. c<3 "" 
neden biliyordun?.. · * Eğer bu cereyanı açan, Sadık be _ 

- A, arkadaş !.. Laf mı bu? .. işim, Gavur Mehmet, bu budala Hırvatı yin yerinde bir başkası olsaydı , meş • * * ilb 
gücüm ne? .. Hafiyelik ... Bu dünyada meharetle söylettiğinden dolayi bü _ hur (99 uncu bölük) efradını teşkil 1 - Kapalı zarfla 23/VIl/936 tarihinde ihalesi yapılacaiı 
herkes bir türlü ekmek yiyor. Allah yük bir sevinç hissetmişti. Ve, zihnin· eden ( fedai zahit) !erden birine şöy _ olunan 121187,81 lira keıif bedelli Polathane yaprak tütün aınban 
bize de bu işi kısmet etmiş Benim d h" 1 1 ·· b .. "k ·· h . d lece bir göz kırpılıvererek 0 adamı e-1 Binasının vahidi kiyasii fiat usulile inıaatına istekli çıkmadıjmdan a , . . . · · · e ası o an uç uyu · şup eyı e, ar-
e san atım, gızlı şeylen meydana çı- t k k t'" ı k h il ı · t" hediyen susturmak; isd, en bile de - ayni ıekilde 20/Vlll/936 tarihine rastlıyan Pertembe günü ıaat ıs de 

k ı a ı o ara a ey emış ı. 

armak .. böylece ekmek parasını ka- ği'ldi .. ·. Fakat Sadık bey, artık cemiye - ihalesi yapılmak üzere yeniden eksiltmeye konulmuttur. 
zanmak. . . Bu şüphelerden birincisi, eski ı<a - · ff k" 1 .. k · 1 R l d tın muza er ıt esi arasında bir kemi- il - Kapalı zarfla 29/Vll/936 tarihinde ihalesi yapılacaiı ilin 

Bu sözler, Hırvatı fena halde tiksin- ~yur~l ~tesı Ç~ensuptr~ um .~r ~n, yet ve keyfiyet teşkil etmekte idi. Ce- olunan (17845) lira (10) kuruı ketif bedelli Polathane idarehane bi • 
dirdi. Yüzünü ekşitti : ırva ar an, ıngene er en mure • miyetin (asli erkan) ı arasında mühim . . ...... h 1 . 20~/Vlll/936 t .h. ti P--L.. 

kep yine bir çete teşkil etmişler faali- b' k' "h . . nası ın§aatının goturu ı a eıı arı ıne raı ıyan .:n-r-u-
- Pis iş .. fena iş ••• Buna, kah belik . l d. V k d' . ' . . ır mev ı ı raz etmış: cenııyetc men- .. .. lS l"k l t 

derler. yete geçmış er ı. e, en ısınden mtı· b"tl d d b' h 1. fd gunu ıaat e ta ı o unmuş ur. 
sup za ı er en e ır ny ı tara ar 1 M'" 

- Hakkın var... Fakat ne yapa -
Jım?.. San'at bulunmuş... Herkesin 
talii seninkine benzemez ki ... Kim bi
Jir burada ne kadar rahatsın?. 

kam almak için de, o kadar sevdiği kazanabilmi ti. 111 - Her ikisine ait eksiltme, Kabata§ta nhisarlar Levazım ve U• 

kar~sın.ı büyük ~ir .meha:etle.!st~nb~la Şu halde?~ . bayaat §Ubesindeki Alım • Satım Komisyonunda yapıl~caktır •• 
getırmı~IC:r; fecı hır şekılde. oldu_rmuş- Şu halde, yapılacak bir şey varsa; iV - Ambar binasının keıif evrakı ( 606) kurut Te ıclare bı~emm 

- Eveti.. Rahatım iyi ... 

ler .. evını de ateşlere vermışlerdı. münasip bir (üslubü hakimane} ile ke§if evrakı (90) kurut mukabilinde inhisarlar lntaat ıubeamden 
Yalnız, (Arkası var) Sadık beyin sükfüunu temin eylemek- alınabilir. 

.. ............................................................ ti. Filhakika; (sükutleri sat:n almak), V - Ambar binasının muvakk;ıt teminatı (7309,39) lira idarelaane-güneş yüzü görmiyorum. 
- Biliyorum .. biliyorum ... Sen, şu 

kapıdan içerideki şeylerin bekçisisin, 
değil mi? .. 

- Demek, onu da biliyorsun?. 
- Hepsini biliyorum, amma ne ça

re? .. Bildiğim şeylerden istifade edip 
de beş on para kazanamıyacağım ki. 

- Niçin? .. 
- Niçin olacak?.. Kaptan Mihalo-

viç beni öldürecek de, onun için. 
- Demek, öleceğini de biliyorsun. 
- Bilmez miyim, hiç. 
- E, sen; hakikaten belanı bul -

muşsun. 

- Dostum!.. Sana onu, evvelden 
söyledik. . . Yalnız bir şey var. Sen, 
çok merd bir adama benziyorsun. 

- Olabilir? .. 
- Bana küçük bir iyilik edebilir mi· 

sin?. 

va,adıaımız ekonomi
devrinde elze pahahya 
mal edllmek istenen 
naslhatlart fUphell gö· 
rUnUz. 

Her nerde ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yanın sa· 
at zarfında o tesirini gös
termiştir, bile. 
Krem Pertev'in )arım asır

lık şöhreti asılsız değildir. 

Yüzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samJmt 
kanaatlerini sorabilirsiniz. 

şimdiye kadar Abdülhamidin tatbik ıinin (1339) liradır. 
ettiği menfur bir hareket telakki edil- VI _ isteklilerin ihale tarihinden en az üç gün evvel inhisarlar in
mekte idi. Fakat buna, şiddet l i bir ih- taat tuhesine gelerek Nafia Vekaletinden bu büyüklükte bir bina İfİ 
tiyk~ç ~aşgöslter_m.işti. Abdülhamidin yaptıklarına dair almıJ oldukları Müteahhitlik tezkerelerini ibraz ile 
sa ım sıyaset erını sayarken bu m e - k .1 • . k . . f A hl' ·k 1 1 artt 

1 . d d . ... . ' "d e sı tmeye ıtlıra ıçın ennı e ıyet veıı ası a ma arı t ır. 
se eyı e o evrın seyyıatı sırasıno ı - yuk d •· 
h 1 d 1 'h t b .. VII - Kanuna uygun olarak kapalı zarflar arı a aozü seçen a e en er, nı aye u vasıtaya mu • 
racaat etmişler: Komisyon Reisliğine ihale günü en geç saat 14 de kadar makbuz mu-

- Ne yapalım~.. Bari şu adamı kabilinde verilmi§ olmalıdır. (62) 
memnun edelim de, sustura -
lım . 

Demişlerdi. 

* Henüz Selanik'de bulunan merkezi 
umumi, bu suretle Sadık beyi ·sustu -
rarak Rumelide bir muhalefe t kayna
ğını tıkamıya uğraşa dursun; şurada 
burada, halk ve asker tabakası arasın
da da cemiyet aleyhinde bazı hoşnut -
suzlukla r başgöstermişti. 

Mesela, f stanbulda Abdülhamidin 

~-..~~---~----------------------------------

Beton arme köprü 
İnşaatı eksiltme ilanı 

Nafia Vekaleti şose ve köprüler reisliğinden 
Zonguldak vilayetinde Zonguldak - Devrek yolu üzerinde «26000» lira 

ketif bedelli Devrek betonarme köprüsü intaatınm kapalı zarf uaulile ek• 
siltmesi 31 /8/936 Pazartesi günü saat 16 da Nafia Vekaleti Sote 'ft iCöpoo 
rüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Ankara Numune h . B bütün vükelası tevkif edilmişt i . .. Sa-
astaneSI aş- bık idarenin seyyiatına a let olan bu a -

Eksiltme tart namesi ve buna mü tef crri diğer evrak « 130» kurut maka ' 
bilinde Sote ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isteyenler ba pıt• 
nameleri Zonguldak Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek görebilirler. 

b• J • d damların tevkifi gayet tabii idi. Ve ta 1 p i ğın en : halk, bunların çoğundan müşteki idi ... 

Hastahanenin 936 Mali yılına ait miktar, cins ve tahmin fiatile eksiltme • Fakat, bir kaç gün sonra, bu vükela
nin ,ekli ve muvakkat teminatı yazılı eczayı tıbbiye ve tıbbi malzeme 31 dan cebren para alınması, iyi düş i.i • 
Temmuz 936 tarihinden 15 ağustos 936 tarihine kadar on bet gün müd • nenlerin hoşlarına gitmemişti ... Cemi-
detle eksiltmeye konulmnstur. yetin, bazı zaruri masrafları için pa -
Şartname ve !ideleri An.kara Nümune hastahanesi Battabibligwinde f .. raya ihtiyacı olabilirdi. Fakat o tarih-

n ve s b .. l ·· 1 d · b tanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünde görebilirler. Eksiltme te, a msus 0 gun er e cemıy~t u pa-
10 Ağustos 936 Cumartesi günü ıaat 10 da Ankara Nümune Ha.stahanesin- rayı d~a kolay. ve daha ~ed~kodusuz 
de yapılacaktır. bir şekılde tedarıke muktedırdı. 

Dikkat: Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vermek isteyenler Artık cemiyetin unsurları içine ka -
bir gün evvel hastahaneye müracaat ederek paralarını maliye veznesine ya- rışmış olan, Manoel Karasu, Metr Sa-
tmnnları lazımdır. (109) lem gibi hem (Masonluk} , hem de ti-
Lira Kr. Miktarı Muvakkat teminat Cinsi Eksiltme şekli caret aleminde temayüz etmiş şahsi -

Lira Kr. 

60JO.~O 238 Kulem 450.' o 
750, o 7 ,, 56,25 
600;!() 5 

" 
45,00 

50 .0) 5 " 37.50 
45~.'lO 3 ,, 33.75 

Eczai tıbbiye 

Lastik malzeme 
Kat küt 
ipek iplik 
Lokoplast 

Kapalı zarf 
Pazarlıkla 

,, 

" 
" 

yetler; her hangi bankaya müracaa t et
seler, cemiyete külliyetli mikdarda pa
ra tedarik ederlerdi. 

Sonra.. bu tevkifler arasında bazı 
haks ızlıklar da zuhura gelmiş ti. Ez -
cümle, {Serasker Rıza Paşa) nın da 
tevkifi, ve en adi hafiye1er arasında 

Muvakkat teminat «1950» liradır .Eksiltmeye girmek isteyenlerin 11-' 
gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteah • 
bitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları, Müteahhit bizzat Mühendis olnwhi' 
veya bir mühendisle beraber bu ite giremediği takdirde asgari yirmi metre 
açıklığında betonarme bir köprü yapmıt olduğuna dair vesika ibru ıetmed 
lazımdır. 

Teklif mektuplarının 31/8/936 Pazartesi günü saat 15 e kadar Ankara .. 
da Sofe ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. • «377» «295» .... 

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

me komisyonuodasında 6937. 75 lira keşif bedelli İstanbul ceza ve• tevkif 
evleri kovuşlarile tevkif evi revirinde yapılacak tadilat açık usulile ebilt-
cmye konulmu~tur. Mukavele, eksiltme, nafia itleri umumi hususi ve fen
ni şartnameleri, proje, ketif bülasasile buna müteferri diğer evrak «35» ku• 
ruş mukabilinde nafia dairesinde v .. rilecektir. İsteklilerin en az u5000» liralık 
bu ite benzer iş yaptığına dair naİf a miidürlüğünden almıf olduğu müteah• 
hitlik ve ticaret odası vesikalarile 31 / 8 / 936 pazartesi günü aaat 11 e kad-f 
İstanbul nafia müdürlüğüne ~elmeleri «247» 



~S Ağustos 

lstanbul Belediyesi İlanları 1 
.. Balat atelyesinde 32 beygirlik 190 volt 1435 devirli bir motör satılmak 
Uıere açık artırmaya konulmUflur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gÖ· 
riilür bu motöre 90 lira bedel tahmin olunınustur. istekli olanlar 675 ku • 
1Utluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 24/ağustos/ 
936 pazartesi günü ıaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. B. (255) 

* * 
liepsine 100 lira kıymet konulan Unkapanmda elvanzade mahallesinin 

'i 'tiltulumba sokağında Süleyman aubatı mektebi ankazı satılmak üzere 
~lığa konulmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüiünde görülür. lstek
U olanlar 750 kunıtluk muvakkat tenıinat makbuz veya mektubile beraber 
24 Ağustos 936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmah • 
dır. (1.) (250) 

* * Biiyükçekmecede İstanbul caddesinde 46 No. lı aJıtap hanenin mülkiyeti a-
~ıil artınnaya konulmuftur. Bu binaya 300 lira bedel tahmin olunmUflur. 
~amesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 22 lira 50 ku • 
l'Ufluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 25 Ağustos 936 
Bab günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (l) (289) 

* * Belediye merkez ve §Ubeleri için lazım olan 86267 kilo mangal kö-
lbürü açak eksilbneye bir kilo kömüre 2 kuruş 75 santim fiat tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 
178 liralık muvakkat teminat m:tkbuz veya mektubile beraber 19 A· 
iuatos 936 çar§amba günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

ı (B.) (185) 

• Bir kilosunun 
Cinsi Muhammen fiatı ........ 

Sfit 13 
Bulgur 11 
'iugort 

... 
18 

Zeytinyağı 55 
Soda 8 
'-'•karna <ı 22 
Şehriye 
Pa.tatea 9 
S.ıça 25 
Soğan 6 
l<uru kayısı 80 
Jı\ıı m1zı mercimek 16 
l<Uru fasulye 11 
l<uru bamya 100 
?uz 4,50 
Yetil mercimek 17 
Barbunya fasulyesi 10 
Nohut 11 
Nişasta 22 
Beyaz peymr 25 
l<aşar peynir 50 
Zeytin tanesi 30 
Ekmek l 1,5f 
Reçel 62 
E:t 39 
'tereyağı 100 
irmik ' 18 
Pirinç unu 22 
Börülce 9 
l<uru erik 55 
lln 16 
l<uru Uzüm 20 
Yumurta 2 tanesi 

* 
Miktan 

2700 
700 

1440 
4960 
1870 
6880 
1870 

47250 
1725 

27300 
500 
800 

13750 
205 

6090 
4480 
1800 
7320 

630 
63:15 
1130 
6960 

29270 
2780 

10700 
1690 
240 

3460 
200 

1490 
6630 
8770 

186300 

bk teminat 

27 
6 

19 50 
193 50 
25 50 

144 50 

319 
33 

123 
30 
10 

113 50 
15 so 

1 21 
51 80 
13 50 
60 so 
ıo 50 

118 50 
52 50 

157 
252 50 
129 50 
313 
127 
325 
57 50 

1 50 
61 50 
80 

132 
279 50 

Belediye hastaneler vesair müessesat için yukarda cinsi miktarlan 
•t bir kilosunun muhammen fiatlan yazılı olan yiyecek ayrı ayn açık 
;ksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri levazı~ müdürlü~nde görül~r. 
18tekli olanlar 2490 No. lı kanunda yazılı vesıka ve hızalarında gos· 
terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20/ Ağustoa/936 
Ptl'lembe sıünü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) (192) 

• * 
Sahası M. Bir metrosunun Muvakkat 
murabbaı değer kıymeti teminab 

~lcaaray yangın yerinde 43 nncü 
~· yüzsüz arsa 139-40 

ttih yangın yerinde Hafızpqa 
~ddeainde Başhoca sokağında 
7 İnci adada 9 metre 50 santim 
rıın arsa 24,22 
•tih yangın yerinde 178 inci 

'dada yüzsüz arsa 17 ,90 

2,50 

5 

1,ro 

26,14 

9,10 

2,02 

'Yukarda semti sahası ve kıymetleri yazılı olan arsalar sablmak 
illere ayn ayn açık artbrmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım 
~lidürlüğünde görülür. btekli olanlar hizalarında gösterilen muYakkat 
tenıinat makbuz veya mektubile beraber 25 Ağustos 936 Sah günü 
"-t 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (8.) (290) 

-s----•de yağ 
~~~halık pirinç. 
.~ -..vlık pirinç 
vtker 
Ytfil sabun 
llelediye hastaneler 

* "* bir kilosunun 
muhammen fiah 

90 kuruş 
15 

27 
20 

,, 

,, 
,, 

miktarı 

26150 
9075 . 

47925 : 
28150 
29010 

ilk teminat 

1765 50 
857 

571 
653 

veıair müeueıata lüzumu olan yukarda cinai, 
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GUlELL/GIN 

SIRRI 

Esmer, sarışın, kumral, her tene 
tevafuk eden güzellik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi 
besler ve bozmaz ? Çil, leke, sivilce 
ve buruşuklukları kQmilen giderir. 

4 Şeklide takdim edlllrı 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gün
düz için beyaz renkli. 

KIZILAY 
HASTABAKIGI HEMŞiREL.ER 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasız 1ır. 
Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yeLşe
rek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan müessese! r~e 
çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hus~si 
doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

isteklilerin iyi ahlaklı ye sıhhatli ve en az orta tahsili bitir
miş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla ıza
hat için yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki cad
desinde Okul direktörlüğüne müracaat edilmesi, 15 Eylül J 9J6 
dan sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

Ziraat Vekaleti Satınalma Kom:s
yonundan: 3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıklan yegane sıhht kremlerdir. 

Ankarada Etlik merkez serom binasında yapılacak tadilit ve ilivej İnfa· 
at için kapalı zarf usulile açılan ve 17 /8/1936 tarihinde ihalesi yapılacağı 
ilin olunan eksiltmenin görülen lüzum üzerine müddebiz olarak tehir edil-
diği ilin olunur. (421) (370) 

lNGlLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi 
latanbul ( Galata) 

Türkigedeki şabel•rl: 
İstanbul, (Galata, Yenicami ); 
fzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunanl.tondalcl ıub•l•rl: 
SeH\nik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 1nuamellb 
1slımbul ve galata şnbelerinde 

kiralık kasalar 

' 

Türkiye Cumhuriyeti 
Uyuşturucu Maddeler 
İNHİSARINDAN: 

Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsulü bulunduran 
tüccarlar idaremizin deposu veya malU.mab haricinde kalımf mev
cutlannı l beyanname ile idaremize bildirmek mecburiyetindedirler. 

Bu beyannameleri almak için tüccarın İstanbalda İdaremize 
Anadoluda 1936, mahsulü için tesellüm merkezi olarak um edilen 
Ziraat Bankası veya şube sandıklanna müracaatları lazımdır. 
Beyannamelerin en geç 1 Eylül 1936 Sah günü alqamına kadar 
doldurularak alındıkları yerlere iade edilmesi lümmu tebliğ 
olunur. Aksi halde ileride verilecek kararlarda beyannameye 
idhal edilmeyen afyonlar lıiç bir tekilde :naı:arı itil.re alın-
mıyacaktır. (396) 

-----------------------------------------------------------------------------
Devlet Demiryolları Afyon 7 inci İşletme Müdürlüğünden: 

1 - 7 inci if letme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32,33 üncü maddeleri muci· 
hince kapalı zarf uıulile eksiltmeye çıkanhnıttır. 

2· - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan almacak balast miktar· 
larile muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktarlan ve teslimat müddetleri apğıdaki cedvelde göste
rihnittir. 

3 - Alınacak balast; cedvelde göıterildiği vechile altı gruba aynlmlf olup beı- grup aynca :ihale olunacağın. 
dan bu her grup için ayrı ayn teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme; Devlet Demiryolları balut mukavelenamesi, kapalı zarf usulile balast eksiltme fartDameai ve 
Bayındırlık itleri genel f8rlnamesi mucibince yapılacaktır. istekliler bunları Afyonda 7 inci ltletme Müdürlüğün .. 
de görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. Ve izahat isteyebilirler. 

5 - Eksiltme; 1/9/936 tarihine tesadüf eden Salı günü Afyon Şehir istasyonunda 7 inci İfletme binumda· 
ki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler; 2490 ayılı kanuna ve 4üncü maddedeki tenite tevfikan ha. 
zırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi zarflarını mezkUr tarihte aaat tS e kadar komisyon 
reialiğine tevdi etmİf bulunacaklardır. ( 352) 

Gurup Bulunduğu Ocak ve toplanma Balast Muhammen Muvakkat 
No. sı hat yerleri mıktan bedeli teminat 

Kim. m3 Lira Lira 

1 Eskişehir 40 + ()()() 1000 1200 180 
Afyon 94 + 800 1000 1200 

n Afyon 227 + 900 3000 3600 270 
Akşehir 

111 lzmir - 185 + ()()() 1000 1200 
Afyon 186 + ()()() 1000 1200 180 

ıv İzmir 223 + 249 5000 4500 3375 
Afyon 

v İzmir 267 + 282 3000 2700 2025 
Afyon 

VI lzmır 400 + 500 8400 8400 630 
Afyon 

miktarı, bir kilosunun muhammen fiatları yazılı erzak ayrı ayrı ka • 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamelerini isteyenler Levazım 

Müdürlüğünden parasız alabilirler. Eksiltme 20 Ağustoı 936 pertembe 
günü saat 13 de Daimi Encümende yapılacaktır. istekli olanlar 2490 
·N. h kanunda yazılı vesika ve hizalarında göıterilen muvakkat temi· 

·nat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi zarfla· 
·rım yukarda yazılı aündc aaat . 14 de kadar Encümene , vermelidir-

ler. (B) (193,l 

Teslim 
müddeti 

Ay 

4 

6 

4 

6 

6 

7 

Balamn 
cinsi 

Ocak kırma 
balast 

n " 

,, 
" 

Toplama ve 
kırma balast 

" 
,, 

Ocak kırma 
balast 

Tepe başı 
festivalinde 

Halk Opereti 
Bu akşam 21,45 da 

HALiME 
Yarın akşam 

Taksimde 
HALtME 
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Kız ve 
Erkek 
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ALMAN LiSESi ve Ticaret 
Mektebi 

Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi • Almanca öğrenmek için ihzart sınıf. 
Deraler.• 9 ErlUI Çarf&mba betl•nacektır. 

Kayıd mnamelesi 1 EylOlden itibaren 'hergtın saat 8 den 12 ye kadar 
nüfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tasdik

name veya diploması ile yapılır. 
Fazla tafsilat için mektebe mnracaat veya 44941-44942 ye telefon edilmesi 

T v: z 
YAZv&YUn $_ 

il TEf'I~ 
ETMELiDiR 

, -
AKSI TAKDiRDE 

SON POSTA: 

Paslanmaz Yeni 

. . 

Dünyada mevcud bntnn tıraş bıçaklnnnın mutlak en mO.kemmelidir. 

100 defa fJrftŞ eder. Hasan tıraş makinesile birlikte 

Hasan tıraş bıçağı senelerce su içinde kalsa kat'iyen paslanmaz. Tıraş olun-
duktan sonra teınizlemeğe hiç lüzum yoktur. Aksini ispat edene 

1000 lira verilir. 
İhtar: Yumuşak sakalı olanlar paslanmaz Hasan tıra~ bıçağını birkaç dakf· 
ka kaynar su içinde bıraktıktan sonra tıraş olmalıdır. Çok keskin çok 
hassas olup bir dakikada huzur ve rahatla insanı tıraş eder. Ve perdah 
olınnğa hacet bırakmaz. Adedi 6, 10 ndedi 50 kuruşa. 

Haean depoauı lstanbul, Ankara, Beyoııu 

, ______________ , 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Kan.köy Köprüba11 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarude 

Han TeL 22740 

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, Per· 
ıembe 15 de 

lzmlr sür'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

lzmit 

- Cumarteıi', çar • 
pmba 18 de 

- Pazar, ıalı, per• 
ıembe, Cuma 
9,30 da 

Mudanya - Cumarteıi 14 de 
. ' . 1 i 

Ağuıtoe 15 

Yalını• ı \ 

.,, AOUSSRL de aahto~ 

ISTANBUl : T1111I ......... 
1& Numerolı • htal•ı
lster lnlı:, bedıfl ,.....,., 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank fub..a 

.Merkeıi: Bırllıa 

Türklgedekl ıu6el•rlı 

Galata • latanbul • lallllr 
Depoıuı İat. 'fütün GiimrlltiJ 
* H•r tirlil 6ankcı lfl Jt 

# Modern Stil 
ŞIK MOBiLYALAR 

Beyoğlu Kabristan sokağında 

BA YAS ve PSAL Ti 
ticarethanesinde bulursunuz.Tel: 

41424 

rı 

halkın aradığı en ince kok11 
zevkini tatmin eden 

VENÜS ESANSLARINIH 
' bir zerresi öyle çiçekler alemidir ~ 

içine giren bir daha oradn 
çıkmak istemez. 

Mevcut ve yeni çıkan esanelann lıli:mlede 

Flor Doryan, Lorigan, Roz [)o
ryan, Rev Dor, Tango, DiYinya, 
Istanbul gecesi, Boğaziçi, Madia. 
Buket, EZN, Şipr, Royal, Seıık 
Flör. Çanel, Miçiko, Milflör, Kel
köflör, Flör Damur, Mikado Parl. 
Suar Dö Pari, Narsis Dağ çiçel!, 
Gül, Menekşe, Yasemin, SiDbfil. 
Zanbak, Fulya, Müg~, Heliotrop, 
Hanı°:1eli, Şebboy, Unutma BeiJ 
ve saıre .• 

Deposu: Nureddin Evliya zade ldlll' 
yevi ecza aıat ve ıtriyat tlcaretııaneslf 
İstanbul, Bahçekapı. 

BU ŞAYANI 
MAYE Rll Tf.M• 
LlFOlM HlMlN 
9UGÜNOEN İS· 
TlFAOUR_İNI& 

diğer günler 
8,30 da. KAŞE 

sıyah benlerden, açık 
mesamelerden vesair gayrisaf madde
lerden kurtulmak isterseniz; cildinize 
yeni ve esas bir güzellik veriniz. Hemen 
bug1lnden itibaren bir vazo beyaz renk
teki (yağsız) Tokalon kremi satın alınız. Terkibinde taze kaymak ve musaffa 
zeytinyağı Jle cidden mukavvi ve beyazlatıcı sair birçok cevherler mevcuddur. 
Bunlar, siyah benleri eritirler. Açık mesameleri kapatırlar ve en sert ve sol· 
muş oildleri yumuşatıp gençleştirirler. Yalnız bir veya iki gt\ıı zarfında yap-
tığı şayanı hayret tesir ve gösterdiği büyük farka şaşacaksınız. Bir hafta 
sonra teniniz açık, nermin ve yumuşak olacak ve bOton dostlarınızın gıpta ve 
takdir nazarlarını celbedecektir. Her vazo garantilidir. Memnun kalmadığı· 

nız takdirde, aldığınız vazoyu İstanbul 622 numaralı posta kutusu adresine 
ademi memnuniyetinizin sebebini de zikrederek iade ediniz. Verdiğiniz para
nın iki misli geri verilecektir. 

Hamiş: Vaki külliyetli taleb karşısında mevcud nümunelikler bitmiştir. 
Yenileri hazırlanmakta olduğundan henüz nnmunellklerini almamış olanların 
birkaç gUn duhn sabretmeleri rica olunur. 

Sinirli ve clAerlerl zayıf olanlar - 1' 
Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin etmek için 

Losyonunu 
kullanınız. 

Ciğerleri emizler. Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. 
Çam losyonile banyo yopınız, cilde güzellik verir. Kokulan izale 

eder. Asabi zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neş'e uyandırır. 
~ ''•••I 60 kuruştur. BUyUk eczanelerde bulunur. J -

Bandırma ·- Pazartesi, ıalı, 
. . . çarıamba, per· 

ıembe; Cumar
tesi 20 de 

Karabiıa - Salı, cuma 19 da 
Ayvalık-· Salı 19 da, cuma 

17 de 
"Salı günü kal· 
kacak posta gi-
diş ye dönüşte 
Lapseki ve lm .. 
roza da uğra
yacaktır. 

Trabzon ve Mersin postaları· 
na kalkıt günleri yük alınmaz. 

(395) 

Dr. A.KATIEL 
(A. KUTIEL) 

Karo.köy Topçular caddesi No. 33 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Rugıp EMEÇ 

{ 

A. Ekrem UŞAKLIGlL 
SAHIPLEAh S. Ragıp EMEÇ 

H. LQtftl DÖRDÜNCÜ 

Eski F EY Z 1AT1 ~, _________ , 

• Yatı•ıa Y•t"•Bo ., AZİ S E 
Kızlar ve erkekler için arra •ı n•, ı k, r • ve la• aınlflara. 

Kayıdlıır başlamıştır. İsteyenlere mektep tarifn"ınesi gönderilir. Kayıd için hergtın mektebe ve tafsilat almak 
Yeni post'\ne arkasında Basiret hanında ö. ol · iıı rehanesine müracaat edilebilir. ·---- Arnavutköw. Tramvay ca\,.deal. Çift• .,., •• ,. T•l•fonı ae.210 
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