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Asiler bir tek komünisti 
sağ bırakmıyorlar I 

Asi kuvvetler yeni bir ıehir aldılar, buna mukabil bir 
başka mıntakada zayiat vererek hazimete uğradılar 

~-artık hayret uyandamıayan bir mamaraı Kadınlardan IOm'& 

çocukların elinde de ıilib )ar görülmeye baflandı. 

~ l:a .. ndra. 15 (Huauıt) - İıpanyac:la rin kaloainde mukavemete devam et· 
l ılı harp bugün daha fazla tiddet· tikleri bildirilmektedir. 
enrniştir. Aeilerin kuvvetleri, komünist Cliye 

- PAZAR - 18 AÖUSTOS 1936 idare itleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 Kurut 

Cim Londos ile güreşecek Türk 
Pehlivanı bugün belli olacak 
Bugün Dinarlı da Yunan Şampiyonu 
ile karşılaşarak Cim Londosa meydan 

okumaya hak kazanacak!. 
Dedikodu111 ıün· 

lo.rce ıüren gllret ıeç• 
me milsabakalan ni· 
hayet bugUn Taksim 
ıtadyomunda yapıla• 

caktır. 

Güreılere ıaat on 

beı buçukta baılana• 

caktır. 

Anadoludan bu ıeç• 
melere girmek için 

relen maruf pehlivan

ların arkası h&Jl ko

.Uinediğinden. ıeç.me. 

leni~ hanıl pehlivan• 

ların hanai pehlivan• 

larla tutuıacaklan h .. 
nUz teebit edilme- Busünldl 19Ç111e1ere girecek pehlivanlardan buı1an {tolda aaia dojru) Rifat, MUliybn, Kara Al. 
mittir. Tekirdafb Hüaeyin, Süleyman ve Arif 

Stadyoma se1ece1t pehlivanlar araıında Seçmelerin bugün ıona erdlrUmeal .,.. , de kabul edilmigtir. Tayin edilecek müd• 
kur'a çekilecek ve tutuıaca1t çiftler tayin reti kafiyede kararlaıtınlmıı olduiundan, det zarfında birbirlerinin ıırtlannı yeti 
olunacaktır. güre,1erdo sayı heaabile maflabiyet uıulil (Devamı 10 uncu sayfada) 

lzmirde bir telsir 
yanlışllQmm 

~ 

"Son Posta,, nın t•lr.lifi bügük alaka ugandırdı 

Vali, 
, . Asilerin dün Badajoz şehrine gir • tanıdıkları kimselerin hepsini imha et· 

~leleri haber veriliyor. Burada rnüca. miş bulunuyor~ .. Asiler umumiyetle, u a r 1 p n et 1 c e s 1 
~eıe 15 gu"n k d d t . 'k' C<arkamızdakomunıst bırakamayız!» 

a ar evam e mış, ı ı d' k. ld'kl ı k Ü • • k l 

"Yaşara bir ev 
almayı sizinle beraber 
ben de düşündüm!,, diyor taraf şehrin sukutundan sonra da mu- ıyere . raı~~eed~ 1 er om nıstı ı ıç· l 

hareb . .. . tan geçırmed ır er. 'hracatı teıvilı ve te•hll 
1>ır'3. eyı temadı ettırerek sokaklarda Badajoz telıri tamamiyle bir hara· Türk.iyeye şerefli bir dünya tam -ı 
~ 1rlerine saldırmışlardır. Hükumet be halindedir. lçl11 alınan t•dblr, piyonluğu kazandıran kahraman ııü • 
~!erinden bir kısmının hala ~eh- (Devamı 3 üncü aayfada) ihracata blsbltlln mani reşcimiz Yaşara bir ev alınması tekil-

- l k h / fini ortaya atan «SON POSTA>> ga •· 
o ma t. lik••lnl garattı zetesl, bu fikrinin lafta bırakılmama -

Rusyada Stalin Yoldaşı 
öldürmek isteyenler 

Nazilerle anlaşmışlar (1) 

- sına çalışmaktadır. 
Biz, bu evin alınabilmesi için Gala

tasaray ve F enerbahçe klüplerimiz a· 

~
rasında bir müsabaka tertibini dütün
müştük. 

Bu maçın hasılatı yetmediği takdir-
de, beledi,Y.emizin de muavenet edece
ğinden .şüphemiz yoktu. 

Evveli Fener ve Galatasaray klüp
lerine müracaat ettik. 

( l>eYamı l O unca ~acla) V aH •e Belediye Reiai Muldddin Oat&ndat 

linoviyef ve Kamenef ile arkadaılan yeniden muha
ltenıe edilecekler, Troçki de bunlarla berabenniı, 

eski Harbiye Komiseri iddialan tekzip ediyor 
Tarihi tablo müsabakamız neticelendi 

lzmlrde ihracat için huuıl surette 
huvlanan incir paketleri 

lznıir, 1 S (Huauıt) - İhracat ıümrü • 
iünd• bJr taiimatnameokn yanlR tatbikı 
yüzünden çok ıarip bir hadiıe oldu. Ti • 
carot odaaı bldiseylo alakalanarak keyfi • 
yeti lk.tıaat Vek&Jetine bildirdi: 

İncir ambalajında kullanılan ıelefon ka· 
{Devamı 10 uncu aayfada) 

İtalya dünya futbol 
Şampiyonu oldu 

ltalyanlar Avusturyalılan 
bire · karşı iki ile yendiler lo Troçki Zinoviyef _ _ Kamenef 

~!\" ndra, 15 (Hususi) - Moskova kast hazırlamaktır. Bunlara mensup a- Berlin, 15 (Hususi) - Futbol fi. 
~, ~i.i~deki çarşamba günü müh!m da:m1ar iki sene evvel komünist partisi nalinde ltalya bire karşı iki ıayı ile A· 
~:arihi bir muhakemeye şahit ola • liderlerinden Kirof yoldatı öldürmüş • vusturyayı yenmiştir. Birinci haftaym
' lt, Muhakemenin başlıca kahra - ler, ,ayni zamanda Stalin yoldaş ile ar- da vaziyet sıfır sıfıra berabere idi. f. 
~~ları Zinoviyefle Kamenef ve arka- kada,larını da öldürmek istemişlerse de talya futbol olimpiyat şampiyonu ol-
ttl.._ -tıdır. Suçları devlet ve hükumet muvaffak olamamışlardı. . muştur. 
~ıru ortadan kaldırmak için sui- (Dnama 3 üncü ta)'fada} (Devama 10 uncu sayfada} 

Mileabakanwı netlc.We en fula he ienildiii anlatılan (Kadın n Y art) 
İtimli ~blo ( Y azıaa 3 ünci aayfada) 
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-, Resimli Makale Her gün __ , 

Fra-ısa - Polonya 

E. Talu 

Bugünkü medeni
yet .iki temele daya· 
nıyor; biri emniyet, 
diğeri refahın ifadesi o 
lan mamuriyettir. J. 
kisi de birbirinin ikiz 
karde§idir. Alacak em 

H arbi umuminin neticc•t'.nde Vilson 
niyet .. y.mde refü 

prensiplerine istinaden vücut bu • Ye mamurİyete imkin 
lan ve yahut ki yeniden ihya edilen mem- ~dır. 

leketler, kendilerine bu mevcudiyeti sağ- Refah ve mamuri
lamış olanlara lı:arşı minnet borçlarını, on- yet, emniyeti uğlam
larla ittifak etmek auretile ödemi~lerdi. J.r, emniyet de refah 

Bu meyanda Polonya da kendi mu • ve mamuriyeti besler 
kadderatını Fransay: Lnğlad~: Fr~nsızlar, ı' ve hızlandU'U'. Bu 00 
Varşavaya bir asken heyet gondenp Po • esasın da hududu yok-
lonya ordusunun tensik işini ellerine aldı- .. _ h • • d d • • ,.ou. üDSI e auna ı-

Jar. Polonyanın harici sıyaseti Ke Dor- I ] d • • 
• 1 er eyen, aıma yenı-

seyden direktif alıyordu. Beynelmılel ko- le d • ._,._ __ .. 
1 . .. . . nen, aıma teııuunu 

nuşmalarda, bu devletın mumessılı karara ed iki lru . I 
d .. F d l . . en vvettir. • iştirak etmez en once ransız e cgesının 

lim ve fen bu iki kuvgözlerin in içine bakar, onun İşaretile ha -
k d d. ve:in en özlü ve en 

re et e er ı. belli b h 
Bu bir nevi siyasi teheiyet Polonyanın Bf 11dasıdır. 

coğrafi vaziyeti ile asla uymuyordu. F ran- 1 Dünya mitletleri-
sadan çok uzak mesafede bulunıııı Polon- nin vaziyetlerini, kuv
ya bir taraftan Sovyet Rusyanın, öbür ta - vet.Jerini, bu ölçü ile 

raftan da Almanyanın ara yerinde kısılmı~ ölçmek çok kolaydU". Ba ölçü .. yesinde 
vaziyette idi. Fazla olarak, her ikisi ile de j ~iyet eodİfe&İ bazan tereddi eder 
tasfiye edilmemi§ caki heuplan vardı. Al- reddıye uiratmamak sereldir. 
manya Silezyanın ve Pomeranyanın birer 1 • Refah ve mamuriyet te israf Ye sefahat 
kısmı ile, Gdynia limanırun bulunduğu mn- ~ :rnafa defer. 

a Emnig•t ve mamuriyet a 

hakikab anlamak ve bakikatm lfıiı ile hareket etmek kolayı.pr. 
ve bir vehim bir kabus mabiyet.iıü alır. Bundan sakınmak ._ emniyet hiuini le-

teklinde tereddi eder. Bunlar da ayni derecede muzırdır ve ayni derecede aakınıl· 

hut Koridor ve Danzig üzerindeki hakla - =;~~~~~~::~~~~::~~~~~~::~~~~~~~~~~:;~:::::;:~::::~~~:;:~:;:::~::::::::.::= 

:::.-d:~;.=::-n:::~·ı;~ ~:~;:~ I'- S Ö Z A S 1 N D A ) 
tane duygular bcslemiyorlardı. A 

Günün birinde. Polonya sağdan veya , ____ _.,_ _____________ , __ _ 

soldan bir tecavüze uğrıyacak olursa, Fran- japongadaki otomatik •-·------------JJ 
sa nereden ye~p te yardım edebilecekti? Evlenme komi$yoncuları ulERGu-·N BiR FIKRA J 

Alman devleti kuvvetlendikçe bu istif- rl 
ham endişe verici bir hal aldı. Yurdunun Tokyoda oto- Hindistanda 
menfaatini her ıeyden üstün tutan müte - matik telefon şİr· Tereddüt Sravana Belgo -
veffa Mareşal Pilsudski tehlikeyi görüyor- keti, hem telefon Mubsinle borazan Tevfik çok sevi • la tepesinde 
du ve onu kendi yakın ve emin adamlarına mu ha berelerini §İrler, içtikleri su ayn gitmezdi. He - Gommata ilahı-
da göstermekten hali kalmıyordu. Polon-1 arttırmak ve hem men her gece, Beyoğluna çıkarlar, o nın, 15 metre 
yanın necat çaresini, bitişik kom~ularile de nü(usu ziya· vaktin hovardalarına daimi uğrak olan yüksekliğinde bir 
hoş geçinmekte buldu. Fransız dostu Za · deleştirerek ev- bakkal Papinin dükkanında ayaküstü heykeli vardır. 
lcskiyi hariciye nezaretinden uzaklaştırdı; Jenmeyi çoğalt _ bir kaç tane atarlar ve sonra eğlenti Her on bq ae· 
yerine zckasilc, sür'ati intikal ve kararile k · • · yerlerine duı'" erlerdi. d b" J · 

ma ıçın yenı ne e ır aıns ta· mcŞhur, kendi adamlanndan albay Beki bı'r usul bulmu~ Bir UfADl, Tevfik Muhsine tezgah 
O d 1 F k • h T rikatına mensup getirdi. n an evve , ransız aır en e - bapnda rutgeldi. Muhsin çok düıün-

yeti nezaketle iade edilmi~ti. Polonya or- tur. Bu usul fU· celi •öriinüvordu. olan Hindliler 
dur• D J I 'ı, ' .. ! b f dusu kendi kendini ıslah edecek eleman- · ~evfik sordu: unun etra mı a-

lan artık haiz bulunuyordu. Telefon makinesinin yanındaki bir - Ne oldun, Muhsin? Karadeniz • Heykelin etrafında on binlerce 
Albay Bek nezarete gelir gelmez. ha - delikten ufak bir para atıyorsunuz. de gemilerin mi batb?. insan toplanır. Bunlardan bir tanesi 

rici siyasetin istikametini değiştirdi. O si· Öbür taraftan bekar kızların adresle - Muhsin bapnı salladı, içini çekti, bir ilahmın sırtından kafasının hizasına 
yasetin evvela istiklalini temin etti. Son rini yazan bir kağıt çıkıyor. Siz bun • de kadeh yuvarlayıp cevap verdi: kadar tırmanır ve bir kap içinde bulun-

laşmalar, ademi tecavüz ve dostluk mi • sine telefon ederek, ışınıze gelirse değil.. bô sün evvel doktora gittim, döker. 

saklan akdetti. hayatınızı bağlıyorsunuz. muayene oldum. Herif bana bir takım Bu hadiseyi müşahede eden bir Al-

Sözün Kıs.ı~ı 

Altı yüz lira 
Çalan adam/ 

.. Talu 

Bir kanun adamı, mensup oldu~ 

dairenin amirini :iğfal ederek, del'• 

lete ait altı yüz lira bir parayı zimmetin• 
geçlıınif. 1 

Mesele meydana çıkıncaya kadar bd 
para ile har vurup barm~n savuran bu • 
dam, yakalandığı vakit, kendisini sorgu,
çeltenlere: 

- On param kalmadı .. diyor. Hepsini 
barlarda, çalgılı meybanderde. Beyojld 
alemlerinde harcadım . Zaten 'bu altı yü~ 
lirayı ben bu maksatla aşırmıştım. KencU 
mC§ru kazancımla cri~cınediğim bu yerle" 
rın ötedenberi hasretini çekiyordum. ' 

irtikap, zimmet, bir memurun şerefi-, 
ni. haysiyetini azami derecede 'kının sur 
lardandır. Seciyesi sağlam, ahlak pren• 
sipleri dürüst ve esaslı, vazife hissi galip 
olan memurlar ahvalin zarureti ne kadat 
tazyik edici bir mahiyet alsa gene de doi" 
ru yoldan p.şmazlar. Ve bereket versidi 
Cumhuriyet rejimi kurulalıdanberidir bıf 
«tam ayan> memurlar, devlet hizmetindC 
kabir bir ekseriyet teşkil edczler. 

Şunun yanınJa cüz'i bir akalliyet va• 
ki, uzaktan uzağa, marifetlerini gazet• 
Nyfalarında okuyup takbih etmekteyiz. 

Bu zavallıların içerisinde cidden acııf 

pıağa layık olanlar yok değilJir. Hayatta 
hazan öyle elim vaziyetler olur ki en sai• 
lam seciyeleri sarsabilir, en temiz vicdan• 
lan bir an için körletir. Hasta bir çocuğıı 
elden gitmek tehlikesini gösteren bir baba. 
yurdunu kurtarmak, bir namus borcu öde' 
mek için ancak Jizıın olduğu kadar bit 
parayı - gene de bilahare azar azat yt' 
rine koymak azmiyle - zimmetine geçi• 
renler kanun bakımından mahkum olur• 
laraa da, vicdanı amme kendilerini bir de' 
roceye kadar mazur görür. 

Fakat eğlenti yerlerinde para yeınel 
için, haysiyetini, tcrefini, itihannı, istikba• 
lini ayaklar altına alacak kadar düşmeY• 
bir ad, bir sıfat, bir mazeret bulamıyO" 

rum. 
Hele nazarımda, suçun ehemmiyetini 

arttıran bir keyfiyet daha var ki, o da bu• 
nu irtikap eden adamın lstanbulun o men• 
debur, o zavallı eğlenti yerlerine has1s( 

çekmiı olmasıJır 1 

J./d 
ra da Almanya :ile ve Sovyet Rusya j)e an - lardan münsab gördüğünüz bir tnne- ı -Sorma, birader! Aldım bqımda durduğu kızgın yağı, başından aşağı 

Beynelmilel konu.,malarda, Framıa ar- * t nbihl t" F-•--· !L" t · t 
,. e er geç 1

•• ._, uu ane JÇ te san man müdekkiki, Hindlilerin her biri-
tık Polonyadan körükörüne mütavaat gör· Fttlcln tedawlalnde kullanılan londa mı yat, dedi, yoksa on tane iç te ne bu i,qi neden yaptıklannı sormuşsa - .. ·-·-··--··- ··-----""' 
müyordu. Kabahati elçisinde buldu, dei:riş- !1-!..ı • at ded" ut " B:/ı·gor Musunuz? 

aıtrnah •lwrlalnekler IKHle mı Y 
1
' onun orasını un • da hiç birinden müsbet bir cevap ala· • tirdi. Gene faydası olmadı. Albay Bek. tu · d" t _ _.d .. t • • • d · f 

D.. h f d • · · k m; fım 1 
ereu u ıçensın eyım. 1 - Hindlı'lerin mitoloı"isine 0 Öre atef muhaliflerine rağmen, memleketinin siya- unyanın er tara ın a sıvrısıne - •- * mamıştır. .., 

l al h. d b" ··cad l * Allahı kimdir? . setini, hakiki menfaatlerine göre takarrür er ey ın e amansız ır mu e e a • Ollmplyad ,ampfyonları,amel ırat ? 
ettimıi1. ondan inhiraf etmiyec:ckti. çıldığı halde Kalifomiya'da Colombus olarak mı birinci gellY'lşler? Kızları en fazla okuran mlllet 2 - Afrikada kaç milyon insan Y~; 

Fransa, bir müddet, esk.i Peykine karşı u- şehrinde, sıtmalı sivrisinekleri barın - fngiliz gazeteleri Amerikıllı meş _ Lehl•tan ~;? Afrjka Avrupadan kaç defa bü> ·· 
zaktan uzağa aenenşler, sitemlerle iktifa dıracak bir laboratuar in•a edilmi,qtir. h k O ·ı Boben Bütün dünya milletleri arasında bir '\ 

" " ur oşucu vens ı e sonun ' 3 _ Apis öküzünün husuaiyeti nedirı, etti. Fakat Alman tehlikesi büyüyünce o. Bu laboratuarın her tarafında sular dah b k k _ ,_ be h mukayese yapılırsa kızlarını en fazla 
a ça u oşmwro ve ser sce a - . I v (Cevaplan Yarın) nu~:d:~::;~ri::t~.an - diktatör mev- durmktadır. içinde milyarlarcn sivrisi- reket edebilmeleri için birer ameliyat okutanların Lehliler o dugu ~örülür. Dünkü Suallerin Cevaplan : 

cral R d S nek vızıldamaktadır. yaplırniı• olduklarını haber vermek- Filhakika Lehistanda mevcut 24 tane 1 - Robenaon Krozoe Fransız roııı•ıı" kiine geçen Gen i z - migly için T • ksek k Ü · · 'd 
il d --·' v f d d ı Le Rivayete nazaran bu sivrisinekler - t-_:ıı·r. Bu ameliyat meselesini ortaya yü rne tep ve nıversıte e --1---dan Daniel Foenin bu isimli ro~' Franu • e osuuga tara tar ır, er er. on ca 'l 447 k ardır ıı;;u&Illl d 

Blum hükWııeti timdi bu iddianın ne de - den tababet bilhassa, dimaği t~vvüş- çıkaran Frank Bapit bir masajcıdır. 1 • · 12 v • .nının kahramanıdır. Bir vapur kazasın • 
recelere kadar doğru oldaiunu iskandil et- lcr ve felcler için iatifade etmektedir. Masajcının ortaya attığı bu haberini Bu rakknm erkeklere nazaran yüz- usı'Z bir adaya dü,en Robenson on sene b1' 
mck ve eski ittifak bağlannı gene ayni kuv- Onların mikroplanndan yapılan bir her iki kOfucu da tekzip edememişler- ele yirmi sekizdir. adada yalnız bapna yazm11o ve hatıral-' 
veıJe sağlamak mümkün olup olmadığını serom, hastaya bir aralık kuvvetli bir dir. 1kinciliğl yüzde, 23 ile lngiltere, ,teklinde bütün hayatı kaleme alınmıştı~ 
anlamak için Varpvaya, erUnıharbiye ateş veriyor fakat sonradan da derhal lngiliz gazetesi bu amdiyatın bir üçüncülüğü, yüz.de 14 ile ltalya, dör- 2 - Şehzade Cem; .bn!eşi Beyaı.1~ı> 
rei9i General Gamelini gönderdi. iyi ediyormu~. arap doktoru tarafından yapıldığı ve düncülüğü, 13,4 ile Çekoslovakya. be- ~·~liip olduktan .~nra ~ defa Kar~rn t' 

Paris matbuab, Alman efkin umumiye- * f k r ld - . r şinciliği 13,7 ile Almanya almakta • beyı Kasım Beye ıltıca etti. Oradan bır ~ 
ilinin bu ziyaretten endiee ettiğini ya Vmvde konu• ulan Fransa a at ame ıyatta ne yapl ıgım gız ı- dır miye binerek Rodos ~övalyelerine sığı~,.;; 

zı - • 'T tutmakta olduğunu yazmaktadır. · • • 3 _ Romanyada buaün 17,393,UV"' 
yorlar. Geçenlerde Vimy'de bir merasim Ancak bu ameliyattan sonra ayak- BI * 

1 
d h Rumen yqar? 

Bence bunun aaL olmamalıdır. Albay lm B . .. h la d h . _ı 1,._ .k. k b k r ••n-r -rg a • . _.Ja 
Bek iktidar mevkimde bulundukça, Po • yapı Iftı. u meraaım umuını al rp r a a zıyaae erastı ıyct es etme - hl"l lek tle . d k" • 4 - Kefalonya aduı Yunanıırt...--
1 · t" b" L ba'- _ı f d esnasında F ranıızlara yardıma ge en te ve büyük bir kuvvet iktisap etmek- le 1 er m~ e nn e 1 .e!yayı57yıne 

1Zanta adası mukabilinde Ye Korent ibO • onya aıyue ı, 11' çe>ıt ıumoan ay asını l k ti tan tmak va-
gördüğü yalan Alman clostluğunu, uzak - Kanadalıların uğruna olmuştu ve F ran· teymiş. mem e e erme ı ıçın ian kal'flSlndadır. 

d V. • · A ·L l lara · t" gonluk bir katar tefk.il ederek, aeyyar 5 _ T·-Le ·••ncagı· olarak --L'den ,.~ taki. faydasız Fransız dostluğuna feda e - sa a ımy yı menll[a ı vennış ı. ~ - ca1U 

demez. Orada üç Çe\lit Fransızca konuşul - Kral, nahvi ve !arfi bir lisan konu- bir şimendifer eergisi te\lkil etmişler - dilen yerin timdiki ismi Antalyadır • .--' 
......... _ .. _ ........... - ............... _ du. Birincisi Fransa reisicumhurunun şuyor, fakat an'anevi Fransız lisanına dir. - i 

Doktor kadınlar lisanı idi, pürüzsüz temiz &ansızca, di- lngiliz telaffuzile sadakat gösteriyor- Bu sergi her uğradığı istasyonda llallllazel olan Mllk•• 1 , 

19 rd l Ka d l l F "d" du, öyle ki, kralın söyledig-ini ne lngi- büyük bir alaka uyandırmışbt, yalnız iki sene evvel Val'fOvad~ bir 0~ uncu ası an evve dünyada ka· ğeri, na a ı arın ransızcası ı ı, ana •• ffakı t1' b" d" t nellP" 
dm doktorun mevcut olmadığı sanılır, lisana yakındı üçüncüsü de lngiltere lizler ne de Fransızlar anlıyamadılar. vagonların içi bu yaz günlerinde pek tor muva ye 1 ır am ıya. . d., 
bu zehap büyük bir hatadır. Zira tarih- kralının Fransızcası idi. Fakat an·anesinin icabı yerine geldi. sıcak olmuştur. sinde 18 yaşında Tenebaaı1? ~snıN& 
te mükemmd kadın doktorları namla- bir erkeği kadına tebdil etmıştır. eC 

r · J fua defterinde erkek olarak muka1Y .. rına taşlara bile hak ettirmişlerdir. • 1. STER ı· N AN M Af, bulunan Tenebasım kaydını kadı::;: 
Nitekim Tios şehrinde bir tBf bu - İ S T E R J N A N tebdil etmiş ve artık matmazd bu>,,. 

lunmuştur ve bu taşın üzerinde şu i- l k l b" · de e 
Unkapanında Hayduda Alieddin ıokafrında 24 numarab mif. Ayın ne dokuzunda, ne onunda ve ne de 11 inde Kasaba nan eski de i an ı, günün ırın hare okunmuştur. 

1 
• ·ı· _ .L 

evde Oturan Bayan ._ ____ dun.. ı"darebanemize .. eıcrek bize postahanesine varabi.lmiı. Bittabi telpaf bava eaı ınenzı ı ma&- lenmi,qtir , ı-~ <eAntioc'his, Dioclote'in kızıdır. Yap- ... ~ • " · . · vo-
fUl\ları an1ath: ıuduna iriJene kadar havaleyi alacak oıaa zatm bekletoddeıa Bu defa Fransız gazete1erının 

1
._ .. ı 

tığı tıbbi hizmetlere mukabil, şehir o- ((-Bu ayın sekizinde saat 9 da Büyükpoataneden Mudan- ayaklarına kara ıu inmi,. Ayın on birinde aut ona kadar bek· şovadan aldıkları haberlerde anıe JY": 
nun namına bu abideyi rekzetmiştir.» yada otelci A:hmet vaıpte•ile Nazmi namma bir telaraf havalesi leyip le bir ıey çıkmadığım görünce kallmılf, tıtanbula rehnit·· neticesinde kadın yapılan Tenebst'ı,YI 

On birinci asırda Trottula isminde Yerdim. Ve bu tell(raf banlesinin nihayet nihayet 8 saat içinde Siz bana ne dersiniz?» mm bir erkek çocuğu doğurduğun\! 
bir Arap kadın mutabbibi de Akdeniz Mud· .. -- vara-::.......1-- emin olarak evi.me döndüm. Fakat Okuyucumuzun söyledilclerine biz İnanıyoruz. Ey okuyucu L ed' l -·.1-.1- -..g..- dirmea.t ır er. iti 1 havzasında Ün salmıştır. 1:~.)1 de Mü- gelin cörün ki, te~afın sür' atinde bir acayi.plik bat göıteT - ıen de artık. Bu haber Parisin tıp mahfeli~ ~ 
nihli bir Alman kızı kulak boğaz bu • J ~ TER 1 NAN J S TER J NA N M A l de şiddetli aıaka uyandırmış ve bu>' 
run mütehassıslığının diplomasını al-

1 
_J dedikoduya sebep olmuştur • 

mıştır. 
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ispanyada dünkü kanlı " Dünya yeni bir 
harp karşısında!,, Yahudilerin şikayeti 

Sayfı 
• 

8 
muharebeler 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

ta S~n Sebestiyen civarında da bugün 
~ ı çarpışmalar olmuş, iki taraf bu· 
~tı a da kıyasıya dövüşmüşlerdir. Bu
~ illa beraber asilerin bu mıntakada 
~vaf fakıyet kazanmadıkları, bila -
q .askerce ve mühimmatça pek ağır 
~~t~ uğ~~.ıkları temin olunuyor. 
Ilı erın muhımmat depolarına hüku
'ltt~t tayyareleri tarafından atılan mer~ 
k hr isabet etmiş, mühimmat deposu 
tok ava olmuş, bu yüzden asilerin bir 

dir. General Mola öğleden sonra Burgoı'a 
avdet ve ıaat 21 ~e oraya muvasalat et
miıtir .. 

Romanyanın harbe girişinin 
20 inoi yılında Rumen 
gazetelerinin neşriyab 

Y er yüzündeki nüfu11larının sayısı on 

altı milyona vardığı tahmin olunan 

dünya Yahudilerinin mümessilleri Cenev
rede toplanarak vaziyetlerini konuştular 
ve dertlerini döktüler. 

Yahudi kongresinde geçen müzakere
lerden, Yahudilerin umumiyetle mustarip 
ve müşteki oldukları anlaıılmaktadır. Hep· 
si de, Yahudilere karşı reva görülen taz
yik ve itisaf ıiyasetinden inlediklerini sÖy• 
!emişlerdir. 

Bir Alman - İngiliz - Fransız 
dostluğuna doğru mu ? ~ 

Almanya tarafından Londraya yeni ' 

bir sefir tayin edildi. Adı Fon Rib· 

bcntrop'tur. Bu adam Alman cumhurreisi 
Hitlerin f8hsi dostudur ve mutlak surette 
itimadını haizdir. İşte bu sebeplerden do
layıdır ki Fon Ribbentrop'un Londra se
firliğine tayini hususi bir dikkat uyandır
mıştır. Fon Ribbentrop ayni zamanda Al
manya ile lngiltere arasında yapılmış olan 
deniz anlaşmasına ait müzakereleri idara 
eden ıahsiyettir. Bu bakımdan, Almanya· 
nın lngiltere ile sıkı bir teşriki mesai si -
yascti takip edeceği artık sarih bir surette 
anlaşılmaktadır. Almanyanın bu tasavvuru-

Bu muhabir, iki Generalın, belki de 
Madrid' e henüz taarruz etmemek kararı· 

nı verdiklerini ilave etmelctedir. Çünkü 
Madridin yakında teslim olacağına dair 
kuvvetli emareler vardır, 

Beynelmilel Vaziyet 

Londra 1 S (Hususi) - İspanyadaki 
dahili muharebe yüzünden hasıl olan bey
nelmilel siyasi vaziyetin uyandırdığı endi
fe henüz zail olmamıştır. Bilakis Alman-

Bükreş, 15 (A.A.) - Romanyanın u
mumi harbe girdiğinin yıldönümü müna
aebetile gazeteler uzun uzadıya neıriyatta 
bulunmakta ve &Tadan ancak 20 sene geç· 
tiii halde yeni bir harp heyülaıının dün
yayı tehdit etmekte olduğunu yazmakta· 
dır. 

Yahudi kongresindeki Romanya mu
rahhası Yahudilerin umumi vaziyetini an
latırken: «Siyasi ve iktısadi düşmanlık 
kurbanıyız. Nazilerin Yahudilere kartı ta· 
arruza geçmeleri bu düşmanlığı kat kat 
arttırmıııtır. Nazilik, yalnız Almanyadaki 
değil, biitün dünyadaki Yahudileri imha i
çin uğraştığı halde devletler süküt ediyor 
ve bize knrşı lakayt kalıyor.» demiştir. 

Rcltn~o~ları da kullanılmayacak hale yanın ademi müdahale için Fransa tara-
!; ıştır • fından vukubulan teklife henüz cevap 

Q' ükumet kuvvetleri Oviedo şehri- vermemesi endişeyi arttırmakta ve F ran-
1 ele · k · · - k İ t ~ . geçırme ıçın ugraşma ta ve sada Almanya ile talyanın spanya asile-
~ tın sukut ettiği haber verilmekte rine yardım ettikleri telalcldsini kuvvet· 
Ilı' de bu haber henüz teeyyüt etme- lendirmcktedir. • 
~ bulunuyor. İngiltere Hariciyecisi Mister Eden tara· 

k~eneral F ranko k~vvetlerinin hü- fından tasvip olunan bir tebliği neşretmiş
\Qk et elinde bulunan Malagaya karşı tir. 
~ U bulan taarruzlarına dair müsbet 
çl-f~İr haber gelmemiştir. 

Tebliğde, ispanyaya silah ve mühim· 
mat ihracının yasak edilme9i hakkındaki 

Fransız teklifi üzerinde lngiltere ile F ran
eanın tamamile mutabık kaldıklarını, bıJ 

yolda notalar teati ettiklerini, Almanya, 
İtalya, Portekiz ve Sovyetler Birliği de 
tasvip ettikten sonra anlaşmanın tatbik e
dileceği beynn olunmaktadır. 

ti.. ukumet kuvvetleri Granada seh-... e ı_ , 
~arşı taarruza devam etmektedir. 

Ceneral Franko İle General Mola 
Görüıtüler 

p . 
tiıı· llrıs, 15 (A.A.) - Excelsior gazete-

Sovyetler Birliğinin anlaşmayı müsait 
bir tarzda telakki ettiği zannolunuyor. Fa
kat Almanya ile ftalyadan henüz cevap a

Gazeteler bütün milletlerin gayretleri
ni sulhu tanine sarf etmeleri lazım geldiğini 
ehemmiyetle tebarüz ettirmektedirler. 

Rusyada Sialin 
Yoldaşı öldürmek 
isteyenler 

( Battarafı 1 inci sayfada) 

Yapılan muhakeme neticesinde Zi
noviyef on se~eye, Kamenef beş se· 
ney:e mahkum edilmişlerdi. 

Bu tethiş grupunun reisleri ile arka
daşları gelecek çarşamba günü yüksek 
mahkeme tarafından yeniden muha-
keme edileceklerdir. . 

Zinoviyef ile Kamenef bütün dün
yada şöhret kazandıkları için muha -
kemeleri geniş bir alaka uyandırmış
tır • 

Moskova gazetelerinin verdikleri 

le ~ ispanya muhabiri, General F ranko i
t~la cneral Mola'nın dün Seville'de buluş
~ .

1 
tını ve General Mola'nın saat 11 de 

~tayyare ile geldiğini bildirmekte· 

Van gölü için 
lınamamıştır. 

.. malumata göre tethişçi suikastçilerin 

Spor teşkilatı Nazilerle teşriki mesai ettikleri ve on
lardan ilham alarak ve yardım göre • 

'fer . .k. .,. 6aarılfıe rek harekete geçtikleri anlaşılmıştır. sanemıze ı ı vapur LY.l• 
Diğer taraftan bazı gazeteler, bun-

sipariş edildi 1 Bağlanıyor Iarın eski harbiye komiseri Troçki ile 
A k teşriki mesai ettiklerini de haber ver-

~l n a~a, 15. (A.A.) - Van gölü A Akara,. 1~ (Hususi) - Spor teşki- mektedirler. 
tq:hne ı?a.rc:sı, Vangölü için yaptıra- !atının Maarıf Vekaletine bağlanması Troçki, aleyhindeki bu ithamları 
lı ~ yenı ıkı vapurla Tatvan karşı - etrafında tetkiklere başlanmıştır. haber alır almaz, bir Norveç gazetesi-
01b(Ja kurulacak Tersane için lüzum Spor kurumunun vekalete bağlan - ne yazı yazarak bu çeşit işlerle hiç bir 
ı:-n nıakincleri fabrika ve havuzlar ması ancak bu kurumun kongre ha - lAk b 1 d - R .1 I" IQilr • 1• d _ a a ası u unma ıgını, usya ı e a a-

'\;sın. c sipariş vermiştir. ın e yapacagı toplantıdan sonra belli kadar olmak .. t - b"t" · · 
ı ] k uzere yap ıgı u un ışın 

İ2 enı yapılacak vapurlar takriben ° aca tır. _ gazetelere birkaç makale yazmaktan 
'U ,fe~ ton hacminde dokuzar mil . Spor kurun_ıunun .ayrı çalışması ha- ibaret olduğunu söylemiş ve başkala _ 
~batınde birinci mevki salonları ve imde. de Maarıf Vekaleti spor kurumu- rının, ismini kullanmış olmaları ihti

~:nda y~tak haline getirilece~, ter· n~ cıddi surette ya~dım e~ecektir. Fa- malini ileri sürerek Norveç hükume -
ltl ı ve guverte yolcularının ıstira • alıyete geçen Maarıf Vekaleti terbiye tinin meseleyi t hk'k t · · · t d'k 
'IQ e h I .. d .. )" - .. a ı e mesını ıs e ı • h seya at erini temin edecek kapa- umum mu ur ugu, spor vo terbiye u- ten başka dünya amele te k'l"t b 

Yeti · k 1 f "d'· 1 .. - .. .. I s ı a mın u ~~ erı ve a öri er techizatını havi mum mu ur ugu. unvanını a acaktır. işle alakadar olması lazım. geldiğini de 
.;aktır. Bu ders senesı başından itibaren ileri sürmüştür. 

""tlabrika ve havuzlar idaresi bu va- mektep talebelerinin spor klüplerine Hükumet 1 tahk'k .. ı•,. . • I . . çe yapı an ı ata go-
i.1 arı 14 ay zarfında Van gölünde ıntısap an meselesı tetkık edilmekte- re bu grup T k' z· . f' .., Ct b' d' T . , roç ı ve movıye ın ta· 

"t- ır halde teslim edecektir. ır. alebelerın spor klüplerine intisap Jimatı üzerine z· . f K f 
t e l . .. d d'l' l ınovıye , amene , lt ,. tsane makinelerini de vapurların etme erme musaa e e ı ırse her k üp- Evdokinof B k f S · f M' . 

'ııtrı · 'f 'd . . . _. . , a ae , mırno , ırıc -
ı.. ı zam;mına kadar mahallinde te maarı ı aresının tensıp edecegı bır kovskı' vesaı' d .. kk 1 k .. 
'QOrıt . .. . . . .,. re en mure ep oma u-
"'i. e edere_j işler bir halde teslim et- muallım klup ıdare heyetlerının tabu zere 19'->') d t kk'"l t · 19·>4 
" 1-.. b I . . . ·>- e eşe u e mış, ,, 

u unacaktır. azası olarak ıçtımalara iştırak edecek- senesının "lkk" d K' f' . - ı anunun a ıro un 

İngiltere Kralı 
Yunan sularına 

geliyor 
At' tilt ına, 15 (A.A.) - Gazeteler, ln-
~te krah sekizinci Edouvardın iyon 
t~l arını mütenekkiren de olsa ziya -
~deceği haberini hararetle mevzuu 

etmektedir. 

Yunanistanda vaziyet 

tır. kati' h"kA · kl'b' k ı ve u umetın ta ı ıne arar ver-

Kazanan Kredi 
F onsiye tahvilleri 
Kahire, 15 (A.A.) - Yüzde ~l fa

izli ve ikramiyeli Mısır Kredi F onsiye 

tahvillerinin bugünkü çekilişinde: 
1903 senesi tahvillerinden 7Cl8.5S8 

numara: f>0.000; IDll senesi tahvil
lerinden 291.094- numara: 50.000 
frank kazanmışlardır . 

Bir vapur halli, 31 kişi boğuldu 
Oran, 15 (A.A.) - L'oranaire va

puru Mosteganem açıklarında bat -
mıştır. Tayfadan :H kişi boğulmuştur. 
Bu vapurun bir deniz altı maynına 

çarptığı zannedilmektedir. 

lktısat Vekili lzmirde 

miştir. 

İthamname Sovyet müddeiumumisi 
tarafından tasdik olunmuş ve ali 
mahkemenin askeri kısmına tevdi edil-
miştir. 

Tarihi tablo 
Müsabakamız 
Neticelendi 

Lehistan murahhası Doktor Reiss: «Le-
histandaki üç milyon Yahudi me-
deni ve iktısadi müsavat ile en 
iptidai mahiyetteki iktısadi hak-
lar için müdacele ediyorları> tarzında söz· 
ler söylemiş, daha başkaları da ayni vadi
de tazallüm ve şikayette bulunmuşlar, en 
nihayet Hitlerciliğin Yahudiliğe karşı aç• 
tığı mücadeleye mukabil, Almanyaya boy• 
kotaj tatbikına devam edilmesi kararlaş· 

tırılmıştır. 

Yahudiler tarafından ileri sürülen bu 
şikayetlerin haklı olup olmadığını tetkik 
ederek bu meseleye dair bir hüküm ver
mek adeta imkansızdır. Çünkü y ahudi 
meselesi, çok çetin ve çok karışık bir me
seledir. 

Y nhudilerin muhitlerine temessül et
miyerek, yerleştikleri muhitler haricindeki 
ırkdaşlarile sıkı münasebetlerini muhafaza 
etmeleri öteden beri şüpheli bir unsur olarnk 
tanınmalarına sebep olmaktadır. 

Biı memlekette yaıayan ve o memle
ketin vatandaşlığını haiz olan bir kimse· 
nin memleket dışında bir takım unsurlara 
kargı bağlılığını, mensup olduğu memleke· 
te karşı bağlılığından üstün tutması, ancak 
şüphe ile karşılanabilecek bir harekettir. 
Bilhassa, muhtelif memleket tabiiyetini ha
iz olan ayni unsura mensup grupların, iki
de birde kongre toplayarak mücadelelere 
girişmeğe, yahut §Öyle böyle yapmağa 

kararlnr vermeleri, kendi milli ve dini ca· 
mialarını her endişenin fevkinde tuttukla
rına kat'i bir delil teşkil eder. Bu da hisso· 
lunan güpheyi ancak şiddetlendirir ve onu 
husumete çevirir. 

Bu bakımdan Yahudi kongresi, Yahu
dilik lehinde olmaktan ziyade, aleyhinde 
netice verecek mahiyettedir. 

Fakat Türk vatandaşı olan Türkiye Ya
hudileri, böyle bir netice ile karıılaımak 

endi~esinden tamamile uzaktırlar. Çünkü 
Türkiye Yahudilerinin böyle bir kongreye 
iştirak etmeyi akıllarından bile geçirme
diklerine inanıyoruz. 

Ömer Rıza Doğrul 

nun haiz olduğu hususi ehemmiyet, bil • 
hassa, içinde bulunulan arsıulusal vaziye- 1 

tin nezaketinden ileri geliyor. Her neden-1 

ae Almanyanın bu kararı Fransanın hoşu
na gitmiııe hiç benzemiyor. Nitekim, bu 
hadiseden istifade ederek Almanyanın kur
nazlık yaptığı, İngiltere ile iyi geçinmek is
temekte samimi olmadığı, sırf nazik za - : 

manian atlatmak için İngiltereye kur ya
par neviden hareket ettiği yazılıyor. 

Knbul edilmek lazımdır ki dünyanın ya
ıadığı şu vahametli gü~lerde, bu nevi neş
riyat, vaziyeti umumiyeyi ıslah edip si
nirlere sükun verebilecek mahiyette şeyler 

değildir. Beynelmilel sahada §İmdiye ka • 
dar milletlernrasına mütemadi surette 

tefrika ve şüphe sokmaklndır ki bugünkü 
buhranlı vaziyet ihdas edilmiştir. Fransız 

mntbuatının iddiası şudur: 

Almanyanın en çok çekindiği devlet İn· 

gilteredir. İngiliz efkarıumumiyesinı ve iı 
baıındaki ndamları okşamak suretiledir ki. 

ıimdiye kadar elde edebildiklerini temin 
eylemiye muvaffak olmuştur. Bazan §il 

hadiseden ve hazan da bundan istifade ey
lemek suretile bu neticelere varılmııtır. Ni· 
tekim, Habeş - İtalyan muharebesi esna • 

sında çevirdiği manevralarla hem ftalyay1o 

hem de İngiltereyi kendisine yakmlaıtır • 
mak gayelerini gütmüıtür. Şimdi, Londra-
ya tayin edilen yeni sefirin hüviyeti gös -
teriyor ki Almanya ltalyayı terkederek ln
giltereye teveccüh eylemektedir. Fakat ge-

ne Fransız matbuatının kanaatine göre, bir 
lngiliz - Alman dostluğu, Fransa aleyhi-

ne müteveccih olamaz. Çünkü İngiltere -
nin emniyeti, F ransanın emniyet içinde bu· 

lunmasile kaimdir. Bundan ötürüdür ki 
Almanyanın yeni Londra sefiri Fon Rib

bentrop, yalnız bir Alman - lngiliz dost -

luğu tesisile kalmıyacak, bir Alman - in .. 

giliz - Fransız dostluğu yaratmak gibi mu• 
cizevi bir iş görecektir! 

Fakat nasıl? 
Fransızlar da işte bunu merak ediyor • 

lar. - Selim Ragıp 

Tan' da Ahmet Emin Yalman ccBir haf- ' ihtimal vermezsiniz» dedikten sonra bazı 
talık tarih» başlıklı makalesini İspanya i,- temennilerde bulunmaktadır. 
!erine tahsis etmiştir. Ahmet Emin Yal - Açık Söz'de Etem İzzet Benice «Şark• 
man ispanya i!ılerine karışılmaması ıçın ta yeni idare» başlıklı makalesinde İsmet 
Fransanın düşündüğü ilacın çok sathi ol - lnönü hükumetinin şarkın kalkınmasına e· 
duğunu yazdıktan sonra, sulh bakımın - hemmiyet verdiğini kaydederek birinci u• 
dan yegane çıkar yolun dostane bir tavas
sut yapılnrak ispanyada mutedil bir u1laıı· 
ma idaresi kurulmasına yardım etmek ol
duğunu söylemektedir. 

Muharrir, meselenin bir ispanya mese
lesi olmadığını söyliyerek, hakikatte bütün 
Avrupanın zıt cereyanlarının birbirine tu
tuşmuı olduğuna işaret etmektedir. 

lf\Umİ müfettiı Abidin Özmenin iç Ba • 
kanlığa verdiği raporunu tahlil etmektedir. 

Muharrir, makalesinin sonunda şöyle 

demektedir: 

«Bu kalkınm~yı ve idealimizdeki do .. 
ğuyu dağınık emek, dağınık para yerine 
l\ncak toplu, fakat seferberlik halinde ve 

Tarihi tablo müsabakamız netice -
lenmiş, reylerin tasnifi ile (kadın ve 
Yurd) isimli tablonun en fazla beğe
nildiği anlaşılmıştır. Evvelce ilan et -
miş olduğuıjıuz vechile bu tabloya rey 
vermi1ii olan okuyucularımıza he -
diyeler takdim edeceğiz. Hediyeleri -
miz kol saati, evrak çantası, masa sa
ati, eşarp, kravat, eldiven, bilezik ve
sairedir. Hediye kazanan okuyucuları
mızdan lstanbulda bulunanların salı 

Ahmet Emin Yalman Avrupanın karışık 
vaziyetinden Mısırın istifade ettiğini kay -
dederek makalesine son vermektedir. 

en iyi elemanlar elinde bir topluluk, her 
yandan ve her bakımdan hızlı çalışmak. 

gene toplu ve birden harcamakla vücuda 
getirebilir.» 

k Atina, J S (Hususi) - Dün 
ICtfuya varan Başvekil Metaksas 
~l tarafından kabul edilmiş ve 
~il müddet Kralın nezdinde 
bGk~ıştır: General Metaksas Krala 
eı~, urn~~n ameleye karşı tuttuğu 
~t setı ızah etmış, ve amele ile 
t~{0~lar arasında zuhur edebile
hnk .. ıht~lafların .şi'?_~iden sonra 
ttı~~rnetin hakemhgıle halledil
lıkı 1 Yüzünden pek çok karışık
ttıış <ltın önü alınacağını anlat-

bt. 

İzmir, 15 (Hususi) - İkbsat 
VekiH Celal Bayar yarın İzmire 
gelecektir. Vekil üzüm piyasasının 
açılışında bulunacak, burada bir 
hafta kadar kalacaktır. 

Cumhuriyet'te Yunus Nadi «El ve ev 
gününden itibaren matbaamıza ug· rı- Kurun'da Asım Us cı Bir nüfus hadise -

işleri sergisine ait bir temenni» başlıklı 
k hediyele · ' l I · d si ıı başlıklı makalesinde erkeklerin mi. 

~eTa~aşada bir çocuk yandı 
~~ trnır 1 S (Hususi) - Kemal
~lttı ctnın Harta köyünde bir facia 
~k uş, Mehmedin bağ çardağında 
i~i ctn bir yangında Mehmedin 
~~ Yaşındaki çocuğu diri diri 

tnıştır. 

yara rını a ma arını rıca e e- makalesinde Ekonomi Bakanının bu ser -
Uşakhlarm Yaşara hediyesi ıiz. Taşrada bulunan okuyucuların he- giye fazla ehemmiyet verdigwini kaydet - yoksa kadınların mı daha çok yaşadıkları 

d l · d l · l l meselesini tahlil etmekte ve istatistik 
Uşak, lf) (A.A.) - Uşak gençler İye erı a res erme posta i e gönderi e- tikten sonra el ve ev işlerinin idamesi lü - umum müdürlüğün'ün ncşrettıgı. Ankara 

bi~liği, olimpiyatlarda Türk bayrağını cektir. zumuna işaret etmektedir. istatistiğine dayanarak şu hiikmü vermek· 
şeref direğine çcktirmiye muvaffak Müracaatçıların beraberlerLnde hii- Yunuı Nadi: «Türk sanatkarı o ka - tedir: 
olan güreşcimiz Yaşara Uşak yılancı· viyetlerini isbat eden evrakı müshile dar ileri gitmiştir ki bazı parçalarda önü- ıı Rakamların ifade ettiği bariz lıakikat 
oğlu fabrikası malumatından bir el - bulundurmalarını hassaten rica ede - ımüze konan sanat eserinin bir odun par· şudur: Türkiyede kadınlar erkeklere nis • 
biselik hediye etmeye karar vermiştir. 1 riz. çasından çekilmiş olduğuna kolay, kolay betle daha uzun ömürlüdürler.• 



ŞEBİR BABIBLIBt 

Gümrük ambarlarının 
limana devrine başlandı 
Ambarlarda 20 milyon lira kıymetinde 80 bin parça 

eşya var, devir muamelesi 3 ay sürecek 

Devir muamelesinden bir fnbba 

Gümrük amöarlarının Liman lda • kıymeti 20 miJyon lira kadar tahmın 
resine devrine baflanmıştır. edilmektedir. Depolarda 80 bin parça 

Bunun için merasim yapılmiş ve mal bulunduğuna göre devri teslim iıç 
Liman İtleri Müdürü Raufi Manyaıi ay devam ~ktir. Dünden itibaren 

1 numaralı ambara birinci 1'ilidi tak • muvakkat talimatnamenin tatbikine 
mış ve kısa bir söylev vermiştir. baştanmıştır. 

Devir ve teslim muamelesinde iki Talimatname icabatma DAZaran Lı-
taraftan da heyetler bulunmaktadır. man İdare~ gümrüğe aylık muayyen 

LllD. · 1 • h t" 2 t" t d" taksitlerle senevi 150 bin ve lzmir Ji. 
anı~ erı eye ı ıp e ır: 

B
. · · · h b" I k h manı da 50 bin lira verecektir. Lima • 
ırmcı tip eyet, sa ıt o ara er n .. .. v v. h 

amb ·· ük" t 1. I k "k' ın gumruge verecegı para er sene 
arı gumr en tes ım a aca , ı ın- 900 b' ı· d . . h . I . - ın ıra ır. 

CJ tıp eyet de, Lıman daresıne tes - y . r - . f • A k d 
lim edilen ambarın içinde kalacak olan . enı tabı~edn. 1 tan:. esbaı in ara an gel-

h 
· D • . mış ve ı mege ş anmıştu. 

eyettır. evır muamelesı akşamları T b · · 'k' ·· ·· 'k ı ' l 
t d 

.. d kad d d k a ışı ı ı uç gun sonra ı ma 0 u • 
saa or e ar evam e ece , saat ktı naca r. 
dörtte tanzim edilecek cetveli iki taraf yeni liman tarifesinde hamaliye 

ücretlerinde mühim tenzilat yapılmış • 
Bütün depoların içinde bulunan malın tır. 

da imza edeceklerdir. 

İktısat fakültesi Anadolu banliyo 
• • 

servısı 

~ Hakkımız gok mu? -

lzmlrden latanbula UzUm getlr
temeren tUccar, TUrklr•den 

• Avrup•r• merv• rol"9r•m•z J ıtanbulun belediye Yeisi, fzmirin be
lediye reiai ile konu~rken bu ıene 

herkesin gözüne çarpan bir hakikat 
üzerinde durmu~: 

Piyaaamızda kafi derecede 
yoktur, demiş, ve: 

üzüm 

Tahmin ediyoruz ki lzmirin belediye 
reis.inden hemşerilerinin nazan dik
katlerini celbetmesini rica etmiş! 

Biri riyaset ettiği şehTin ihtiyaçlarını 

aöy]iyen, öteki başında bulunduğu 
mıntakanın halkına yardım etmenin 
mümkün olduğunu işiten bu iki be
lediyecimizin muhavereleri tama -
men yerindedir. 

Fakat yekdiğerinden on beş, yirmi 
saatlik bir mesafe ile aynlan iki 
ıehrin birinde üzüm bulunmaz, öte
kindeyse alımsızlıktan çürüyecek o
luna ortada iki belediye reisinin kar
§ılıklı hasbihalleri ile iyileştirilmesi 
mümkün olmıyacak kadar büyük 
bir dert var, demektir. 

Bu dert nakil vasıtalarımızın yokluğu 
değildir. 

Deruzyolları işletmesi lıtanbul ile İz
mir arasında haftada iki üç posta 
tahrik eder. Bandırma yolu ise Jz. 
miri bir kurşun atımı mesafeye ge
tirmiştir. Sabahleyin Jzmirde kopa • 
rılan meyva gece yarısı İstanbulda 
bulundurulabilir. 

Göze batan dert nakil vasıtalarının 
yokluğu değil, iz.mirle lstanbul ara· 
aındaki mübadeleyi temin edeme • 
miş iken Avrupaya meyva ihracını 
düşünen tacirlerimizin henüz :işlerini 
kavnyamamış olmalarıdır, diyoruz. 

Hakkımız yok mu? 

Boğazlarda memnu 
mıntakalar 

Boğazlar mukavelenamesini tasdik 
eden kanun dün sabahtan itibaren 
mer'iyete girmiş ve boğazlardan geçiş 
rejiminin tatbikına başlanmıştır. Bu 
münasebetle gemilerin boğazlardan 

Üniversite fakültenin 
programını tesbit etti Hatbn lzmite kadar uzatıl- geçmeleri ve tabi oldukları muayene 

Üniversite fakültelerinde yapılması ka· • • t tk •k şekilleri yeni esaslara göre yapılmış -
raTJa,tm}an isfahat sırasında hukuk fakül- ması JÇIO e l at yapılıyor tır. 
teaine bağlı iktüadi ilimler enstitüsünün N fi V k" I · · H Her iki bogw azdaki memnu mınta • 

. a a e a etının aydarpaşa -
U.könce ele alıomaıı daha münasip görül· p d k d k b ka ve mustahkem mevkileri tauin ve en ı arasın a i anliyo servisini iz- J 

mü~ür. · k d tesbit etmeık üzere hariciye vekaleti 
Maarif Vekili Saffet Arıkan bundan mıte a ar uzatmak için tetkikat yap· tırdı v h b l genel sekreteri Numan Rıfatın riya • 

bir müddet evvel yüksek mekteplerde tet· gı a er a ınmıştır. 
1 'ti 1 b 1 d d setinde toplanan komisyon bu husus· 

kikler yaparken üniversite rektörlüğüne • zmı e stan u arasın a gi iş geliş 
iktısad enstitüsünün müstakbel şekli hak- fazlalaştığı için buna lüzum görül • daki çafüşmalarını tamamen bitirmiş 
k d b d. k ·n· · · m" t"' H b l · G b d ve raporlarını hazırlamıRtır. Bu rapor ın a azı ıre tı er vermıştır. uş ur. a er, zrnıtte, e ze e ve Y 

Vekalctirun iktısad ilmine verdiği büyük İzmitle Haydarpaşa arasındaki istas • yarın başvekalete arzolunacaktır. 
ehemmiyeti gözönünde tutan Rektörlük yanlarda sevinçle karşılanmıştır. Ban- Hükumet bu hususta ayrıca bir ka
bir _!lYlık bir çalışma sonunda profesörler· liyo ücretlerinin ucuzlatılacağı, bunun nun layihasına lüzum görmezse ha • 
le birlikte iktıaad enstitüsüne verilecek şek· için ayrıca tetkikat yapılmakta oldu· zırlanan kararname projesiyle tayin 
li tesbit ctmiştiT. guw da so"ylenmektedı'r. b' d"l k 1 ve tes ıt e ı en memnu mınta a ar kı-

Buna göre İktısad Fakültesinin tedris sa bir zamanda ilan edilecektir. 

müddeti dört ıene olacaktır. Diğer fakül- Gümrük muamelelerı·nde ıslAhat 
tclerde olduğu gibi lktısad Fakültesine de d 1 (~--------------
lise mezunlan alınacak, bundan başka Ti· Şehrimizde bulunan Gümrük ve 1l T0••befçı• 
caret ve İktısad mektebinin lise kısmını inhisarlar V,,ekili Ali Rana, Sirkecı l Y ~ 
bitirenler de bu fakülteye kabul olunacak- gümrüğüne giderek tetkiklerine de • E l 
lardır. ilerde bu fakülte için Avrupadan vam etmiştir. Czane er 
profesörler getirilmeıi de düşünülmekte· G ki ümrü erdeki muamelelerin iş sa-
~ h l ip erinin ve komisyoncuların takibi-

Y eni Fakültenin diğer teferrüatı hak-
kında bir rapor hazırlamak üzere lktısad ne lüzum Juılmadan kendi kendine te-
profeaörlerindcn mürekkep bir komisyon kemmül etmesi ve mal sahiplerine pa· 
te,lcil edHmiıtir. Komisyon bir iki güne ket postanesjnde olduğu gibi mallarını 
kadar raporunu Vekalete arzedecek ve ye- gelip gümrükten almaları için ihbar -
ni fakülte önümüzdeki ders senesinden j. name gönderilmesi usulü muvafık gö-
tibaren faaliyete geçecektir. rülmüştür . 

lktısad Fakültesine «İ::ıletme iktısadı» Badema muamelesi az olan güm • 
adlı yeni bir künü ilavesi de takarrür et· rük1erde bu usul tatbik edilecektir. 
mi::ıtir. Bu dersde iktısadi harek~tler bütün 
teferriiatile talebeye okutulacaktır. 

•Ekonomi Teorilerin «Para iktısndrn 

gibi bahisler de evvelki gibi müştereken 

değil, ayrı birer ders olarak okunacaktır. 

Ha 1 kevinde talebe ve yazı sergisi 
Eminönü Halkevinden : 
Orta Anadolu çocuklarımızın resırn ve 

yazı alanındaki kabiliyetlerini l!tanbul 
gençliğine tanıtmak ve talebesini teşvik et· 
mek gayesile Kırşehir orta okul resim öğ
retmeni Şahin Özgür tarafından Evimizde 
bir (talebe Tesim ve yazı aerı;:is.i) açılmış· 
tır. Herkca ıörebilir. 

Berediyenin otobüs servisleri 
Belediye şehirde bir otobüs servisi 

şebekesini kurmağı kararlaştırmış, bir 
komisyon kurmuş ve bu komisyon tet
kiklere başlamıştır. 

Otobiis fiatları tramvay ücretlerin -
den pek az farklı ve hatta ayni mikdar
da olacaktır. Fiat meselesi için ayrıca 

bir heyet tetkikat Yi'Pmaktadır. 
Otobüsler gelir gelmez ilk olarak 

Yedikule - Sirkeci, Topkapı • Sirkeci, 
Edirnekapı - Sirkeci, Harbiye - Beya
zıt, Ortaköy - Karaköy aralarında işle-

Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: -
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Ali Rıza). Bakırköyünde: (Hilal) . 
Beyazıtta: (Sıtkı). Eminönünde: (Meh· 
met Kazım). Fenerde: (Arif). Kara-

gümrükte: (Arif). Küçükpazarda: 
(Hikmet Cemil). Samatya<,la: (Teofi • 
los). Şehremininde: (Nazım). Şehza • 
debaşında: (Üniversite). 

Beyoğlu cihetindekller: 

Galatada: (Sporidis) . Hasköyde: 
(Barbut). Kasımpaşada: (Vasıf) . Mer
kez nahiyede: (Kanzuk, Güneo). Şiş

lide: (Halk). Taksimde: (Taksim, Ni
hat). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Muvakkithanede: 
(Saadet). Kadıköy Söğütlüçeşmede: 

(Osman Hulusi). Üsküdar Selimiye • 
de: (Selimiye). 

meğe başlıyacaktır. Her serviste 8 • 1 O 
otobüs işletilecektir. 

MEKTUPLAR 
Bigalılann bir ricası yazık kl cemaat hayli zaman ayakta k 

Mezarcılar, doktordan vesika olmadıkça tan sonra doktorun gönlü olabilmiştir . 
ölti gömemezler. Fakat muayene 1ş1 ıteç ya- Bu sıcak günlerde fazla bekllyen bl~ 

pıldığı için cenueııl olanlar müşkfil vazı - kokmak ihtimali vardır. BigaWar ge 
yette kalmaktadır. ledlyeden ve gerekse heklmlerden bu 

Geçen gün bir muallimin cenazesi bakıl - yene işlerinin geç bırakılmamasını pek 
sın diye saatlerce doktor beklenml.ş, takat ne dan dilemektedirler. Biga : şev 

"'"--------------------- ~ 

Okuyuculanmıza ce~~-~-:;muzun cevapları 
Bize iş haklr6ıda bir mektup bırakan oku - Alpulluda Ş. F. muhasebe memuru 

yucularmuzdan Muammere: Gültenc: 
- Bu hususta Kızılay cemiyetine baş vu - - Bahsettiğiniz şeylere gôre mutlak 

nınuz ve bize yazdığlıuz glbl derdinlzl ve ıs- vardır diye birden hüküm verifenıez. B 
tet:rfnizl anlatınız. 1çln mevnddı galtenin muayenesi H\zlı * Mevnddı galtede <yumurtalal·) sfınfelcr 

Ankarada N. B. :re: lunursn. ona göre ilacı alınır. Balı;am me 
- Mademki o memurun funlrlne nıürn _ sine gelince: 

caat ettiniz, ş1kayetıniz nazarı d!:.Ckate alın- Bu hususta çok dikkatli bulunmak ı 
mış sayılır. O funlr, o memura ıazım gelen dır. Her halde zfıflyetı hazırlıyan sebepl 
ihtarı yapmıştır. den biri de balgam çıkn.rmanızdır. Şinı 

* Sultanatı1nette M. Sabri: 
Sorduğunuz roman ve tefrikalar henüz ki

tap haline konulmamıştır .. tabcdlldlkleri za
man gazetemtzıe aynen Ufm olunacaktır. 

* Bir anket münuebetile 
Mardin okuyueulamnızdan O. Adalı')& : 
Mektubunuzun muhteviyatı meslekdaşhk 

esaslarına uygun d~medlği içindir kl neş -
retmedik. Maman, mektubu, alf\kadarıara 

Ortaköyde bulunan ceset 
,gömUIUyor 

Geçenlerde Ortaköyde liman ida • 
resi önünde bir cesed bulunmuş, bu 
cesed hürriyeti tcsbit edilmek üzere 
düne kadar da teşhir edilmiştir. 

. 
n 

Cesedin hüviyeti henüz tesbit edile 
memiştir. Fakat cesed ıkokduğu içi 
daha fazla teşhirine imkan görüleme 
miş, gömülmesine müsaade edilmişti 

. 
r. 

Robert Kollejde spor 
müsabakaları 

-Robert kollej sahasında Rumelihisa 
rı İdman birliğinin senelik atletizm 
m usabakaları yapılacaktır. 

Birinci, ikinci ve üçüncülere madal 
yeler verilecek, bayrak yarışını kaza 
nan takıma da bir kupa hediye edile 
cektir. Herkesin müsabakaları seyre 
debilmesi için tertibat alınmıştır • 

. 
-
-
-

lzmir sergisi 
· fzmir beynelmilel sergisi için temas

larda bulunmak üzere şehrimize gel 
mış olan lz}Ylir belediye reisi Behçe 

-
t 

Uz İzmire dönmüştür. 
Yapılan temaslar neticesinde Beh 

çet Uz sergi için İstanbuldan bazı şey 
-
-

ler temin etmiştir. 

-Şehir Tiyatrosundan bir grup İzmi 
re gidecek ve açık. hava tiyatrosunda 
muhtelif dram ve operetler temsil e • 
decektir. 

Sergi için Avrupanın meşhur sirk • 
]erinden biri de angaje edilmiştir. 

Bunlar Romanya tarakiyle İzmire gi
decekler ve avdette lstanbulda da 20 
gun kadar kalacaklardır. 

Afyon inhisarı da sergide bir pavi· 

yon kiralay~aktır. 

------~----------~-~ 
SAHiBiNiN SES i 'nin 

Yeni bir muvaffakiyeti 
Ünlü muganniyemiz Bayan Safiye 

bugünlerde «Sahibinin Sesi» stüdyo • 
larında plaklarını okuduktan sonra 
mühim bir angajman ile Balkanlarda 
Turneye çıkacağı haber alınmıştır. 

Bayan Safiye bundan böyle yalnız 
((Sahibinin Sesi» ne okumak üzere 
mezkur müessese ile mukavele akdet

miştir. 

HALiME 
Yarın Kadıköy 

SOreyya Bahçesinde 

HALiME 

bir şişe Phospharsal ve iki şt~c de Nevro 
tın kullanınız. Bu ilfıçlnrın hususi ve 
tesirlerinden istifade edeceksiniz. 

gönderdik .. ümit ederiz ki, haklı olarak 
detm1ş olduğunuz muhakeme hatasına 
daha düşmezler. 

* Barsada inebey çarşısmda sebseci 
Aklbetıerinl merak ettiğiniz romanlar 

nüz kitap halinde çıkmam~tır. Basıl 
zaman ayrıca llf\n olunıı.caktır. 

Meğer dolandır1Cıhk 
yapacaklarmış 

Yasef isminde bir Yahudi ile K 
isminde bir Rizelinin çarşıda an 
domuz heykeli satmak bahanesi 
kuyumcu dükkanlarını dolaştıkla 
ve bu sırada yakalandıklarını y 
tık. Zabıta bunların dolandırıcılık 
mak istediklerini tesbit etmiş, iki 
de adliyeye vermiştir. 

Hamalhğm kaldırılması 
için tetkikat 

Sırt hamalhğının kaldırılması 
kında belediyenin yaptığı tetki 
gözden geçirmek üzere parti de 
komisyon kurulmuştur. Komisyon 
arada bütün esnaf işlerini de ine 
yccektir. Komisyonun toplantıla 
belediyeden de mümessil iştirak 
cektir. 

C Yeni Neşriyat 
Almanyada lnUşar eden E\Topai 

Revue ismindeki mecmua bir nüshasını 
tıyeye hasretmiştir. Bu nüshada Fallb 

Atay Atatürk lsmlnde bir yazı ya 
Bundan başka Recep Pckerln, ünh' 
profesôrlerlmlzden Ömer Celalin, ~· 
Süreyyanın, Esma Nnymanın, Sami iş'b 
Nihat İğrlbozun, Mümtaz Fazlının da 
l arı vardır . 

Almanynnın Türkiye elçlsl Her Nadol 

de harici siyasetimiz hakkında mutaıe 
nı bildirmiştir. 

Alman muharrJrlerlnden Gotthard JfJ 
hke, Türklyenln merkezi Ankara naııı" 

gayet güzel bir yazı kaleme almıştır. 
l\lülkiyet hakları - Şakir Knraç:ıy ~ 

c 

n u medenlmlzln değişmesi üzerlne n10l 

hakları hakkında geniş bir etüd yap 
Kitap hakkında. bir kaç söz yazan ıl 
Fakültesi medeni hukuk profesörü dokıo' f 

uz oğlu kitap hakkında umedeni tanuJ' t 

1 
n 

muz karşısında gayri menkul miılldyet. -9 
arı adını verdiği bu ufak tıtap öyle _ .. 
edlvorum ki mühim bir boşluğu doldUJ' 

b il. ,ctir. Demektir. 

TAKViM 
ACUSTOS 

Rumi sene 
1862 16 Ara~~ 
-Ağustos 

3 

SABAH 
}:;. 

10 
5 

D. 
02 
11 

Resmi sene 
1936 

PAZAR 

Cem. evel 
27 

--ttızıt 
ıoa 

Ö610 

...:. u. 
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MEMLEKET • 
HABERLER/ 

İzmitte meyva bolluğu Nallı.handa bir 

Memlekette 
hareketleri ve 

spor 
maçlar 

Değirmenderede yapılan güreşlerde Afyonlu 
Süleyman pehlivan birinci geldi, Anneler 

birliği güzel bir balo verdi 

• 
cınayet 

Süleyman adlı bir köylü 
karısı ile kaynan asını 

öldürdü 

Nallıhan (Hususi) - Ömer Şıhlar 
köyünden Mehmet oğlu Süleyman ile 
karısı Fatma arasında devam eden' ge· 
çimsizlik kadını bıktırmış, Fatma mah
kemeye müracaatla talak davası aç • 
mıf ve kocasını bırakıp annesi Asiye
nin yanına gitrniftir. 

llrra aporcaları bir arada 

Bir gün Fatma anneai Asiye ile bir
likte köy yolundan geçerken Süley -
man önlerine çıkmış ve elindeki bı -
çakla Fatmayı b~ yerinden, annesi 
Asiyeyi de yedi yerinden yarnlıyarak 
öldürmüştür. Süleyman bundan sonra 
elini kolunu sallıya sallıya kasabaya 
gelmiş, müddeiumumiliğe teslim ol -
muştur. Süleyman yaptığı işten ne • 
damet duymadtğını söylemektedir. 

Urfa (Huıuıi) - Urfa Halkevi futbol takımı ıon günlerde muvaffaldyetli 
maçlar yapmak.tadır. HaHtcvi spor komitesi gençleri •pora ısındırmak için el;nden 
:gelen fedalta.rlıiı yapmaktadır. Futbol, voleybol. baekeıbol ve atlı cirit oyunlan 
rağbettedir. Yakında bir futbol turuna çlkılmuı mutaaavverdir. 

-. Bigada bir "" spor yasagı 

bit tren yola 

lzmit (Hususi) - Bu eene lzmitte ka- Değirmenderedeki gürqler 
'tı.ın ve karpuz çok boldur. Civar köyler • Bu hafta Dciinncnderede yapılan nlıı • 

Beş lira • • 
ıçın den İzmite her aün yüzlerce araba kavun turka güre§lcr civar köy ve kasaba halkı

\>e karpuz gelmektedir. Fakat bu bolluğa nin da hazır bulunduğu bir aahada büyük 
)c rnüatahaillerin ucuza aatmıı olmalarına bir muvaffakiyetle yapılmı§tır. Bu müsa • 
tağmen manavlarda kavun vo karpuz fiat• baka neticesinde Afyonlu Süleyman birin· 
ltrı pek yüksektir. ci gelmi§tir. Süleyman pehlivanla Hadi peh-

Taşköprüde iki kişi 
birbirini bıçakladı Bira maliki birliii cençleri spor IOLldan ile 

İzmit köyleri güzelleştirilecek livan arasında y pılan maç ta beraberlikle 
İzmit valisi bütün köylere birer tamim nihayet bulmuştur. 

töndererek köy evlerinin ve yollannın te· Biçki Yurdunun sergisi 
bıiz tutulmasını ve her evin kireçle sıvnn• lzmiti.n genç kızlarını bağnna toplıyan 

Taşköprü (Husu i) - Geımeç pa· 
zarında bir kavga ıolmuş, üç kişi ibir -
birini bıçaklamı~lardır. Kav:ga eden • 
ler Kastamonunun Kuşkara iköyün • 
dendir. Köylüterden HaHI ile yeğeni 
Mehmet kebapcı dükkanında ıkannla
rını ıjoyururlren dükkana Ali isminde 
biri girmiş ve onlardan borçları olan 
beş lirayı istemiŞtir. Halil 'le Ali de 
bu parayı ödemek istememmişierdir. 
Bu yüzden aralarında kavga çıkm1ş, 
is bıçağa dayanmış, Ali Halili lko1un· 
dan. Mehm~ de Aliyi üç yerınden ya· 
ralamıştar. Halilin yara1arı ağırdır. 
Kastamonu hastahanesine kaldırıl -
mıştır. 

Biga (fıuıuai} - Birlik taümatnamesinin sarih ibir :maddesine istinaden fırs."lt 
buldukça ıspoda da mewıl olmak istiyen ,chritniz musilc:i lbirliii gençleri aa.li.hi • 
ycttar ımakamca çordan ımenedilmCkte, ((ya sporc.u olun, :ya bandoda çalııın» 
denilmektedir. 

lrlasını bildirll)İ§tir. Bu meyanda lzmi~in Cumhuriyet Biçici Yurdu 22 ağustosta bü
lten hattı boyundaki köy ve kasabalar da yük bir sergi açacaktır. Her yıl alaka .ile 
'Yni şekilde ve muntazam bir surette bo- beklenen bu serginin bu sene daha güzel 
hnacnk ve bndana)anacnktır. olacağı umulmaktadır. Serginin açılı§ me· 

Sır müddettenberi Ankarada bulunan rasimile birlikte bu aene mezun olan 9 
Ve §ehrin bazı mübrem ihtiyaçları için ve- gence de diploma verilecektir. 

Genç1er aruında ileride zuhuru melhuz olan :ikili.iin lcaldınlması fikrile yapılan 
bu yasak, her uhada çahıma'k :istiyen g~çleri fena halde ıgiiccndlımekte ve ımü • 
iteessir etmektedir. Bir genç bcm sporca olabilir, hem kili.met çalabilir. Sporculuk 
ibak.ımından bunda ımahmr görülmeme'kte, aençlerin ıpor s&hasında da çalı~a ~ 
manna ımüıaade edilmeü istenmektedir. 

lt&letlerle temasta bulunan vali ve parti Bir balo 
l:ıaıknnı Hamit Akeoy dönmil§tÜr. Bu ae • Gölcük. Anneler Birliii GölcükpaJas 

Alhnordu lzmitte mağlup 
hhat ve temaslar neticesinde elde ettiği bahçesinde bir kır balosu tertip ctmi~tir. 
l'letnyici dünkü kaymakamlar toplantısında Tekmil h&.sılatı fakir annelere tahsia edi • 
lnlatmı§ ve yapılacak i lcr hakkında karar- len bu balo çok güzel olmuş ve sabaha ka· 
lar vcrilmi11tir. dar aanıimi bir hava içinde eğlenilmifl.ir. 

--~~-------------tt ......... ________ ~~ 
Diyarıbekir mmtakasmda 

tütün mahsulü 
Adapazarmda bir tren işcisi 

kazaya uğradı Bir adam karısını 
Adapazarı (Hususi) - Adapazarı1. 

istasyon deposunda gece işçiliği ya· Döve döve 
Diyarıbekir (Hususi) - Silvan ve 

Mardinin Görs mıntakalarmda ekilmiş 
~an tütünler inhisar memurları tara· 
~-ndan tesbite başlanmıştır. Kafi bir 
,ı.a.hrnine göre bu sene Silvanda 9:H 
hektar arazide 124,000, Görs mınta
~asında da 296 hektar arazide 55,000 
:}srnil kazasının 23!) hektar arazisinde 

pan Hali lstanbuldan saat i i .43 de Ö 
ge~en trenin lokomotifiniböwar köp· fdü:rıdÜ 
rüde çevirirken vagonlardan ayırmak 1zmit ııraman Yurda takma 
.. .. t w d d" L b Mudurnu (Hususi) - Uzunöz kc>. 1zmit tHususı) - lslatibııt AltınOTdu ı müş ve derhal eporcu arkada§,ar ko§arak uzere ugraşı ıgı sıra a usereK aşın· •. .. I !il • im ~ ~ 
d .. d h 1·.f 1 .. yunden Durmuş ıle kansı Ayşe kavga takımı i'le İzmit Ciman Y"DT&ı '<>yuncuıanJbuna manı o a ııaruır. 

8,326 kilo tütün ekilmiştir. 
Bu sene tütünlerin her seneye nis-

1>.tle daha iyi olduğu anlaşılmıştır. 

an ve vucu unun mu te ı yer erın • • 
d w. I H 1.1 etmışler, Durmuş sopa ile karısını dÔV· arasmda yapılan fu'tbol maça ço'k heye • H .-disel 

en agır surette yara anmışhr. a 1 •• ~ .., " • n . a11· ı a er b . kald ld k 4 muş ve kadının vücudu mosmor ke • can ı oımuş ve oyun "'.,, znııt ı erm ı • 

"al st~n~!e Za ırllı ı tadn • sa3at son:a silmiştir. Ayşe bu dayaktan iflah ol • biyeti "le nihayet buhnu§tm. K r:ıl:!....,L7~ 
o muştur. va ı am enın • çocugu b. ._ .. ..., .. .. Diyarıbekirde Ayspor ılcıongre.i nd 
1 k b. . . . d mamış. ır Kaç gun sonra oımuslur. 8f$ISI arısı ve ır de ıhtıyar annesı var ır. y l d A . ~.n-... ıo· nbeldr llHaauaS~ -- Ay Spor klü-

Fakılıda su sıkıntısı Diyarıbekirde elektrik fabrikası d"Yağm tesisi ıile öldüğü ıanıa~ılm1ş, bü t1aıkevme1e 'Dmutni !kongresini üte - Süt meselesi 
- apı an mueyene c yşenın ycuıgı 1>8 

' 1 
f ı Du ı_ 1 ıL k'- d t k:'IL derek yeni "dar~ eyetini ~tir. '<'u··t =:ı._ akılı (Hususi) - Kazamız Anka- Diyarıbekir (Hususi) _ nşaatt ve mıuş yaKa anmış, ına Kın a a n:ıa· , . . ·~ • ..;:, güğUmlerine üç cins c'tiıı..et ya -

l'a .. Kayseri hattı üzerindedir. Buradan makinelerinin yerine konma işi bitmiş ta başlanmıştır. ~eçı:;e~~. R'J"eefıslıge ı._A~ahı·w ArMnlaan, pı~ırırlarmış. 
6e ed 600 . se11..eter~e .:mtnl a, rnunaııp ıgc • ~ . 

n e vagondan fazla hububat olan elektrik fabrikasının tecrübelerı Jandarmaya kızan köflü - ·.ı 
\> 20 bir mumi .ka.ptanlığ.a -Şev.ket .seçilınii!eı· - Orta e O vagondan fazla sair ticaret eş· muvaffakiyetle neticelenmiştir. ' 
hs b k ı k ı k a·ı k Soma (Hususi) - Fike !köyünden Clir. 
t .ı aş a m. em e et ere se·v· .e. ı m. e • Yapılan 1·)sletme tecrübe1er: müna· K 11._ 11 •--
ed F k İsmail, A!i R~za isminde:k~ bir 'andar- 8f ve n.ntaıya syorcu...-.ının 

E ır. a ılı ıstasyonunda buyuk bır su sebetile davet edilen genel ispektör m . y • .. formaları 
ikdanı vardır. Cıvar köylerden mahsul Ab"d' Ö ı· F 't ' • aya kın bag1amıf ve bır gun Dcarakol· 

ı ın zmen, va ı en om er ' e d 1c.. ,_,:L • • • • • _. 
tctiren köylülerle diğer esnaf ya, 300 "b 

1 
. a ımse yoKxen ııçerı ıgınp aanaar- IKaf (Hususi) -Antaly.ada yeni bir çor 

hanelik bir Jcöyün çeşmesinden istifade da~a h_a2ı zevat yapılan tecru e erm maya tecavüz etmiş, üstünü başını klübli kurulmuş, lbu IUp biz.im 3-4 ..senedır 
tt .... ek · · d l · d b' k netıcesınden memnun kalmışlardır. yntmısbr lsmail ihakkmda kanuni ta• lkullanaığmuz ısiya'h - Jm·mw rengi ;kendi-
1 ••ı vazıyetın e, ya lUt a ır ço .. • d . . T • • • • • • 

#lö.stal k 'k 1 d Tecrubelerden sonra, makme hıre- kıbat yapılmakadır. ısme forma olarak ntıhap etmııtır. Hal • ı mı rop arını taşıyan ere su· l • •1 . l . k .. L_· • • ıı._ __ 
1
_, _ .ı._ .,,

1
• b" ı_1_ •• K 

~\ln · k d' l 8 k'l erı gezı mış, gene ıspe tor, oazı ıu· ıuuıci .manaı ı ı ır v.aru.; goster.erı a§ .-pol'· 
Eede~ıçme te Aırb~rı: ı ~~etre mcsa- hat alını, davetlilere fabrikada hazır- Bir çocuğu ,Jılan soktu ıculan ıformalannm lbir ıbqka '4Q>Ol' teıek -
. . uaunan ı ı suyu ıs asyona ge· .. • • . .. .. !külü taraf ındu a dlmaı1ılıa .Uziilmü ler :ve 
lıtıldigv i takdirde bu esaslı sıkıntı orta· lanan bufede, buzlu terbetk!._ .ikram Sarı koy (Hususı) - F mclı1t1ı ma .. .:..ıı • ı • .. .. L __ 

.t • d"l . . h-''I . d M-"- wı R L" lap<>r ,,,..en apı.an:ı~a nıuracaale ~ar ~n kalkmış olacaktır e ı mıştır. aı esın en enmct og u eceuı .. il d' 
~ • - -·- l 11__ Za il __ .,_ 11.._ vennq er v. :curada mahsul vaziyeti geçen sene- ·d- yı ~ BOK!llUŞt~r. va ı ~ocUK mun· Gıöa• • Biıa 911§1 

l'c nisbeten daha iyicedir. Köylü har- Boğazliyan köprüsü in~aatı devam et- tellışşuur oldugundan yılanın ne ol - . . 

-- Fena 
Fakat, bütün ısütçülerin gÜğümlerin· 

deki etiketler iyi süt,, etiketiy:miş .. 
Tabii bir ey; lbir "Sütçü çı'kar da: 
-- Sütüm bozu'k1 
D.iye aleme ·ıan ıeder mit 

Süte u .kanı;uran 9Ütçü .izahat verdi: 
-- Ooğduğundanberi su1u süt içmi· 

ye alışık insana, halis süt Ycnnek.~ o in-
Wıannı idesini 'bozmak dcmehir. 

Pmiz yalnız ticaret deiil, ayni .u
manda da ıumumi sıhhati ıkoruma1'tn. 

~.tanb'Dlda ısatllan -.ütün miktata. .ıİs· 

tihsal ıcthlen ısütün tam ili misli ~: 
~ d ld k k" k d' K" ·· .. 1 • • b• · d .. b'lm'·-L ,__ am v: Gönen • Biga maç.ı netıcesınde Biga1ı anını nere ey.se ka araca , sev ıya· me te ır. oprunun teme ışı ıtmıt- UiUnU ı ı.rcııça, ~_çm ış :e ısın- . . ~ 
ta başlıyacaktır. tir. Yakında üst kısmının beton iıışa- lan yer :şişmiştir. Tedavi altma .alın - 111Porcular<laA P~~a~· ıst~n~~~- v~ 5P~~u a- D>eım:yin; ısüt~lerin ıhokJc:abnz Zati a ınn taşlanması naaısesı a .11.ın a onen Sungurdan ders lmadıklanna nereden t::ıı....._ ir ay evvel başlamıf olan Fak.ılı • atına başlanacaktır. mışbr. ~dman Vurdu b"§kanı şu me'ktu'hu gön-

-- Bu naaı1 olur} 

--ı:::;:;: 

Pazar Ola Hasan B. 

~~\\\\\\\, ~ 
. . . içeride gizli bir yere 1 Hasan Bey - '2ayıflı\ 

korunası kararlaırnıf.. Acaba meraklısı bayan1aT görup de 
neden İcap etti, dersin? İmrenmesin1er diye olacak 1 

;dermiıtir: 

1 - Sahamızda 'k1übümüze ait oturn • 
ocak mahal yo'k:tur. Ancak aaha kenarınch 
müstecir tnrnTındnn işletilen bir gaz.ino 
vardır. Mukarrer maç santinclen evvel o · 
tomobillerile sahaya giden Bigalı misafir-

rimiz bu gazinocla oturc1uk1arından ınus· 
tecir kendilerinden pc'k tabii olarak meş -
ırubat mukabili para istemiş olabılir. Yoksa 
başka hiç bir şel.nde misafirlerden para is
tenmemiştir. 

2 - 'Bcra'berlikle biten maçı müteakip 
alkış1ar arasıncln otomobiflcrile .. a'hadan 
uzakla~n misafirlere küçük çocukların taş 
-atmak teşebbüsünde bulundukları görül • 

biliyorsunuz} •.. 

Bir ilmece: 
-- Menbaından ç.ıkar bir liue, so • 

k.akta satılır iki litre ... Nedir bil baka · 
)'Jml 

-Süt! 
- Susuz kaldım .•• 
- Süt 'çl 

- Sütsiız kaldım .•. 
- Su içi 
Sütçü mantığı: 

- Vi ne şerbetinde su vardır .. Kimse 
ses çıkarmaz. 'Süte su karışınca her'kes 
bağırmıyn çıığmnıva 'başla'r .. Bu ne i~r 
a~amam1 1MSET 



6 Sayfa 

SIHHİ BAHİSLER 

Kadın ve erkeğin deniz 
kıy af etleri n~sıl olmalı? 

muzır Devamlı deniz sporlarının vücut üzerinde 
tesirleri var mıdır ? insan denizde ne 

tehlikelerle karşılaşır, kurtuluş çareleri 
Yazanı Doktor Etem V••••f 

gibi 
nelerdir? 

Kadınların yirmi sene evvelki ve bugünkü deniz kıyafetleri 

Denize girerken düşünülecek bir ran temas eden aaha iıtifade görecek
nokta daha vardır. Deniz ell>isesi me- tir. 

telesi ... Denize girmekten maksat vü- Kapalı yerlerde hazan terlerin bi .. 
cudun azami derecede istifadesini te· raktığı pislikler ve ekzemalar da deniz 

min etmek olduğuna göre, vücudumu- temasında pek çabuk iyileşebilir. 
zun mümkün olduğu ve olabileceği Fazla kalın yünlü ve göğsü ve ba • 

kadar çıplak olmasına itina etmelİY.İz. cakları dizlere kadar kaplayan mayolar 

Ekseriya cemiyet kaidelerine uymak hem denizin vücuda temasına mani' 
mecburiyeti yüzünden deniz kostüm- olur ve hem de vücud hareketlerini 
leri intihabı zaru.retinde kalıyoruz. Bu güçleştirir. 
.kostümlerin yalnız vücudun alt kısım· Giyilecek may<?lar mümkün oldu
larının pek mahdud bir kısmını ört - ğa kadar ince ve hafif olmalı, keten • 

meei kafidir. den ft pamuklu yünden yapılmalı .. 

Vücudun üst kısmının erkekler için dır. Denizden çıkınca rüzgar ve 
Claima açık bulunması pek yerinde o· hava cereyanına maruz kalmamak için 
lur. Kadınlar da tabii şekli biraz ka- vücudun üst kısımlarını, göğsü ve ar

payacak tarzda giyinilir. Açıkta, kum- kayı derhal bir havlu ile silmeyi ihmal 
luk. arazide yalnız deniz banyosu ya • etmemelidir. 
panlar için bunu dü11ünmek bile iste· Deniz banyoları zamanların<Ja yapİ· 
mez. lacak en ufak bir ihmal hazan ağır bir 

Vücudun açık olan aksamı denizle hastalık zuhuruna sebep olabilir. 
daha çok temasa geleceğine naza • { Devamı 9 uncu sayfada ) 

CÖNÜLiSLERi 
Sagfige münasebetleri 
E•aslı mlJnasebetlerden 
D•ğildir 

eKocam ile aramda hiç yoktan bir jh
tilaf çıktı, muvakkat bir müddet için gİt· 
tiiimiz aayfiyede bititik eve karı koca 
küçük bir aile tatındı. Ve erk.ek kocamın 

eaki blr mektep ve iş arkadaşı çık· 
h. Bir defa plajda kartılaştık, tanı~mıı 

yaptık. Fakat ben ıonra öğrendim ki ka. 
dınla erk.eğin arasında nikah yokmuş. 

bir metres hayatı yaşayıp gidiyorlarmış. 

Bu yüzden bu aileyi evime davetten i:u • 
tina ettim, kocam kızdı ve bazı hayati 

mecburiyetlerin insanı umumi kaideler 
hilafında harekete mecbur edebileceğini 
söyledi. Nihayet müttefikan vaziyeti size 
anlatmıya karar verdik.» 

Bazan nikaha bağlanmadan bet sene, 
on aene, hatta daha fazla sürüp ıitmiı 

öyle müıuuebetler vardır ki, devamlarile 
bir nevi meıruiyel rengi kuanmıılarJır. 

Öylelerini bafka bir cün bahaedilecek ay

n bir meTm olarak bir kenara bırak • 
l»ktan aonra aöyliyeyim lô, mepa bir al-

lenin ıayri tnefl'U bir aile ile münasebete 
ıİriflnelerini tecviz edenlerden deiilim. 
Ve bu bakımdan okuyucumu haklı ıö
rüyorum. Fakat diier taraftan kocumı 
da büsbütün hakla çıkarmak mümkün 
delildir. Söylediii aibi bazı bayati 
mecburiyetler bir aileyi bu nevi müna • 
ıebetlere ıirifmeye icbar edebilir. Yal -
nız bu mMelecle öyle bayati hir mecbu· 
riyet yok mu, taJin edemem. Esasen 
ihtililı fazla derinleftirmeyi de doğru 
bulmuyorum. madem ki sayfiyededir • 
ler, sayfiye bayatı da nihayet bir, bir 
buçuk ay sonra bitecektir, münasebet 
kend~den kesilecek demdctir. Ha
tırıma eelmİfken kaydedeyim: Mer~ • 
ıimde fazla an'aneperver olan İngilizler 
bile sayfiyede edinilen münasebetleri 
ahkilô müna~dıen saymazlar, o
rada taıudıklannı tebirde ıönnemezlik
ten ıelenleri pek çoktur. 

* Balyede Bay Mükerreme: 
Hayat aeviyenizi tayin eden muhl -

tinizden ziyade kaeniz olmalıdır. A • 
yaiınw daima yoraanımza cöre uza • 
bnız. / ' 

TEYZE 
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Ha lkrn fikri 1 Bir fahişe uğrunda 
babasını öldüren genç Pehlivanlarımız hakkında 

halk ne düşünüyor? 
Pehlivanlarımız arumdaki seçme bu 

ıün yapılıyor. Bu seçmeyi kazanan Cim 
Londoa ile brfllapcaktır. ~meyi kim 
kuanacak? Bakınız ~ler ne düıünÜ· 
yorlar: 

Zengin ihtiyarın vasiyetnamesi açılınca şu kelimeler 
okundu: "Beni öldüren oğlumu affediyorum. Bu vak'a 
herhalde kendisini uslandırmıştır. Servetim onundur,, 

Fransız ıairlerinden Richepin'in bir ti·/ 
iri vardır. Hemen ~emen her memleket 1 
Pirleri o fiirden mülhem olarak ona na· Necati Uçman: 

Benim görüıüme 
göre Dinarlı kaza· 
nacaktır. Onun tec· 
rübcsi bıuadaki 

pehlivanlardan hat
ta Mülayimden faz. 
fadır. Bilhassa ıer
. best güre§te. Ala· 
turkada Kara Ali 
ve Tekirdağlı Hü· 
ııeyin daha iyidirler. 
Söylediğinize göre 
bu defaki karşılaı· 

ma serbest olaca· 
ğına nazaran Dinarlının lrnzanacağı yüzde 
yüzdür. 

* O•man Koç Sirkeci: 
Serbest güreşte 

Mülayim birincidir. 
Ve bizim pehlivan• 
lann hepsinin ho• 
cası olabilir. 

Ondan ıonra Di· 
narlı gelir. Ötekile· 
rine nazaran oyunu 
daha iyi bilir ve 
kuvvetlidir. Amı'J

rika ve Avrupayı 

da çok gezmiştir. 

Fakat bütün bun· 
larla beraber bu 

ttıaçta Mülayimin kazanacağına ben 
( 1 O) koyarım. O kadar eminim. 

(1) • 

* BerMr Hü•eyin, Sirkeciı 
Benim kanaatime 

ıöre Dinarlı U• 
Mülayim kazana~ 

caktır. Çünkü on· 
lar Amerikada çok 
durmuşlardır. Ser· 
best gürep iyi bilir
ler. T ek.irdaib ve 
Kara Ali bu uıule 

yeni all§ıyorlar. 
- Mülayim ile 

Dinarlı üzerinde 
duracak olunak 
hangisini tercih e~ 

dersiniz~. 

- Dinarh ıalip ç.ckar. Mülayim daha 
ustadn amma Dinarlı daha ıenç,tir. Y• 
kuvvetçe ondan üıtündür. 

* Pehlivan Foılı 
Tür~ pehlivanla• 

n arasında bir ıe· 

çim yapılacak olur· 
ıa en baıta Tekir
dağlı Hüıeyin çı

kar. Ve Dinarlıyı 
da yener. 
- Serbest güreş· 

te de mi). 

- Evet her ne 
türlüsünde, hepsi· 
ni ııralar. O bir al
tına aldı mı kolay 
~olay kalkamazlar. 

Hele Cim Londoa ( 10) dakika ~ayana-

' * 
Niyoi Kultin Kılıç: 

Ben Mülayimin 
yeneceğine emi• 
nim. Ötedenberi A· 
merik.ada bulundu· 
iundan Cim Lon• 
dosun en ufak o· 
yunlarını bilir. Hat• 
ta Amerikada bf r 
ıüre§ vak'aaı var· 
dır ki bu Müliyi· 
min cıs.iz kuvvetini 
bir kat daha teyit 
ediyor. Bakın ıize 

anlatayım: 

Cim Londos Mülayime para teklif edi· 
yor. Mülayim kabul etmiyor. Ve maç te· 
hir ediliyor. Görüyorsunuz ya. Onun Üs· 
tünlüğünü Cim Londos kendi ağzıyla ıöy
lemif oluyor. Binaenaleyh Mülayim mut· 
lale yenecektir. 

Ötekilere gelince; onlar hakkında bir 
ıey eöyleyemem. Çünkü tanımıyorum. 

zireler yazmııılardır. 
Vak'a ıudur: Bir delikanlı bir kızı 

fevkalade sever. Kız ıendir, ıuhtur, ve bir 
erkeği teshir edebilecek kabiliyettedir. De• 
likanlı kızla evlenmek ister, fakat 9 razı 
olmaz: 

- Beni sevmiyorsun der. 
- Seviy~runı . 
- İspat et. 
- Nasıl ispat edeyim) 
- Git anheni öldür. Ve kalbini çıkar 

bana getir. 
Delikanlının gözünü aşk bürümüştür. 

Bir an dahi tereddüt etmez. ihtiyat ak saç· 
h ve müşfık anne ocak başında oğlunun ye· 
meğini hazırlarken genç içeri girer ve elinde 
ki kalın sopayı annesinin kafasına vurarak 
kadıncağızı yere serer. Sonra da bıçağını 
cebinden çıkararak Köğsünü açıp kalbini 
kopanr. 

Hadisenin bundan ııonraki kısmı daha 

Rişar 
- Ben sağ kaldıkça bu evlenmeye ra~ 

zı olamam! diyor. Oğlumun kötü bir ka• 
romantiktir. Oğlan muvaffakiyetinden o· dınla evlenmesine göz yumamam, 
min sevdiği kızın yanına elinde annesinin Rişar ısrar ediyor. Fakat hiç bir netid 
kalbiyle koşarken ayağı bir lata takılır, alamıyor. 
ve yere düşer, elleri berelenir, o sırada yo· Gidip vaziyeti Cretaya anlatıyor, Gr~· 
lun kenarına düşmüş olan kalp dile gellr 

1
ta: 

ve ıorar: , - Ben senden ayrılmam cevabmı ve-
- Oğlum ellerin acıdı mı) ,riyor, ve sonra Riııarın yüzüne istihfafll\ 

Jtl. ,bakarak ilave ediyor: 
Şairin anlattıklarına çok müşabih bir - Sen de erkek olacaksın değil mı) 

vak"a Cenubi Amerikada olmuştur: )(.. 
Boenes Ayres' de et ve konserve tica· Rişar bu hakaret üzerine evine dönU• 

retiyle m~gul olan zengin bir adam, Mis· ,yor. Babasına: 
ter Stuvart oğlunu çok iyi okutmuş ve - Ben Greta'yı alacağım diyor. 
kendi işinde, müessesede hayırlı halef ola· Babası oğlunun yüzüne bakıyor ve: , 
cak tekilde yetiştirmiştir. - Beni öldürdükten sonra muvaffı.ıl; 

Stuvart Atjantinin sayılı zenginlerin· olursun! diyor. 
dendir. Oğlu da onun işin~e çalı,mağ:ı baş· Rişar odasına çekiliyor, Düşünüyorf 
lamı§ ve büyük istidat göstermiştir. nihayet tabancasını alarak babasının oci•' 

Fakat küçük Stuvart birdenbire ser· ama gidiyor. Ve ihtiyarı öldüriiyor. 
vet ve paranın içinde yüzmeğe başlayın· lf 
ca, kendini ıefahate terketmiıı ve barlara , Riııar, Greta'nın kolJarına kendini tel' 
devam etmeğe başlamıştır. Onun bu vazi· lim ederken, babanın vasiyetnamesi açıh 
Jetini babası beğenmemiş bir iki defa ya• ~or. iki zarf i~e ..•.. Birinci zarfın içincieıl 
nına çağırarak oğluna nasihatler vermiş· şu mektup çıkıyor: cıVasiyetnamem üç a1 
tir. Tüccar adamlar için barların felaket ,ıonra açılacaktır.» 
kapanı olduğunu, dilinin döndüğü kadar , Greta ile Rişar memleketten kaçıyof' 
anlatmağa. çalışmııı, fakat ne dediyse oğlu· lar. Beraberce polisin göremiyeceği yet' 
nu ikna edememiştir. ,lerde dolaşıyorlar, Fakat bu aşk ve graDİ 

Rişar, Stuvart'ın oğlu, bir gece evine ,hayatı uzun sürmüyor, bir sabah Riııar yw 
ıarhoıı dönmüıı ve merdivenin baıındı,ı. ha· taktan kalktığı zaman masasının üzerind• 
buına rastgeldiği zaman: bir mektup buluyor. Creta kaçtığını bil' 

- Beni rahat bırak, ben caausluktan diriyor. 
hoılanmarn, bozu§uruz. diye tehdide bile 

1 
O ıırada vasiyetnamenin tayin ettiğİ Of 

kalkıpnııtır. 
1
ay müddet geçmiş bulunuyor. ikinci ıat4 

Rişar &şıktır. Barda bir Alman dan• hn içinden ııu mektup çıkıyor. 
aözüyle tanıımıştır. Dansöz Avrupada bir «Servetimi oğluma bırakıyorum. O b'' 
eürii atık bıraktıktan sonra Amerikada ,basını öldürmekle büyük bir hayat tec:ıif' 
can yakmağa gelenlerden bir ıanııındır. beei geçirecektir. Üç ay geçmeden kıtclı' 
Güzeldir. Bir akşam Niyo • Bar'da Rişa· '1'endisini terlcettiği zaman hakikaıla k•~ 
nn masasına geliyor. Beraber oturup eğle- ıılaşacak ve mütekamil bir insan olacakt11

' 

niyorlar. Rişar kabarık. cüzdanını açarak Bu itibarla ona hakkımı da helal ecii)'O' 
kadına ikramlarda bulunuyor. O bir yai· ,ruml» 
lı kuyruk bulduğuna memnun. Riııan tea· 
hir etmek için elinden geleni yapıyor. Ve 
nihayet Riııar bir KÜn onun kapanına düt
tüğünü hissediyor. 

Aradan üç ay geçiyor. Rişar itin veha· 
metini anlıyor. Greta' dan ayrılmak isti· 
yor, bir hafta bara gitmiyor, fakat bir haf· 
ta ıonra, ıene dayanamıyor. Greta'ya göz 
yaşları arasında yalvarıyor: 

- Kuzum Greta diyor. Git, buradan 
kaybol. İstikbalim mahvolacak, aenin yü
zünden dünyaya rezil olacağım, istediğin 

kader para vereyim. 
Greta başını aallıyor: 

- Olmaz Rişar diyor. Ben buradan 
ayrılamıyacak kadar seni ıeviyorum. 

Bu ıöz Rişan deli etmek için kafi ge• 
liyor, heyecanla ve elleri titreyerek: 

- Greta diyor, benimle evleninıen bu 
hayata devam eder miıin. Bana aadık kalır 
mnın} 

Greta gülüyor: 
- Sen ne zannediyorsun diye cevap 

Yeriyor, bu hayat benim hoıuma gidiyor 
mu) Benim de her ıenç kız ıibi kalbim 
yok mu) Ben de onur itibar ıören bir İn· 
An olmak istemez miyim} 

• Rişar derhal eve giderek meseleyi ba-
basına açıyor, babası: 

·--- ·- ••• ·- ••• ı:::o11-.-

- Hiç görmediniz mi?. 
- Görmez olur mıyım?. Gördüm. Fa· 

kat ben Türk.iyede pehHvan olarak yalnız 
Mülayimi tanıyorum. 

lspanyamn moratoryomu 
piyasamızı müteessir etti 

Madrid hükumetinin borçları~' 
Moratoryom ilan etmesi ispanya j' 

iş yapan tacirleri telaşa düşürmüştÖ; 
ispanya gayri muayyen bir müdd 
için borçlarını ödemeyince tacirler eV' 

velce Merkez Bankasından aldıkları ~ 
vansa faiz vermeğe devam edecekleriı', 
den kendilerinin bu müşkül vaziyet, 

ten kurtarılması için alakrular. ~r 
kamlar nezdinde teşebhüsata girışıtıl 
!erdir. 

Ekalliyet mektepleri 
muallimlikleri 

b d orır' 
Maarif Vekaleti un an 5 • el 

münhal bulunan ecnebi ve akalh)' ~ 
i1k mekteplerine anca~ mu~lli'?1 :: , 
tehi mezunlarının tayın edılebı]ec . , 
lerini Maarif müdürlüklerine bildır 
miştir. l 

Avcılar ve atle1lar kon1ıre·~liği 
İstanbul av.cıla~ ~e a~ıc~~~r bı hÇe

heyeti umumıyesı dun bırlıgın J3ıı eı)!J' 
kapıda Agopyan hanındaki ınerk •1eı 
de toplanmış ise de nisabı ek~e;ı !-' 
temin edilemediğinden kongre J ıB ı 
ğustos 1936 pazartesi günü saat 

tehir edilmiştir. 
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' 
Ş.um koJnfUSU - Kaç gündür ağla· 
dığınw duymuyorum, basta mısını:ı: 
diye merak ettim. 

Toptane1 
Dişçinin kabinesine 

tirdi : 

- Bir tek di§İm 
'irıyor, çeker misi • 
"h:},. 

l- - Dişçi ellerini U• 

~tturdu: 

- Affediniz, dedi, 
l>crakende iı yapmı • 
toruz.. Toptan ister • 
•eniz ... 

• * • 
liyatro gişesinde 

- Y anyana iki kol
t\ık .İstiyorum. 
d - Koltuk kalma .. 

1
• ayakta bilet ister • 

ltniz vereyim .. 

Bu çapkın 
Gülüyor gene bana, 
Fıkır lıkır bu çapkın; 
Yakındır ne de cana, 
Fıkır lıkır bu çapkın .. 

Güler hep kah kah kah kah, 
Severim vallah billah; 
Gezerken ak§am, sabah, 
Hep kırıtır bu çapkın .. 

Ben onu pek tanırım, 
Aldatır aldanırım; 

Yenilecek sanırım, 
Çıtır çıtır bu çapkın! .. 

** L _J 

- Peki vttini:ı: am- ._ ___ ... ..----------------J 
lltıa iki tane yan yana 
!l)}ıunı 

- Niçin da.ima doatlannızın aleyhlerinde bulunursunuz? 
- Doatum obnıyanlan, onlar kadar ya.kından tanımam da .. 

- Ne emrecleniniz? 
- ~ keailmi,.ecell; yalnız ... 
ita! brap :ppacekmm.. 

·~ 19111111~1111 
- Vay Bay Ahmet, görmiyeli ne ka • 

dar değİ§mİ§sin .. 
- Bir yanlışlık olacak, benim adım 

Ahmet değil ... 
- Jyi bilmişim, demek adını bile de • 

ğiştirdin ha 1 

• • • 
Bahçede Tiyatro 

- Yahu tiyatroyu bahçede ilan ~diyor· 
l\ınuz ; ya yağmur yağarsa .. 

- Ne zarar var, o zaman da oynaoır. 

- Yağmuru altında herkes ıslansın 
mı) 

- Daha iyi ya, yağmur yağınca cıNuh 

tufanı ııpiyesi oynanır, herkes le bu piyesi · 
tabii bir dekor içinde seyretmiı olur. 

Dedfkoda 
~ Evlerin kapılarını anahtarla kurcalar • Kocasından ayrıldıktan aonra kalbi 

CJl Yakayı ele vemıi§ti; inklr etti: parça parça olmuş. 
- Ben bıraız değilim.. - Daha iyi ya, ıimdi her parçasını bir 
- Kapılan anahtar uydururken gör • adama verir. 

~Gıler. 
- Onw doğru amma, hırsızlık mak • :!:le değil •• Yerde bir anahtar bulmuş • 

bi • hangi evin anahtan ne o evin sahi • 
ile verecektim. Bu yüzden hangi kapıya 

'nıYor diye baktım. 

• • • 
lana etmem 

~ Çirkin adam, güzel kıza bir buket gön· 
~tdi: buketi ıötüren seri döndüğü zaman 

'du: 

41 '::". Buketin benim taraf~mdan gönde .. 
dıitıni söyledin mi) 

.. - Sizin tarahnızıdan cönderildiğini 
'O)leınedim. 

- Zarar yok o ıene anlar. 
'İ.ı - Zannetmem; anlıyabilsin; bu buketi 

t güzel bir erkek sönderdj, dedim de ••• 

••• 
Aksi seda 

- Her lisanı bilen kimseyi gördün mü) 
-Cördüm .. 
- Nerede) 
- Bizim bahçede.. -))))))) 

~;- Bizim bahçenin arltasında yüksek 
duvar varı o her lisanda konuşur, -})))))) 

-._ - Evet hangi litanla bağırırsan ıada· 
•ltıi ayni liaanla sene aana ıelir. 

• * • 
Peki 

- Kocan ne kadar az konuşuyor .. 
- Ben her sözüme kısaca, peki, d~ • 

mesini istiyorum dal 

-·-·····················-································ .. 

- Saç ilicı verir misiniz? 
- Küçük fİfe mi olsun, büyük tite 
mi? 

. - Küçük Iİfe kilidir, pek OZUll MÇ 

Mtemiyonun da. .. 

•. SON POST~~ 

Zahmet etme kocac.ıgun ispirto 
fqes.İni buldum, yemeği ispirto oca • 
ğında ısıtırız. 

Onu da süpürür 
Hizmetçiye ilanı aşk 

ediyordu: 
- Kalbimi, dedi, 

ayaklarınızın altına 

sermek istiyorum. 
- Sakın bu işi t im

di yapmayın göriiyor· 
sunuz yerleri ıüpürtı • 
yorum. 

* "' . 
Müstesna 

Karı koca arasın -
da: 

Kadın - Evvelce 
her şeyi yok pahasına 
alırdık. 

Erkek - Yalnız 
koca müstesna; baba
nın serveti olmasay • 
dı ben seni zor alır· 

dım} 

- Doğdujum günün ıerefine bir top 
bile atnuyoraun; beni ıevdiğine naııl 
İn.anayon. •• 

Kartuımall lçla 
- iyi ettin de geldin, eana söyliyecek o 

kadar çok söz biriktirmi~tim ki .. 
- Dur timdi gideyim de bir kaç gün 

sonra gelirim .• 
- Neden pmdi gidiyorsun} 
- Biriktirdiğin aözl~rd~ bir kısmım 

aarfedesin de, bana azı aklsın diye. 

• • • 
MAtem 

- Avcı ne vurdun) 
- iki tane keklik. 
- Cöater bakayım 1 

Gösterir. 

- Yahu bunlar karga":. 
- Affetmişsin, bunlar halis muhlis kek-

lik~ renklerinin siyahlığı seni aldatmasın. 
Geçen hafta kardC§lerini vurmuıtum da, 
o zamandanberi tüylerini aiyaha boyadılar. 

* • • 

Deniz tutmuı adam kaptana aordu: 
, - Kara çok mu uzakta kaptan) 

- Yok, gayet yakın .. 
-»»» 
- Denizin derinliği elli metreden fazla 

değildir. 

• • • 
• hıaıı 

Plajda rastladığım genç kadına söyle • 
dim: 

- Kocanız ~imdi yazıhanede meşgul, 

aiz burada geziyorsunuz, bu nasıl olur} 
Genç kadın gilldü: 
- Merak edecek bir feY yok, dedi. 

Daktiloıu . mni. 
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l-K-1 R_K_G_O _N D-E -O EV R i Al EM 
1 Tanımadığınız m•mleketler ve insanlar 
---------- Yazanı M. Ekrem 

" Avrupalıların mezarı ,, ismile anııan 
ada: Madagaskar 

Mndngaskann beyaz ırkların yegane yaşayabileceği mıntaka ohm 
Yayla kısmından gUzel bir manzara 

Hind denizine giden iki yola hakim 
bir ada olup müstemlekesi bulunduğu 
Fransadan biraz büyüktür. Denizde u· 
zaktan bu adaya bakılacak olursa sa· 
hilden itibaren yukarılara doğru ga • 
yet büyük yeşil merdivenler halinde 
dağların birbiri üzerine sıralanarak 
yükseldiği görülür. 

11) ncı asırda Portekizlerin keşfet • 
tiği bu adayı pek eski zamanlarda Ro
malıların rakibi olan Kartacalılarm ta-' 
nıdıkları, hatta üzerinde yerleştikleri 

zannediliyor. 1548 de Avrupalı muha· 
cirler ve misyönerler, Portekizler ta • 
rafından yerleşmek üzere bu adaya 
gönderildikleri zaman yerliler tarafın· 
dan öldürüldüler. 

Bu hadise üzerine cesareti kırılan 

Portekiz hükumeti ada hakkındaki Ü· 

mitlerinden vaz geçti. Portekizi takip 
eden Fransa kıuşılıklı bir çok kıtalden 
sonra bu kıt'aya hakim olabildi. 

Madagaskpr yerlileri kendilerine fe
na muamele yapan ve tethiş siyaseti 
takip eden Fransız kumandanlarına ve 
muhacirlerine karşı daima diş biliyor· 
lardı. 

Bir noel gecesi hıristiyanların kili • 
seye dolduklarını gören yerliler ani 
bir hücum ile katliam yaptılar. Fakat 
ada üzerinde hakimiyet tesis etmek is· 
tiyen Fransa kararında sebat etti. Hat· 
ta muhtelif tarihlerde rakibi İngilizler· 
le de uğraştı. Nihayet kat'i olarak 
18H5 de adaya hakim oldu. 

Nüfusu ancak ( 4) milyona çıkan 
Madagaskarın şimal ve şark sahilleri 
sıcak ve rütubetli olduğundan sıhhate 
bedeldir. 

Hatta buralara ((Avrupalıların me
:r.am> adı verilmiştir. Bu adada Afri • 
kadan gelen Sakalau namındaki zen· 
cilerle, Malezyadan gelen Hovaslar 
bulunur. Madagaskar, dahilindeki 
yüksek yaylalar müstesna, iklimi iti
bariyle beyazların yerleşmesine mü • 
sait değildir. 

F ransanın bu adadan maada Hind Ok· 
yanusunda ve Afrikanın şark sahilin
de diğer bir takım müstemlekeleri de 
vardır. 

Kızıl deniz methalinde nüfusu 
90.000 ni geçmiyen Fransız Somalisi 
bulunur. Sıcak ve kurak olan Fran
sız Somalisi çöl halinde buiunmakla 
beraber Hind Okyanusu üzerinde bir 
uğrak noktası vazifesini görür. 

Başlıca şehri Cibutidir. Madagaska
rın şarkında bulunan « 198.000» nü • 
fuslu (Reuniom> adası da Fransanın 
müstemlekesi olup aıcak ve rütubetli 
mıntakada bulunduğundan ormanlar
la kaplı gaye,t güzel manzaralı bir yer· 
dir. 

Hatta Avrupalılar buraya Eden 
(Yeryüzünde Cennet) demişlerdir. 

Burada Avrupalılar ziraat yapabil· 
mek için ormanları açmak mecburi • 
yetinde kaldılar. Nüfusun dörtte üçü 
beyazdır. Geri kalan kısmı menşei Af
rikalı olan zencilerle, Hindliler ve Çin• 
lilerden ibarettir. 

Yetiştirdiği mahsuller, şekeı kamı .. 
şı, kahve, vanilya, kakao, baharat, as
malar, kınakına Hadır. Merkezi idare· 
si Saint • Denis'tir. Bir de Mndagas -
karın şimali garbisinde Komore ada • 
lan vardır ki, bunlar da F ransanın 
müstemlekesidir. 

Şehir plam için çahşmalar 
Belediye imar bürosu müstakbel 

şehir planı etrafındaki çalışmaları hak· 
kında her haha belediye riyasetine i
zahat vermektedir. Tayyarelerle şehrin 
resimleri alınması için yapılan uçuşlar 
15 eylülde bitecektir. Bundan onra 
fstanbul haritasının hazırlanmasına 
başlanacaktır. Şehircilik mütehassısı 
Prost da eylul içinde Paristen şehrimi
ze gelecek ve şimdiye kadar yapılan 

işleri gözden geçirip yeniden direktif
ler verdikten sonra tekrar Parise dö -Bununla beraber zengin bir i~letme 

müstemlekesi olabilir. Zengin ve gür necektir. 

ormanları adeta bir kuşak gibi sahil • 
]erini sarar. içinde bulunan . ağaçlar, 
gerek lifinden istifade etmek, gerekse 

Sucularm hilesine meydan 
verilme11ecek 

kauçuk elde etmek cihetinden çok Sucuların içme sulanna hile yapa • 
kıymetli ağaçlardır. Halihazırda Ma - mamaları için belediye yeni bir şekil 
<lagaskar altın, kauçuk, balmumu, bulmuştur. Bu şekil. suların memba • 
rafya (lifinden İstifade edilen bir ne· brdan doldurulurken gazoz şi :;.e lerinde 
bat) deri, et ihraç '\.'e mamul eşya id· olduğu gibi su şişelerine de kapsüller 
hal eder. koymaktır. Yeni şeklin kabili t~tbik <>-

idare merkezi T ananarive' dir. j lup olmadığı tecrübe edilecel..tir. 



8 !ayfa 

Olimpigad mektupları: 

Olimpiyadlarda eskrim 
müsabakaları nasıl oldu? 
Kadın yüziicüler arasında rapalan atlama müsabakasını 
13 yaşında Amerikalı bir kız kazandı. Bu kız dünya 

şampiyonlanmn en küçüğiidiir. 

Kadın Jiisiicıiler ariiııoda ..,. 
atlama ıampiyonu 13 yqındald 

Majone~ 

OIDİ.piyatlardaki 
kadım atletler 

(Aptlda) Arjutiali yüziiei Jea· 
1l8tbı Campbell, (Solda) Çinli ve 
Amerikalı ,w.m.., (u mltta 
-tela) ~ düık litma ve 

pbek ._ pmpı,.alarde 
lıilır ..... 

Berlin, 12 (Sureti mahauaada sönder-ı 400 Metre SerlNılt Ya-F-
diğimiz arkadaşımızdan) - Olimpiyat o· Bedin, l 2 - ~ Medica l)tl 
yunlan eskrim müsabalcalan Almn beden Japonun aruında yWıdü. 
terbiyesi mektehi alon1annm iki.-. Wr- 1 00 metreyi evvel& Mec1ica J :'06 aa 
den ba§lad ı. ııeçti. Uto bernen beraber gibiydi. 3SO 

Muhtelif gruplara ayrılan miDetler bu metreye evve'll 'Utıo ge1c!L Son SO metro
iki saha.ya taksim edilerek müsabakaları- mn ~ metresinde Amerikan fertallde 
nı yaptılar. Türk takımı ilk turda la- tıir finiıılı yapaTak !JttpOml im metre geçti. 
vlçre, Amerika, Yugoslavya lıfllbU ne ~ Yanı son <derece euteıaaan ôlda ft ı,u 
raber mektebin idman salonunda mii..ı.- olimpiy.t'lal'ia &MenileB Amerika. '9Pon 
kalannı yaptı. Tekabeti tam maa&M Nelini CÖllterfİ. 

Eskrim müsabakalarının finali _..... Dmltü .fX ıGO metn ıeeıi.R ıltaın]t ~-

bin büyük salonunda yapılacaktır. r•--.... .ba •• bdu JııpaınlM er• 
Budapegtede bir müddet idman "lapaa &eler yaratyıda ~ .bir .Lııiıiac.ilik alamaclı• 

eekrimcilerimiz müsabakalara büyük bir lar. Müabakacia &i Amerikalı. Aç Jçcm, 
aayret ve cesaretle girdiler. bir F ra .. ız, bir lnsiliz. ve bir de İsveçli 

ilk müsabakayı Yugoalavlara kaııı .iyi .finale k.almıtlardı. 
:bir netice ile elde ettik: Amerikalılar uzun boylq. Jçonlar 

Orhan 3 galip 1 mağlôp .iae aqet ufak 7apılı idiler.. 
Enver 2 galip 2 mağliip Amerikelılann iclaıl 1'nwl .atiliıae .mu· 

Cihad 2 galip 2 mağlep kabil Japonların gayet kanıık ve ıeri iıa-
Halllıı 2 galip 2 mağb1p reketli yüzütleri aöae ~rplJ'ordu, meıdll 
:::>Iarak netice aklılar. Amerikalının üç kol atııına mukabil Japon 
.liıcinci miisabakayı Amerikalılara kalJı mubaltka'k bq ya,pıyor. Bundan maaia 

adeta dinlenmeden oynaaıağa mecbur dônüı1e.r Amerikalının lelıine neticelemi
kaldık. Amerika talr.unı kuvvetli eskrim· yordu. Bu çok enteresan yanıın vert!iği 
cilere malik olduğundan aıüaabalta aley- n«ice-: 

~ata.r aoffan: 

Mozar19m evinde 
kurulan müze! 

Salzburga seyyah çekmek 
için düşünülen tedbir: 

.Musiki ihtifali 

Aimtoa 16 

,,,....__,,. Ya.Ta : Orlaan Selim .,.._. _____ __.._, 

KAN KONUŞMAZ! 
------Son Postanın Edebi Tefrikası: 67---= 
- Gittim. .ae olacak) 1 - Ben de onları döverim ..• 
- Orda da bir hafiye var ... Hırsız- - Eh.. hani döversin de ... 

ları kovalıyor .• bab811la da söyledim. kim, anan kim derlerıe .. 
Ahmet öyle hafiye değil, dedi. Ahmet - Söylemem .. 

V.iyana .ajk ve ımusiki diyandır, der· çok fena hafiyeymiş.. harıızları değil, Söylemem olur mu~. 
ler. bizi kovalıyormuf.. biz hafiyeden fi - Ömer, yı'ne boynunu büktü. AJk mewim tanımaz, .rün. hafta ~ 
bilmez, ıfakat musiki yılda bir defa k~na· lan korkmayız değilmi Stoyan amca?· Yine Stoyan acma, yardım etti: 
ğını clatim, Viyanadan bıkar, (Salz· Bulgar güldü: - At bir isim, Hasan, de .• heın 
burg) a söç eder. Ağustos ayında Viyana- - Korkmayız. koca komitacı, de- senden şüphelenecek.. ne y 
mn Tesmi 'Veya hususi hütiin tiyatrolan di. Korkmayız. Ama dikkatli olmak la- Bunların Sait amcaya bugün ver' 
kapalıdır, 'musikiyi eadece, kepenkleri hiç zım.. sen, geçenlerde F enerbahçeye si lazını. . haydi komitacı göreyiııl , 
bir dakika mmeyen büyiık gazinolarda ba- geldiğini, bana bohçaları getirdiğini, nı .. 
lursunuz. Fakat büyük san'atkir1an gör\Q> bugün buraya geleceğini kimseye söy- Ömer merakla aordu: 
dinlemdt mi istiyorsunuz? Bu mevsimde lerniyorsun değit mi} _ Bu kağıtlar ne olacak~ 
mutlaka :(Salzburg) a gitmelisiniz. Ömer, durdu. 'Stoyanın yüzüne sert Stoyan amca, !>of bulundu. B 

Mozar'm doğduğu, içinde ya§adığı ev, sert baktı: bir ciddiyetle izahat verdi: 
bai!ıca eserlerini sinesinde yaptığı muhit _ Hayır .. babam diyor iri, insanın 
Sah!burg 'febrindedir. - Duvarlara yapıftırılacak •• 

kafasını kesseler bile ağzından lakır- yapuıtırılmaeı lazım.. aabahlevin Ve !Avusturya senede 'bir defa, tam .,. ı.-
tatil aylarile seyyah akınlannm ba,1adığı dı çıkmamalı .. bugün nereye gittiğimi kenden .. kimse görmeden .• onları 
mevsimde Salzburg şehrinde musiki ihti- annem bile soraa söylemem... to da zirto yapacağız yine .. 
fa'Jj yapar. Caddeye çaktı1ar. Bir küçük sütçü Stoyan amca bu zirto da zirt 

Bu ihtifal memleketin içinCie ve dı§ında dükkanına girdiler. Ateşten henüz in· öyle sevinçli, öyle işthah söyle 
o 'kadar ıbüyült 'bir f(>hret kazanmıştır ki, dirilmif tencerenin ağzından beyaz süt Ömer kağıtlan Sait amcaya verm 
esasen mcihtelif ba'kunlardan aeyya'lıı cez- kokusu tül gibi dumanlara karışarak önce üç tanesini aakladı. Keneli • · 
beden bir ıehir olan Salzburg'a dünyanın dükkanın ~ine yayılıyor. Camlı bir do- bu zirto da zirto itinde payı 0 
dört köıesinden akın bal11ar, ıehir tık'lım ~pta yuvarlak francalalar, ay hiçi- istiyor. 
tıkhm Cle1ar. Otelle~. taıar. aob'klar dona- minde çörekler var. Mermer te:zphta Gece üç küçük k&ğıdı yaıtığınlll 
mr ve memleket ııu_;:erce bayram yapar. yo~rt kaseleri. Kalın bardaklar. tına koydu ve gözleri kapanıncaya 

S ı..ı._ • el... - E • 1 .L Ömer. önüne konan •cak süt bar- dar, bunlan, nasıl, nereye asmak a ;ı;uurg a var tgJmız gun eııtıva ue- .l ... b' . · d 1...• .. ... • 
o•aına a.y ıçımın e oır roregm ucu- -U'"'' • d" .. d" nüz baılamıftı. Onun için her ıeyden ev· '"'b •• _ • s .. .. ~ıgını UfUD u. 

vel Mozar·ın evini görmek istedim ve ilk nu batırıp omrunde ilk defa eutun Nasıl asılacağını buldu. Nereye 
dakikalaıda anladım iti bu seyya1a akmını - çünkü anasının memeainden emdiği lacağını bulamadı. Sabaha biraktı. 
cezbetmek de çarnbklan ormanhk:1an, sütün tadını hatırhyamıyordu • tadını Sabahleyin Gülizar, Ömerin 
spor ıenlikleri derecesinde müessir olan tadarken, dükkancıyla Stoyan amca dünkü gibi çok erken mektebe 

bir ~er konuftular. Sonra amca bir ohnasına kızdı biraz. Mutfakta 
kase yoğurt alarak geldi, Ömerin ya- durduğu keseklğıdının yere in · 
nına oturdu. Sordu .: olduğunu gördü. Bir tabakta da 

U.ama ..m Sa:W:nnw ~ptw · • wiikki• 
arasında bilmeyen yoktur. 

Bir ~den geçiyordum. amımıda 
Troll.Lria l:Olliimi. W.a.la .. ıır bir 8C• 

pet lı:ııir üwlü km bqa.cjaa ceUr•rdu, ıer· 
dum, darup •öateıdi: 

- Şu uıi aokaia -ça•z fiz metre 
kadar .ayınız, orada bir de'- daha .-raı-
ıınız . 

o.da .bu .defa da ihiaeeh bir mek-
tep çocıuğwıa -.ordum. AVUltu~.ı.lan.ı ~e
zaketlerine hayAt.n Glmamak kabil dejil. 
On, on iki yaılarındaki çocuk yanıma ta· 

- Sütün ,elcersiz mi, Ömer}. Daha zilmişti. 
-.eker iater misin}. - Yine uçurtması için unlan 

-1sterım amca.. zebil etmİf, diye söylendi.. 
Örnerin -buclağına, iki feker daha 

~ydabır. Ömer, bir cebine hamur tu 
Konu,madan ppırtılar içinde Ö • koyaHıftu, bir cebinde o üç kağıt 

mer iriidünii, Stoyan amca yoğurdu • dı. 
nu bitirdi. Kalktdar. Dükkan sahibi Hamur cebinin içini bulaşhrdığı 
amcaya bir tomar kağıt Yerdi. Amca eli ne %aman oraya aitse yüzü b 
klğttbm Ömere uzattı: \IUJQrdu. 

- Bunları elinde sıkı atkı tut Ömer, Ömer, etrafına b.kına bakına 
decli. Sait amcaya götürecekain .. Sait yor. Vakit daha öyle erken ki 
amc~yı vapur i~~I~sind: bu1~rsun .•• boyunca yalıuz bir kömUr ara 
Benım aelemedıgımı aoylerun.. ona bir polise ve bir simitÇiye 1'81tlad1t 
verinin b? k&ğıtlan. c.ddeye çaktı. Bombot 

- Peki.. _ _ Taylanndan bafka kiıneeler yok. 
Stoyan amca daşundft. Sonra bir .. Ö l '- l -L ..:ı.n- 5 a b" du mer, ıs llt ça ana.. 3uı.~vr. 

en ıre eo11 : _.] .. d""'" bir _.ı... _,_.Ht 
Y 1~- . . • ,_ d 1. ma.cıa gor ugu auamı ta.ıt 

- a, yo aa ıenı çevırrrrer e e ın· 0 •• L_L: _ı__ k _, __ L • 

d k·ı · alm ı. • 1 ..-e,uu nany....- ov...-&en em 
e ı en a& nter erse.. ki d d l ı... •--L ki kO 

_ Verm a am a ıı ıK çaıt111m, ean 
CID.. 1 L..... di • .l.-l:.:f • .-4..ı !LI 

Stoyan amca süldii: anan .ıtCn ~ uqsı !!Uf w- l&I 

- Nau1 venneaam bre komitaa 1. bakınarak yürilyordu. 
Bir kanf boyun var .. zorla alırlar.. Ömer, karakolun önüne ge1ıcli. 

Ömer, boynunu biiktü. cerelctden bin.inde hail lamba 
Stoyan amca: yor. Söndürmeyi unutmuflar. 

- Hayır, dedi .. 8tslene ftrinia... çi dol.fıyor kapıda.. 
Alna. banları - kim wtdi derler. Ömer, karf1 kaldırıma geçip 
se.. çiye baktı. Nöbetçi yorgun. 

- Kimse vermedi.. yolda buldum, kendisine baktığını görmüyor 

d · ömer, kak!ınmın üstüne o erım .. 
- Bravo, bre .•• yolda buldum •• u- Nöbetçiyi içerden çağırdılar. 

bimize neticelendi. Bu müsabakada f.n. 1. Medica • Amerika • 4-:0,'5 -m. 0-
,, - kıldı, ve belli >e'Pİa .enüne kadar götürcii: 

ver 2 galrbiyet almıJ, takım t 4 tuıfa mai- limpiyllt MOTU. _ Burasıdır U• f , .ab.ıll terifferiaiz 

çuıtma yapmak için aMnn, dersin •• ti. 
ama ya a1ıp götürurleree, d5verlerıe .• 

lQp olmuttıu. 2. Uto - Japon - '4-:45,6 bayrolsun 1 
Üçüncü müsabaka yarım ıaat ıonra 1. 3. Makino • japon • .ı4:41, • ,,. Çocuk yanımdan ..,..ıda ._.. ı,. dar .A.I miiaqe bu ~ odqa ~ kapı• En sevdiği fe7 JO piyano, ıonra 

..ı..re takımıyla yapıldı. ,.,, R ... - . ,,ıı. __ __,L... _ ,.:ı:.ı1ı d · "'z. Claki ca....iri sla •awa ldlıc&k keın 
nır • •- .,._.~ ~ 6~ bir sokakta, eıki bir evin i "ı • .düıün- an gırecegı " 

t---'-eh1er de y----1-•hm L::...a1. Wr · _ z ___ "·cl.i * Seyirciler üç beı adım ilerlediler. ~r uısv-• -...~ S ~I ,...-. •aı celerimle yalı. bld.iıa. ftn41 
farkla mağlQp ettikleri.ede. b. aıi=sM.. 6: Tarlı • Fransız • 4:S3,8 Ye\diierine _.ı.n 'bii"lülda ~ük.lil nra asılı bü,.ttk bir tablonun 3n 
-- L!-.:_ 1Ç1° 'n -hn olac•• aaıla ... lı,•clu. dı<rt .__ 0..ıa, '-- lıiıiade L-r alb-"' ta- du1a.r. Ve ıneıııunın tetl t,iraz daha 
- U1&11D _.. - ..- Xr ' ' iM l •k•P -..-• EJekdideri u ......, 1111 

._. ....,.. _. 

Nitekim Halim 1 1mmiMP J ... b...._ M.iiıi•' lııdi ~e- :ıv-L-lik ne camelıAn, içlerinde Mo•r•ın çocaıklu· yerek devam etti: 
Bu •bah ,_p11ıa. lcadmI.,. ...... aa -. - - - h 1 BU-d• -a.h b eh n Orhan 3 mailup ı plip lıi*.......-a ıdia ...._a •"~aıhh .._..,a. ğuna, aencliiine. ıatlıhlma ait atsa ar, - r ... u. .., ?et zan 

Enver 2 maölup 2 ... - 1:- Tramplaada atı..a ~ı ..- 'bw kalemler, L~lt..tla~ not defterleri, et.var· en yük.ek noktasına çıktı "tonte .... J 
• • ....., ... - _.....ııı. -L-..:.1 · el · · .L...!_lk iını burada açarlardı. ve halkı din namına -.ı ..- 1'I! 

Cihad 2 m-.:::.1up 2 aalip •eldi. ~ıı:ua.an ~ıı:u e IMltlc ...,.,..uı. ııııtm' larda b• wnııik.i itta.tıaın bQaıanda 1nuh· landı, aon günlerini a&ateren tahlor 
~ • • _ _J__ A __ -ı..__h L:__, __ • ·ı.· • • - kan dökmeğe çaimrlarken en büyük zu• 

Jlk ıayıları bizim takan al•ken, A.er- ~ üç mcn&a ~ı. ııı.ına .,. lllİçUll· 1.. I . . La...=L ... 
1 

I .. b d telif .... lan 1ıöaıteN11 t:Ulol. .• lditelerde kınız, genİf bir koltuia yaılan~ 
"'"L'---' _ı_ __ ı_ • .1 ---1 _.,1__ um erını ve • ~ eg ence ennı ura a • L , 

halele nefes azlıiuıdaıı olacak. 10nlua CU1Ut1.acn u~ pa,.a,_..al'CMI'. v-.-•Lr.ı. ..a ıediırler, kaupeler, mualar .. ve ıonra ıında ıeam s:alan p11anotuna ,..a 
Birincil:!:.: Ameri.kaıı Olym .. ik .L-L--ı- ,,...,....-_..__ hı -Lla doğru lıviçreliler bizjnıle bafbaıa vaziyete ~ __. ~ n... _____ ._ L __ ı_ __ Sal_.____ 

1 
l.aün ı,. ..,._ arnuada kafile kafile arkuından da blT kadm ~kın& 

nın bebeği addedilen Majo17 GetıtriDS ka· ~ ._,_ ~a orta uır ar- ..._ __ L: 3lJ L eh 
geldiler. d k 1 b' -L- L_____ ""'- d .. aklılar.. ta ça,,,.,.ras: aıııamaııı;ta r.» 

O .. d 1 b ı. .. ~ ı. an a ma ır .....- ~•= 1.AIK ca • Bereket müsabakalar esnasında daha zanmıotu. n uç yaım a 0 an u -.uçaa. Dik.kat eıliJorum. ._... .,.ğı • * 
kız bu ana kadar dünya ıampiyonu olan- de, geniı bulvar, çiçekli 111e7clan. park ve dl 

fazla vuru§ Türk takımı yaptığından 12 b.L...edir. Fakat -..---..ı,. ı_ __ 
1 
_ _J_ dar ma ucaDa lıııuuak ~. aan • Müzed• cakıı'orduk. kadın merıt 

huın en küçüğüdür. İkinciliği Katherine U\i .---- - - L _ _a_ __ _ı_ M • L td' fazla vuruş ve avantajı ile müsabakayı ka- ıokklan, cık.iden kalma kagir tq evleri de nedilebilir ki a~cauw oaar • ru• zenin altın s:İtabını uzattı. birer .. 
zanara!c, yarım seçmelere kaklık. Rawlı ve üçüncülüğü de Dorothy HiO el- vardır. ' b.... 'UJ'aodarmaktan ,ekinen bir makbinnaza rica etti. artmuzclan 

Üstüste yapılan müsabakalar nefes al- mı§br. Mozar'ın doidtıiu ev bu dar• ıokak- fail "nr. ve IMa bİlliD enla1e ol.cak ki du: 
mağa bile vakit bırakmıyordu. Üç çetin 1 Sırtüıtü Yüzme Mösabakau lardan bı'rı' d b t b ' I d b' 'd' menılddua izahat veren menıurlar ela ya• - Galiba lapanyolca, dedi. J 

f n e, u aı ına ar an ırı ır. .. ı- l 
müsabakadan çıkan takım bir saat sonra Sabahleyin erkekler arasında H>O m. vaı eeele aoy uyor ar: - Hayır, dedim, tflrkçel 
yarım çmelerde Polonya ile karşılaşml'· ı' sırt üstü seçmelerinde Amerikalı ve dün- * - itte Motar ta ftfiwede doğdu, Kadın Atatürkün arap harflerini~ 
ğa mecbur kaldı. ya rekortmeni Adoif Kiefer 1 :06 1le yeni Tpt merdivenlerden çdttua. karşıma &ık oyuncaklarile bmada oynadı, anneel tirdiğinl ifitmifti. fakat harfleriıniJİll 

Artık dövu meğe takati kalmaya:ı ta- Olimpiyat rekonı yaptı. K.iefer'ıin llSll re- küçük LU oda açıldı. köteainde üeri .ki- buaa ona fU küçük odada plmz buakır· yazıldı1dar1Dl ilk defa ııörüyord• 
lcım Polonya karıısında 9 • 2 mağlubiyetejkoru 1 :03,9 dur. Finalde yeni bir rekor tap, kart, risale dolu bir .... aruıında dı ve o, o zaman ili iptidai piyanoıuan ba- ıine epeyce uzun izahat •emııek ted 
uğrada. kazanacağı muhakkaktır. «ta yatla 1a11şın bir &adm .. B•rada küçük ... .-çer. küçlk puıMkladle aaime çı • fakat iMa ..U..yet Wr alamet del'L fll 

O.. a-.. S... .._, bir para mukabilinde bilet allMiıt ... m. karmıya çalııırda. bir ..ai. ma-



SON POSTA 

Kahramanhk, •tk, heyecan ve macer• 

KORSANIN KIZI 
Yazan ı Kadlrca11 Kallı 

Son Po•ta'nın tarihi t•frilc.•sı Numara : 47 
Henüz o gün gemiye gelmiş olan Sinyor Kenetti fena halde kızmış • nin hafı her halde gövdesinden ayrı • 

~ok &enç ve tecrübesiz bir levendi böy- tı: hrdı. 
le Çetin bir harbe sokmamak daha doğ- - Teslim olmak mı) Al lllila 1... Küçük Ali tam bu anda kuvvetli bir 
ru olurdu. Diye ileri atıldı • elin omuzunu tutarak baahrdığını duy-

F akat Küçük Ali bu sözleri duy - Venedildi askerlerden birinin aır • du. 
lrıadı bile... tından giren. kılıç aöğaünden çıkmıf Hatta bunu yapan adama kızdı: 

O da sağından solundan, önünden ve yüzüstü düşerken kılıçtan da sıyrıl- - Ne yapıyorsun} Bıraksana! .•• 
"e arkasından bir aslan sürüsü halin • mış bulunuyordu. Diye haykırmak için ağzını açtı. 
de düşman ~emisine saldıran leventle- Sinyor Kenetti her tarafından kan Kenetti'nin kanlı ve kocaman kılıcı 
rin arasına kablmış: istese de, isteme- damlıyan kılıcını aallıyarak Türk safı- Küçük Alinin başının üstünden ıslık 
le de .ileri atılıyordu. na saldırdı. çalarak döndü • 

Venedik gemisinin güvertesinde 'ı· Türk safının sol tarafı daha zayıf Onun kılıcı ise elinden fırlayıp git-
~ bir dövüş başlamıştı. göründüğü için oraya yüklenmişti. ti, çünkü pek hızlı savurmuf ve göz· 

- Kırlı, sola açıll... Küçük Ali orada bulunuyordu. lerinin önünde ölümün ta kendisini 
- Koca Ali yalnız kaldı, orava .~o- Artık kendisini her an bekliyen ölü- görünce de parmakları gev.şcy~vermiş-

tun f. •• mü bile unutmuştu. Sadece il yas Re • ti. 
- Vur... isin leventleri fışkırtan, onlara kuman- Fakat bu pek iyi olmuştu. 
- Esirleri kenara alın°!... da eden sesini duyuyor, ona uyarak Çünkü onun omuzunu tutarak bas-
Çarpışan kı1ıçlarla kalkan ve zırh- ve yanındaki leventleri taklit ederek tıran el nasıl ölümden kurtarmı,sa, e

ların, patlıyan tabancaların çıkardık - durmadan kılıç sallıyordu . linden fırlıyan kılıç da Kcnetti'nin yü
'-rı tok gürültü arasında bunlara ben· Bir arahk Sinyor Kenetti'yi karşı· zünc çarpmış, onu yaralıyarak pşırt• 
~Yen kumandalar ve seslenmeler du- mnda buldu. mıştı. 
hluyordu. K k I k l . .. Kenetti kolay kolay yılacak bir a· 

ı . . . . . .. ocaman ve an ı ı ıcılc doadog· 
lyaa Reıa Venedik gcmıamm gu - ru onun ü"stüne saldırıyor, onu çiğne- dam değildi. . . . . • 

'ertesindeki en orta kısmı ele geçir • . tikt dak. b" k Bu sefer, kendisını hıç beklcnmıyen '"'ti. Böylelikle dünnanı ikiye ayır- yıpk ~:~.1 eb~ l~oknt rallyanınR • ~ ırk aç bir şekilde yaralıyan şu ufak tefek ve 
r-- ar a,,_,,ı e ır ı e yas eısı ar a • . .. . 

lb1f oluyordu Şimdi kendisi kıç kasa- d .. 1 1 d acemı T urk levendine tabancuım çe-. . an vuracagı an aşı ıyor u. 
'-Ya doğru yürürken Koca Aliye: K t . , . kıl h L 11__ virerek ateş etmişti. 

Se f M ene tı nın ıcı avaya ~~ıştı B" ha t 1 . B" be d ...... n - n o tara a ansur sen de ır ru a evı... ır yaz u._ ··· 
.., _ . . ·•• ' ··· ve tam Küçük Alinin boynu hizasın • K·· ··k Al" deled" 
n..oca Ali ıle Mansur yanlarında o - d b" ld .b. itti. uçu ı sen ı. 

.__ L d l 1 b. l'k ba f an ır yı ırım gı ı gcçcce • Sa" .. n d d 
''iZ &a ar evcnt e ır ı te ş tara - K·· .. k Al' h . b'tf". . g ayagı a ayan ı. 
t.L· d"" -L } • k ·· ·· uçu 1 er şeyın 1 ıgıru 0 an- Elı"le tutunacak yer aradi. 
~ utman aa&cr erme artı yuru • d I 
)otlardı. a an amıştı. Önünde llyaa Reisin dine ve acar vü-

ç ı .1 ha f . ... . h I Gözlerinin önünde birbirini halka- cudu yükseldi. Onun geni• ağızlı eğri opur smaı f tara a gıttıgı a • . . . . I T 

de K·· .. k Al" kalb. d d .. b. lıyan, bırbırını kıran ve parça ıyan çc- kılıcının havada bir Aim-k çaktığını, 
uçu ı ın en ogan ır ar- l'k l l d T T-

~ ·ı il R · · d k 1 1 ve kan parı tı arı var ı. Kcnetti'nin omuzları üzerinden gcçti-
ı e yas eısın ar ına ta ı mıştı. 

Ş. d' h k f d k b k Küçük Alinin gözleri karardı. g"ı·n· de go"'rdu·· ını ı er i i tara ta a sı ı ir av· 1 • 

.. devam ediyordu. Lakin onun da elinde kılıç, belinde Şimdi, Küçük Alinin genç ve körpe 
Grandi direğine tırmanmış olan tabanca ve hançer vardı. vücudunu l8.fıyamıyan ayaklarının di· 

dö L _]_ Niçin onları kullanmıyordu) bine kesik ve kanlı bir baş yuvarlan -rt ~r ~enedikli asker yukarıdan 
'faiıya tüfekle at~ ediyorlardı. İki le- Kılıcını düşmanın yüzüne doğru sa- mıştı • ·• . 
•ent birbirı· · d d 1 d.. vurmak için bütün kuvvetile salladı. Bu, Kenetti nm başıydı. 

nın ar ın an yara anıp uş- lk' k" . . d 'I"'h h .k. . K"' "'k Al' ·· · d"" k ·· tülcr Küç .. k Aı· · b"l Be ı her i ısının e sı a ı er ı ısı- uçu ı onun uzermc u~me u· 
· u ının ı e omuzunun ~1__ ll R · · · d .. d"'"' ·· 

Üatündcn bir kortun geçerek güver _ ~~.de boynu hizaaınd~ geçecek, h~r z~e ~~ yu cwn gerıye on ugu· 
tenin tahtaları arasındaki katranlar _ ıkısı de vurulacaktı. lrı yarı Vcnedık nu gordu: 
dan birine saplandı. kaptanı yaralanırdı, lakin Küçük Ali- (Arkası var) 

Bunu gören Kırlı Hasan, kızdı. A 8 A H t S L E R 
Sol elinde tuttuğu sekiz on kargı • S 1 H H 1 

et... birini aldı bütün kuvvetile yuka - ( Baştaratı 6 mcı sayfada ) hararetini iade edebilmek için alkollü 
l'lya fırlattı. Direkteki Venedikliler - Denize baş8,fağı hareketleriyle da- au veya kolonya ile masaj yapmalıdır. 
den birinin önce tüfeği, arkasından !larkcn yerin derinliğini evvelden he- Bu masaj denizde yorgun ve baygın t kendisi güverteye düştü, yamyassı sap etmeli, ba,ın bir taşa ve kayaya çıkarılanlar üzerinde kalbi ifletici teai-

tılıp kaldı. 'arparak zedelenmesi tehlikesini ri sebebi~ çok faydalı neticeler doğu-
- Al bir daha... unutmamalıdır. rur. 

~~eği baltalarla dibinden keserek Bunun için alçak yerlerden atlarken Denizde yüzmcği bilmediği için bo-
F'. ıni birden dökmek mümkündü. bu noktaya itina edildiği gibi yüksek ğulma tehlikesi geçirenler ve deniz 
~t bunun için uzun zaman lazım· yerlerden atlamalarda da .ilk hamlede suyu yutarak kurtarılanlara ilk yapı

cb. Tüfeği doldurup atct etmek de u· evvela kolların denize dalmasını ve lacak hareket, başaşağı doğru eğerci. :n . işti. Halbuki uçlarında sivri bir göğsün bu yüksek tazyikten bu suret· bacaklarından havaya kaldırmak ve iç
llıır olan bu kargıları cirit atar gibi le daha az müteeaair ohnası IAzımdır. tiği suları mideden bu suretle boşalt • 
~. hele usta bir adam için, karşı- Deniz altında yüzmek ve tazla kal- maktır. 
'1tıdakini vurmak daha kolaydı. mak, teneffüs boruları ve ciğerlerle Bununla beraber durmağa başlayan 

Direkten aşağı ikinci bir düfman da kısa bir zaman için nefes alınacağına kalbi tabii şekilde harekete getirmek 
"'°erteye düşünce bu sefer Kırlı Ha • göre çok fazla suiistimal edilmemesi için azalan teneffüs hareketlerini tan-
'lıı gülerek üçüncü kargıyı fırlattı: icap eden bir harekettir. zime bakmalı, sun'i tcneffüa hareketi 

- Bu da senin kısmetini... Kalb bu sporda en çok mütecasir 0 • yaparak elleri göğse ve sonra omuz • 
Ukin üçüncü asker açıkgöz aay. lan bir uzuvdur. Bu itibarla sabahtan lardan yukarıya doğru kaldırıp indir

ltnını,, tüfeğini denize fırlatarak sc- ak~ama kadar yüzmek ve mütemadi - melidir. 
ten cundasına doğru kaçmıştı. yen kalbi yormak doğru bir hareket de- Bir taraftan da kol ve ayakları avuç 

Dördüncüsü de onun ardına takıl • ğildir. içiyle ovmalı ve yumruklamalıdır • 
~· böylelikle Türk leventleri tepe - fazla hareket, vücuttan hararet Eğer o sırada bir hekim veya hasta 
ı;ıı 1tur~una tutulmak korkusunu at • aarfına ve kuvvet kaybına scbcp olur. bakıcı mevcutsa kafuru ve bir iki ka-
t~~.t~rdır. . Bunu yapanların tabii. kiloları ekıi- fein iğnesi de tatbik etmeii ihmal et-
~uç L AI b k k l memelidir. ~t U& ı.. u or u~ç manzara ar lir ve sinirleri de aükun yerine daima . . . . 
fı~ında aoguk kanlılıgını muhafaza gerginlik altında bulunur. Deniz suyu Ayrıca aıcak hır çay ıçıne bıraz kon-

~ı~or, lakin bir se:C kapılmış gibi ile böyle yorucu daimi tekilde temas c- Y~ ve. ~ah ut likör koyarak ağızdan 
gıtmckten de gcrı kalmıyordu. denlcrdc kol ve bacak sinirlerinde bu dokmelıdır . 

. ~ılıçlar, palalar parlayıp sonuyor, yorgunluk neticesi kuvvetsizlik husu- Denizin bir çok iyilikleri arasında 
~ ve uzun Vcnedik kılıçiarının le gelir. Denizde uzun müddet kalıp ta bu gibi acı ve korkunç tehlikelerini de 

\Irk safını geri atmak için boş yere karaya çıkmayanlar bu kuvveti teli- habrdan çıkarmamalıdır. 
"ir&ftıkları görülüyordu. fi ettirmek ve vücudun kaybedilmif Doktor Etem Vauaf 

V cnediklilcr geriliyorlardı. 
~ ~.e~ gerileyişle de adım başında bir 

olu veya yaralı bırakıyorlardı. 

~ .. ~fman safının gerisinde sivri ve 
~Uçuk sakallı iri yarı bir adam elinde 
~nıan bir kılıç ve diğerinde bir ta-

ca ile askerlerini kıtkırtıyordu. Bu, 
~inin kaptanı Sinyor Kenetti idi. 

Vencdiklilcrden iki asker silahlarını 
'-'rak ellerini kaldırdılar. 

- Teslim oluyoruz ••• Teslimf ••• 
Diye haykırdılar. 

irak Krallığı General Kon
solosluğundan : 

Maçka, Vehbi Bey apartımanınm 2 nci kabncla 10 ajaato. 1936 
tarihinden itibaren faaliyete bqlayan Irak General Komoloalujumuz 
Cuma ve Pazardan maada her sün aaat 10-13 e kadar açık buluna • 
caktır. 

Keyfiyet bilcümle vize Ye tebaa itleri ve aair muamelat ile alaka • 
dar olanlara ilin olunur. 
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""' ( Hiklige 1 Balık avlarken ••• 
' , Yazan: A. T cbekhov tan 

Sempatik yüzlü lvane l..apkine'le biraz 
basık ve uf acık burunlu An na Semionov
na ırmak kenarına dojtu indiler ve kıyı -
da bir tahta 11ranın üstüne oturdular .. 

Burua söğüt aiaçlannın aölgelendir • 
diği lltif bir yerdi. İnsan böyle bir yerde 
oturunca berke.in &Özünden uzak Ye uJcJı 
sayılabilirdi. Ancak sizi. balıklarla, au Ü· 

zerinde bir yıldırım aibi kayan böcekler 
görebilirdi. 

Ellerinde, olta ve bir sürü balık yemi ve 
av teferrüatı bulunan iki genç hemen ava 
ba§ladılar. 

Bir aralık delikanlı genç kıza dönerek: 
- Nihayet yalnız kaldığımıza o kadar 

çok seviniyor ve kendimi o kadar çok 
mea"ut hissediyorum ki .. dedi .. 

Sana aöyliyccek ne çok tcylerim var 
Annal .. Seni Hk gördüğüm zaman • bak 
olta sallanıyor.. • niçin ya~dığunı ve ha
yatımı kime hasretmem lazım aeldiğini 
derhal anladım .. - her halde bu büyük biı 
balık olmalı.. Olta çok sallanıyor.. - seıü 
ilk görüıte sevdim; aşkla, hararetle sevdim 
Annal .• - Dikkat et •• Oltayı çekecek za -
man geldi.. Bırak iyi ıııraın yemi 1. • Bana 
söyle aevailim.. Sana itimat etmek.. 

- Fakat hayır .. Daha buna baldnm yok 
Anna.. - Oltayı çek çabuk! • 

Genç kız oltayı çekti ve birden bir~ 
kopardı. Y e§il gÜmÜ§İ bir balık havada sal
lanıyordu. 

- Ne güzel balık diye bağırdı.. Fakat .• 
ay, kurtuldu .. 

Oltadan kendini kurtaran balık )'efil çi
menlerin üzerinde eıçtadı ve hemen •ıuya 
atladı .. 

Balığı yakalamak üzere davranan lvane 
- dalgınlıktan yapıyormuı gibi - kızın elini 
tuttu - ve gene dalgınlıkla - dudaklanna 
aötürdü. 

Anna elini çekmek iatedi amma aeç kal· 
mıştL Bu aefer ikisinin dudakları dalaın • 
lılda hirleıiverrniıti. 

J .- F. Bercınen 
- Ahal.. Kucaklapyoreunuz ha!. d .. 

di .. Anneme ıöyliyeyim de görürsünüz.. 
lvane lı:.ızardı; kekelemeie baıladı: 
- Ümit ederim, ki tenin aibi ıerefli biı 

çocuk... Müzevirlik kötü. çirkin ve ayıp 
bir §eydir .. Ümit ederim, ki eenin aibi na· 
mualu bir ,çocuk. •• 

Şerefli ve nanıualu çocuk fÖyle cevap 
verdi: 

- Bana bir ruble veriueniz hiç bir feY 

söylemem. 
İvane cebinden bir ruble çıkararak Ko· 

liaya uzattı. Küçük ıslak avucunda parayı 
sıkıştırarak suya daldı. lılık çalıp yüzerek 
oradan ayrıldı .. 

İki sevgili ondan ıonra kucaklaımadı • 
lar. 

ETtesi gün lvane, Koliaya oyuncaklat ve 
bir de balon getirdi, ablası da ona btltün 
boı hap kutulannı hediye etti. 

Nihayet köpek baılı kol düimelerini de 
verdiler .. Bütün bunlar fÜpbeaiz ki Kolia
nın hoşuna gidiyordu. Fakat daha bir çok 
ıeyler kapatmak ümidile onları gözetle • 
mekten vaz geçmedi. 

Neıeye gitseler pe,lerine takılıyordu, 

onları bir dakika rahat bırakmıyordu. 
lvane onu peflerinde her aördükçe diı· 

lerini gıc:ndatarak mınldaııırdı : 
- Kaba tereeri.. Şimdiden böyle.. Yı 

büyüyünce ne olacak kim bilir} 
Bütün haziran ayı içinde bir aün bile 

yalnız kalamadılar. Bir yandan Kolia bo • 
yuna hediye istiyordu. Ve en sonunCla ı 
«Bana bir eaat alın I» diye tutturdu. Ala .. 
caklarını vaadettiler. ' 

Bir gün kahvalhda çörek dağıtılclıiı il· 

rada birden katJarak sülmeie baıladı ye 
aözünü kırparak lvane· e aordu: 

- Nasıl} Şimdi aöyliyeyim mi} 
Delikanlı boynuna kadar kızardı: ve çö. 

rek yerine dalgınlıkla pe§kiri çiğnedi. An. 
na sofrayı terkederek odasına çekildi. 

Bu bal daha biraz devam ettikten ıon· 

Bunu bir ikincisi ta aiustos ayınıa 

takip etti.. Y k" h d ıonunda Jvane An~ 
Sonra aadakat arın ı nUs amız a : nayı ıesmen aile • 

yeminleri. Vaatlar. o d ainden istedi. 
Teminatlar başla - gİ İyor ! Ohl. Ne tatlı b~ 
dı.. gündü o 1. Delikaıı 

Bunlar me•ut yazan : Saat Deroiş lı kwn anuındu 
dakikaJardL. Fil - babasından söz a .. 
vaki hayatta haki • -- lınca sevinçle dol~ 

ki ve IÜrekli bir saadet yoktu. Mea' ut bir J ru bahçeye ko§tu; ve Koliayı aramaiı., 

hadise tabii bir ıurette zehirleyici ve ız - koyuldu. . 
tırap verici bir bqka baclieeyi pefİnde ae- Onu bulunca kulağına yapışarak 8yl• 

tiriyor. 

Yahut bir harici ıebep ayni vazifeyi ya
pıyor.. lıte şimdi olduğu gibi .. 

İki gencin kucaklaıhkları bir aırada an· 
sızın kopan bir kahkaha ortalığı çınlattı. 

lkiai de dereye doğru bakınca pprdı • 

lar: Beline kadar çıplak bir çocuk derenin 
ortasında durmuı onları aeyrediyordu .. 

Bu. Annanın küçük kardqi liseli Kolia 
idi.. 

Ayakta duran küçük onları ıeyrediyor, 
bir taraftan da araız araız gülüyordu .• Son-
ra gene aırıtarak: 

bir asıldı ki .. 
Arkasından Anna da gelmi§tİ. O da lJ. 

bür kulaiuu yakaladı. Artık her iki lpiın 
eevinçlerine payan yoktu. 

Bilhaua Kolia ailıyarak onlara: 
- Sevaili nazik kardeılerim.. A:tık bfr 

daha.. Bir daha yapmam .• Ooof .. Beni al 
fcdin. 

Dedikçe daha çok haz duyuyorlardı .• 
Her iki ni1&nlı birbirlerine itiraf ettileı 

ki bu ana kadar aeviıtikleri müddetçe, Ko-. 
lianın kulaklarını çekerken duydukları saa
det ve aevinci hiç bir zaman duymamıı .. 
)ardı. 

imar 
Ankara Şehri 

Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan İf: Ankara mezarlığı iç İltinat duvar

lanmn inpsı, keşif bedeli 132656 lira 25 kUl'Ufbu': 
2 - Bu İfe ait prtname ve evrak pmlardD': 

a - Eluiltme prtnamesi 
b - Mukavelename 
c - Nafia itleri ,eraiti umumiyeai 
e - HU8Uli Ye fenni prtname 
f - Kqif cedveli 
ı - Proje 

l.teyenler bu prtnameleri " enakı yecff lira mukabilinde Ankua 
bmr Muhasebe-inden alınabilir. 

3 - Ekailtme kapalı zarf usulu ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 28 / Ağutoa / 936 Cuma gthıl aut 17 de Ankua 

imar M&dürlüğünde yapılacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7882 Ura 81 km111 

muvakkat teminat vermesi ve bundan bqka Nafia itleri Şf'.ralti 
umumiyesindeki prtlan haiz ve ehliyeti oldupna dair Nafia Mildir· 
liiğ(hıden vesika getirmeai l.Amnchr. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncil maddede yazılı saattg 
bir saat evveline kadar Ankara imar Miidiirlilğüne getirilerek eksiltme 
Ko11111yon Reialiğine makbuzu mukabilinde verilecektir. Posta ile 
g6nderilecek mektuplann nihayet üçüncü maddede yuılı saate kadar 
l'elmİf olmuı ve dq zarfın mühür mumu ile iyice yapıftınlmış olmuı 
lhımdır. Postada olacak teahhiir kabul edilmez. 0 342,, "275,, 
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Gavur 
Mehmedin 
Y•ni 
Maceraları 

CiDALi ZiNDANlARI 
Son Posta'nm zabıta romam: 42 

İkincisi; Hırvat prenses Şimayı ka· sonra, çenesi iki parmak açık kalmış
'çiran kemancı F ernandez; ya, bu çe- tı . 

tenin içinde .. yahut, bu çete ile pek sı- Şımdı, karmakarışık bir konuşma 
kı temas halinde idi. başlamıştı: 

Üçüncüsü de; bu çetenin en esra - - Yahu... Burada ne ~iniz var?.. 
rengiz karargahı, bu dehlizlerin içinde Yok.sa, hepiniz sözleştiniz mi~ .• 
idi. - Hepimiz, kim L 

Şimdi, o budala Hırvat, ağır ağır - Siz.. ~ekci Salih .• 
laf merdivenlerden yukarı çıkarken, - Ey, ~eJ,ci nerede~ .. O da bura-
bütün bunlar yıldırım ıür'atile Gavur da mıL 
Mehmedin zihninden geçmiş. dişleri - - Burada idi. Bana, yiyecek getir-
ni gıcırdatarak: meye gitti. Açlıktan geberiyordum. 

- Keratalar! .. Artık, hepiniz elim- - Peki amma, Eşekci buraya nasıl 
desiniz. . geldi. 

Demişti. Ve belki de daha başka - Adamakıllı konuşmaya vakit 
fCyler düşünecek, ve söyliyecekti. Fa- bulamadık ki. .. 
kat, ne düşünebilmiş .. ve ne de, söy - - Halbuki, ben de ona kızıp duru
liyebilmişti. Gözleri, birdenbire mer- yordum. Kırk yılda bir iş havale ettim 
divenin üst başında parlıyan bir ışık de, kulak asmadı diye, küplere biniyor-
üzerinde temerküz etmicıti. d T um. 

Bu ışık, müphem şekilde görünen iki Hüsnü beyin söylediği bu sözler ağ-
vücudün alt kısımlarını aydınlatıyor. zında kalmıştı. Önünde taş yığılı olan 
Sönük bir yıldız gibi, o derin karanlı- kapı, arka taraftan yumruklanmıya 
ğın boşlukları içinde parlıyordu. başlamıştı. 

Ağır ağır merdivenden çıkan Hır -
vat, kaba bir sesle, yukarı doğru ses • 
lenmişti: 

- Siz misiniz?.. Kapıyı açık bira -
kin. 

Yukarıdan, karışık ve anlaşılmaz bir 
ıes gelmişti. 

Gavur Mchmedin vücudü buz ke • 
silmişti. Alnı soğ ık bir ter tabakasile 
nemlenmişti . 

- Ölüm .. ve, fltikam ... Şimdi, bu 
iki kuvvetin arasındayım. Bakalım, 
hangisi galip gelecek ... Keşke, Eşekci 
Salihi göndermeseydim... Eğer bu a
damları aldatıp da başımdan savamaz
ıam, muhakkak mahvoldum. 

Demişti. 

Hırvat, bir daha seslenmişti: 
- Kaptan, Mihaloviçl .. Senin kur -

ban, aşağıda yatıyor... Söz verdim. 
Evvela karnını doyuracağım. Sonra 

aa .... 
Hırvatın sesi, birdenbire kesil-

miş .. sanki bu koca dev gibi vücut, bir 
anda olduğu yere yıkıldıktan sonra, 
merdivenden aşağıya ağır ağır tekerle
nivermişti. 

O zaman, o fenerin ışığında görü
nen iki gölge, yıldırım sür'atilo aşağı 
koşarak, Hırvatın kıpırdamasına mey· 
dan birakmadan üstüne çullanmış1ar • 
dı. Ve boğuk bir sesle: 

- Kıpırdama.. ses çıkarma.. gebe-
rirsin. 

Diye homurdanmışlardı. 
Gavur Mehmet, gözlerini açmıştı. 

Fener in sarımtrak ışığında parılyan ve 
Hırvatın gırtlağına dayanan bıçaklara 
bakmış : 

- Muhakkak rüya görüyorum. 

Diye mırıldanmıştı. 
- Kerim Efendi! .. Ben bu domuzu 

kıpırdatmam. Sen, çöz şunun kuşağı
nı da ayaklarını sımsıkı bağla .. . 

Gavur Mehmet, bu sözleri işitir işit
mez, çıldıracak hale gelmişti. O anda 
ellerini gevşek bir halde saran iplerden 
kurtararak yay gibi yerinden sıçramış: 

- Yaşayın, be arkadaşlar! .. 
Diye bağırmaktan kendini mene -

dememişti. 
Hırvat, merdivede Deli Kerimden 

yediği kurşun gibi ağır yumruğun ver
diği sersemlikten kendini bir kaç da • 
kika toparlıyamamıştı. Onun için onu 
bağlamak güç olmamıştı. Fakat şim -
di, bu üç zabıta memuru büyük bir 
sevinçle birbirine sarılırken; Hırvat, 
avazı çıktığı kadar bağırmıya, ve bü
tün kuvvetini sarfederek ellerindeki 
bağı koparmak için çarpınmaya başla-

Gavur Mehmet, koşarak taşları sür'· 
atle kaldırmıştı. Eşekci Salih, o kaba 
sesile: 

(Arkası var) ------
lzmirde bir tefsir yanlış

iığının garip neticesi 
(BaJtarafa 1 inci sayfada) 

ğıdı, sülfrize, pamuk şirit ve etiketler kabu
lü muvakkat suretiyle memlekete jthal 
edilmekte, incirlerin ihracından sonra güm
rük tutarı bir nevi prim şeklinde ihracat 
tacirlerine iade edihnektc/clir. Bu suretle 
incir mahsulünün sermaye fiatı düııerek dııı 
piyasalarda rakip memleketler mahsul • 
!erine rekabet imkanını bulmaktadır. Am-
balajların gümrük tutarını teabit için ha • 
zırlanan bir talimatnamenin tatbikine bu 
hafta başlanmıııtır. 

İzmirin ihracat tacirlerinden Şerif Rem· 
zi, lıdtenderiyeye üç kaaa işlenrn.iJ ve amba
lajlanmıı incir ihraç ediyordu. Vapur li · 
mana girer girmez bu firma, hakikaten bir 
ıan'at eseri olan bu incirlerin ambalajla
rını tamamlıyaralt gümrüğe aevketmi~tir. 

lncir kasaları gümrüğe gelince memurlar, 
yeni talimatnameye uyularak incir kasa -
!arını açmıılar, ambalaj kağıtlarının uzun· 
luğunu geniııliğini ölçmek için ambalajları 

büyük bir dikkatle yırtmııılar, pamuk ııirit, 

etiket ve kalayları tartmak için zaruri ola
rak parçalamııılardır. 

Bu muamele tamamlandığı zaman mey· 
danda bir alay ambalaj enkazı kalmıştı. 
Malı yükliyecek olan vapur da çok.lan Ji. 
manı terketmiıı bulunuyordu. 

Yan1ıı bir anlayış neticesi tatbik edilen 
bu muamelenin talimatname icaplarından 
olduğu iddia edildiği için keyfiyet yüksek 
makamlara arzedilmiııtir. Bu gün üç kasa 
incirin muamelesi bu kadar uzun ıiirerek 

vapurun kaçmasına sebebiyet verirse, bir 
hafta sonra baıılıyacak olan ihracat mev • 
siminde sekiz, on bin kasa incirin muame· 
lesi haftalarla devam edebilecektir. Bun • 
dan başka ambalajlar gümrükte tartı ve 
ölçü için açılacaklarına göre ıartlar üze . 
rinde bir de ambalaj yapmak için imalat
pane kurulması lazım gelecektir. 

ltalya dünya futbol 
şampiyonu oldu 
( Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Kuleden da•ma müsabakasında A
merikalı Wayne, su topu müsabaka -
sında Macaristan, 400 metre Craulde 
kadınlardan Felemenkli Mastenbruck, 
1 f>OO metre Crn~lde erkeklerden ja -
pon T erade, 200 metre kurbağlamada 
erkeklerden japon Hamura dünya 
şampiyonu olmuşlardır . 

At yarışlarına ait müsabakalardan 
birinde Alman yüzbaşı Stubbendorf 
birinci, Amerikalı yüzbaşı T om son 

mıştı. ikinci, Alman yüzbaşı Lipport üçün • 
Gavur Mehmet, Hırvatın üstiine a- cü olmuşlardır. Bir diğer at yarışı mü

tılmış; onun yere yuvarlanmış olan sabakasında da Almanya birinciliği, 
küçük şapkasını sımsıkı ağzına tıka • Bulgaristan ikinciliği almışlardır. 
mıştı. \ 1e sonra da: -·............ . ·~. . ........... ·--

- Hele şimdilik şunların tadına Kayıp: Beşiktq 20 inci ilk mektepten 
bak. Eğer hoşlanırsan, bir daha kıpır· 935-936 senesinde aldığım ıahade!nameyi 
da. 1 kaybettim. Yeni.ini alacağımdan hükmü 

Diyerek suratına iki tokat atmıştı .. . yoktur. (701) 

Hırvat, korkunç bir çığlık basmış .. ve. 199 Kim.il oğlu Hüseyin 
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. 
ittihatçılar Devrinde 

~~ MUHALEFET 't)r 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 

Son Posta'nın siyasi tefrikası : - 28 Yazan: Zira~ 

İkinci ve Üçüncü orduların birer korkunç kitle haline geldiğini gören prens 
F erdinandın adamları, bu orduları felce uğratmak için ne mümkünse yapblar. 

[Bu alçakların, mesalihi devletin 
bütün müfredatına e1 atıp sokulmak • 
tan maksatları, her ne olursa olsun, ve 
neticesinde devlet için ne türlii ma • 
zarrat zuhur ederse etsin, cüz'i ve kül
li bir menfaat istihsalinden ibarettir 
ki; bunların müdahale ettikleri mua • 
melat tetkik olunduğu halde, bu haki
kat ayanen tahakkuk eder. 

(Bu denilerin hırs ve redaeti fıtri
yeleri o dereceye varmış ve gözleri o 
mertebe kararmıştır ki, müşkülatı si
yasiye zuhurunda bile müteessir ol -
mayıp, bilakis kendileri için bu yüz • 
den ne menfaat hasıl olabileceğini dü
şünürler. Ve alçakcasına istimalı de -
sais ile temini menfaate yol bulurlar. 

[ ... Hakipayi şahanelerine yü.l sü
rerek bu gibi den ilerin...... ldarei as
keriye ile oynamak gibi vuk'.1 bulmak
ta olan ef'ali redaetkaranelerinin ikaı 
tesir etmesine meydan verilmemesini 
arz ve istirhama cür'et eylerim, olbap· 
da ...... ] (l) 

ikinci ve üçüncü ordular; kadrola
rını dolduran zeki, ateşli yüksek isti
dat ve enerji sahibi erkanıharp, müm
taz ve sıra zabitleri sayesinde günden 
güne terakki etmiş; o devirde Avrupa 
ordularına muadil birer korkunç kitle 
haline gelmişti. 

Bulgaristan, bu iki ordunun teka -
mül ve terakkisini gördükçe, telaş e
diyordu. Kendi varlığı için tehlike ad
dettiği bu iki ordunun kuvvetten dü • 
şürülmesi için bir çok fedakarlıklar ih· 
tiyar eyliyordu. Prens F erdinand'ın 
hususi adamları lstanbu la geliyorlar; 
meşhur saray hafiyelerile gizlice te -
masa giriyorlar; ikinci ve üçüncü or
dudaki genç ve güzide kumandanlar a
leyhinde jurnaller verdiriyorlar; Bun
ları şuraya buraya dağıttırarak ordu • 
ları felce uğratmak için ne mümkün -
se yapmaktan çekinmiyorlardı. 

Verilen jurnallere, artık Abdülha • 
mit de kanaat getirmişti. Onun için 
Serasker Rıza Paşanın mevki;, artık ta• 
mamile müşkülleşmişti. Verilen jur -
naller dolayısile Serasker, şu madde • 
lerle itham edilmekte idi: 

1 - ikinci ve üçüncü orduları mek
tepli ve münevver fikirli zabitan ile 
doldurmuş; ve inkılap fikirlerinin her 
tarafa yayılmasına seb~p olmuştur. 

2 - (Teamülü kadim) e mugayir 
olarak; erkanıharbiye zabitanı, alay ve 
hatta, tabur kumandanlıklarında istih
dama başlanmıştır. 

3 - Seraskerliği zamanında ikinci 
orduya iki bin ve üçünci.i orduya da 
üç bin küsur zabit gönderdiği, kayd ile 
sabittir. 

4 - Cüzütam kumandanlıkları bi
le, erkan,harplerin elindedic. 

Bu jurnallerden bin bir evhama ka
pılan Abdülhamit, fena halde öfkelen· 
miş; seraskerin Yıldız saı ayına celbe • 
dilerek başkatip Tahsin, ikinci katip 
(Arap) izzet, ve (Zülüflü} İsmail 
paşalar tarafından isticvabını irade et
mişti. 

Bu sırada, Manastır hareketi baş • 
göstermişti ... Abdülhamit, bu hareket 

karşısında ne vaziyet almak lazım gel
diğini, sadrazam Ferit paşa ile seras -
ker Rıza paşadan sormak mecburiye
tini hissetmişti. 

Selanik ve Manastırda cereyan eden 
hadisata bütün teferrüatil~ vakıf olan 
serasker Rıza paşa, va"!iyeti Abdül -

hamide izah ettikten son,.a: 
- Efendimiz!.. Mesele, alevlen -

miştir. Artık önüne geçılmesi, kolay 
değildir. Kanunu esasiyi derhal tatbik 
etmeli .. Rumeli gibi etrafı düşman • 

larla çevrilmiş olan bir kıt'ada, bir fe· 
laket zuhuruna meydan verilmemeli -
dir. 

Demişti. 

Abdülhamit, serasker Rıza paııanın 
bu kestirme cevabına gücenmişti. 
Kendisini tehdit ettiğini zannetmiş • 
ti... Zeki paşa vasıtasile: 

- Kendisini, sadrazam Rüştü pa • 
şaya mı benzetmek istiyor) .. 

Diye haber göndermişti . 

Aradan üç gün geçmişti. Pazar gÜ· 
nü, Babıalide vükela meclisi aktedil • 
mişti. 

Müzakere devam ederken bir yaver 

gelmiş ; derhal saraya gelmem için w 
rasker Rıza paşaya bir irade teblii et • 
mişti. 

Rıza paşa, on anda bu irade,e imti
sal eylemişti. Fakat tam Yıldlz yoku• 
şunu çıkarken Şeyh Zifirin tek.keti 
önünde ikinci bir yaver kenc:liaini kaıw 
şılamış ; eline batkitibin bir tezkereti
ni vermişti. Bu tezkere fU k11a •br~ 
dan ibaretti: 

[Mabe • b.. .. .. • ynı umayuna+111W)'1Pl 
doğruca konajmıza avdetiniz ~ 
seniyei hazreti padiphi iktiz&zm &im ol
makla ...... ] 

(Arka11 ftl) 

Cim Londos ile güreşecek Türk 
pehlivanı bugün belli olacak 

(Bqtarafı 1 inci aayfada~ . .. f ~ı yenebilirse, ken<liaine (300) 
getircmiyen pehlivanların daha hakım gu- Tım 1 
reşeni galip sayılacaktır. Mülayim ise, bu iddiaya ıülm&t. ve fi 

Bu itibarla, pehlivanlar galip gelmek i· cevabı vermiştir: 
çin firarı hücuma tercih edecekler!nden, - Eloğlu parallnı eokaia atmak '9tP 
güreşler çok hareketli olacaktır. yorsa bana ne) Gidip elini tutacak deli" 

Seçmeye girecek pehlivanlar içinde A· lim a) 
merikan usulü serbest güreşi bilenler yal· İki pehlivanı tutan taraftarlana atadc 
nız Kara Ali, Dinarlı Mehmet, ve Müla- yomda hadise çıkarmamaları İçİD icap 11 

)•imdir. den tedbirler düşünülmüıtür. 
Diğer pehlivanlarımızın, .kisbetli ve Bu güreşte de, Mülayim peblivamn -

yağlı güreşe hiç benzemeyen bu silleli, to- mi gibi yumuşak bir lokma olup olmadait 
katlı çarpııımada ne hale girecekleri çok meydana çıkacaktır. 
merak olunmaktadır. * 

Kuvvetin' mi tekniğe, yoksa tekniğin Bugünkü güreşlerde kimin Jıekenılilt 
mi kuvvete galip gelebileceii bugün anla· edeceği meselesi, düne kadar çok dliflinul
şılacaktır. mekteydi. Halbuki dün, memlekete çolt 

Çünkü Amerikan usulü güreşin kırıcı kıymetli güreşçiler kazandıran, ve Tüıki
oyunlarına vakıf olmayışlanna rağmen, yenin ilk güreş klübü sayılan Hal; ldmd 
meydan okumaktan çekinmeyen pehlivan· yurdunun müe98i9i Fuadın lıtaabala selifla 
larımızdan çoğu sade pazularına giiven· bu endişeyi de ortadan kaldımufbr. 
mektcdirler. Bugünkü güreşlerde Fuadın hakem dr 

Bugünkü güreılerden galip çıkacak o• racağını söylemek, hi9 bir tarafsidiie iJo• 
lan pehlivanımız, gelecek puar günü, Cim kan bırakılmıyacağını iıpata klfidirl 

Londosla çarpıııacaktır. * * 
• Bugünün en mühim kaTfllapnalarından 

birisi de, hiç şüphe yok ki, Dinarlı Meh • 
metle, Yunanistan şampiyonu Jan Antiya· 
kos arasındaki güreştir. 

Cim Londos, buradan giderken: 
- Pehlivanlarınız evvela, Yunanistan 

şampiyonunu yensinler de, ıonra benim 
karşıma çıksınlar! demişti. 

Bu itibarladır ki Jan Antiyakosu yen· 
mek vazifesi, bugün Dinarlıya verilm~tir. 

Eğer Dinarlı bugün yenilirse, seçmeleri 
kazanacak olan pehlivanımızın Cim Lon• 
dostan evvel Jan Antiyakosu yenmesi la
zım gelecektir. 

Fakat Dinarlı Mehmet buna lüzum bı
rakmıyacağını iddia etmektedir. 

Dinarlı, bu iddiasını ispat ettiii takdit
de, hafta içinde, gazetecilerden, ve ha
kemlerden mürekkep bir hey' f!t önünde, 
bugünkü seçmeleri kazanacak pehlivanı• 
mızla da tutuşacaktır. 

Yani Dinarlı Mehmet, Jan Antiyako· 
sun karşısına mecburen çıkacağından, seç· 
meye iştirak hakkını kaybetmiyecektir. 

Dinarlı • Antiyakos güreşinin neticesi. 
uzun zamandır sürüp gelen dedikoduları 
da ortadan kaldıracaktır: Çünkü bu mü
sabakada Dinarlı Mehmedin ıiipheli görü
len hakiki kıymeti meydana çıkacaktır. 

Ve onun ya şişirilmiş bir Amerikan ba
lonu olduğu meydana çıkacak, yllhut ta id
dialarında · haklı olduğu anJaıılacaktır. 

Yani bu güreş, ya Dinarlı balonunu, 
yahut ta Dinarlı aleyhinde uçurulan balon· 
ları söndürecektir! 

* Diğer pehlivanlarımız arasındaki gÜ· 
reşler de, Antiyakos - Dinarlı gürcrinden 
daha az alaka uyandırıcı değildir. 

Güreşlere yetişeceği sureti kat'iyedc 
bildirilen Tekirdağlı Hüseyin pehlivıınla 

Mülayim arasındaki iddialı çarpı§llla bil· 
hassa miihimdir. 

İki pehlivanın da bir çok taraf tarları 
vardır. Ve birbirlerile büyük bahislere gİ· 

rişmişlerdir. 

" Son Posta " nın teklifi 
büyük alaka uyandırdı 

( Baıtarafı 1 inci ..,,..._) 

İki klübün salahiyettar memupJarP 
le yaptığımız husust konuf1D8lar, Dl~ 
vafakat cevabı alacağımıza kar,. betlot 
diğimiz kanaati takviye etti. 

Resmen verilecek cevaplann da bO" 
günlerde elimize geçeceğini kuvvetli 
ummaktayız. 

Dün, vali ve belediye reİIİ MuJıid' 
din Üstündağla da görüttük. Muhid " 
din Üstündağ: 

- Ben, diyor, Yaşarın bzandıi' 
muvaffakıyeti, büyük bir aevinçle kar 
şıladım. 

Bana hayatımın aayılı aevinçlerill -
den birisini tattıran YafB?a kaJ'fl aed 
ve takdir duyduğumu ıöylemek biJ.t 
zait. 

Onu, bize kazandırdığı büyük ,e' 
reften dolayı mükafatlandırmak. eO 
tabii bir kadirşinaslık borcudur. Buıı"' 
sizinle beraber ben de dütündüm. ~~ 
kat bugünlerde bildiğiniz, gördüğüııii' 
gibi çok meşgul olduğum içindir ki bd 
düşünce üzerinde uzun boylu clunn•>" 
henüz fırsat, vakit bulaınac:lım. 

Emin olabilirsiniz ki bunu ilk fıraatt' 
iş edineceğim. ·ıdf 

Çünkü Y aşarı, layık olduğu ,ek• • 
mükafatlandırmak düşüncesi, ilk t~ 
kik edeceğim mevzuların arasana ;t' 
miş bulunuyor! 

* ed~ Bu husustaki tahkikatımızda V 
diğnnz haberler, Muhiddin OıtüP , 
ğın bu vaatkar sözlerine karfl gav-e 

nimizi arttırmıştır. ~ 

Mesela dün, ta lzmitten matbaamıza 
( 1) Yıldız ewakı arasında çıkan ve telefon eden pehlivan Adil adında bir 

aslı elimizde bulunan vesikalardan aynen zat: 

Belediyemizin bu hususta yaptı ~ 
duyduğumuz haberlerden anlıy~ 
Muhiddin Üstündağ, Yaşara ev ,j 
fikrini ~aln~~ bi~ tetki~ ".'evzuu otBr ~ 
değil, hır surprız vesılesı olarak 

iktibas. Z. Ş. - Eğer, demiştir, Mülayim Tekirdağlı- saklıyor. 
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IOOO(j kara ol beher kı1osa 90 paradan temiaab 95 lira 
3S00o ap ••an beher kilosu 2 kunqtan teminab &3 » 
IOooo Karaıöz yulaf 4 karat 25 antimdea 180 • 
VUi7et a111r deposu baJW.D&b için yakanda c:iDai, miktarlui ,.. 

'Ilı olan ot, saman, JUlaf ayn ayn açık eksiltmeye koaulmUfbll'. Şart
"-eleri levazım müdürlüiünde söriilür. istekli olanlar laizalarmcla 
"-terilen muvakkat teminat makbuz TeJa mektubile 2490 No. h b • 
"-da Jazılı vesika ile 18 temmuz 936 aalı sini eaat 14 ele daimi 
'-cümeade bulunmalıdır. (123) 

* * 
._ l>umıupmar ;rab ınektebi talebeıi için kumaıı mektepten yerilmek 
~e 260 takım cbt ve 260 takım iç elbiıeıinin yapılması açık eksilt· 
--,e konulmUfblr. Diktirilecek iç elbüenin beher talrmıımm 160 ve 
~ elbisesinin beher takımına da 500 kurut bedel tahmin ohmDMlf • 

t_. • N&muoesi ~ prtu.mewi Levazım MidGrlüiünde airiilir. ldllrJi. 
.......... ta)'in ettiii vesika 129 liralık muvakkat tzmiut makbuz 

~.a mektubile beraber 17 a~ 1938 Puarleli - IUI (14) • 
...._i encümende bulunmalıdır. (119) 

* * ~Y• __.kezi ile tubeler. müessesat, haıtaneı. n ilk melr • 
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Müdürlüğünden: 

1 - Ebiltmeye k•ula it: Bendderui Mezarlık Jolmıun ikinci 
.... btif bedeli 36244 lira V1 karllfbir. 

Z - S. ite llİt prtname n emik ............ 
a. EkWlf.we prtnameli ................ 
c. Nmlia ithri teraili umumiJai 
e. il ı d n Feml pıtume 
f. Kqif cıedftli 
g. Proje 

l.teyenler bu prtn•mzled Te nrala Ud lira ...,...... Ankara 
imar MOdftrlliğO muhuehe~ .a.lailiıler. 

3 - Eluiltme kapah :Zarf ..Wil ile yapdacakbr. 
4 - Eksiltme 28 / Ağuslm / 936 Cuma glinl ..t 17 ele Ankara 

imar Müdürliiğünde yapılacaktır. 
S - Ebiltmeye pel:ııiftk için isteklilerin 2718 Ura 37 kUl'flf 

muvakkat t ··t nınneli Te bundan başka Nafia itleri ıeraiti 
mıumiyeai.ııdeld prtlan laaiz n ehliyeti olduğuna dair ValAyet Nafia 
Müdirliiğiindea yezika gdia&Hli llnmchr. 

6 - Tek&f me•t+.Jan ,..kanda Dçtinll •ecldede yudımtten bir 
a.t nveline bd.ı- Ankara ı.. lıl&d&fljlne getirilerek Eksiltme 
Komiayonu Reüıliiine •ekhn makahilinde yeriJtd9ktlr. Posta ile 
pnderilecek ıaektuplarm llİlulyet dirdhcli maddede yadı .. te kadar 
selmif alması Ye dit &dm ..... mumu ile iyice y8Jlllbnlmlf ol1DU1 
JAzımchr. Poatada olacak teehhlr bllul edilmez. "Ml,, "276,. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 -------------lDl.000 aded FJektrik k,, IR 8 No. 
1.000.000 .ted lljıwmil; " 8 " 
Yukarıda cim w .Uk.._, yazdı bpsnller prtnameleri muci

bince 21/8/936 tarillİne rastta,a Cuma günü saat 15 de pazarlıkla 
aba almacakdır. l.teklilerin prlnamelerini görmek bere hergin ve 
pazarlık için de taJia olunan g6n Ye saatte C)(t 7,5 g&venme parala
riJie birlikde K•tllfla lnhi..d.. Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdür
IOğOndeki Aba Kc.ilyODum &lawatlan. "85,, 

* * 70 kilo fel'it halinde ~ 891 m X 0,20 M/M 
50 )) )) )) )) )) 115 x 0,20 ,, 
• » » » )) » 95 x o,20 » 1• )) • )) • • &5 x 8,IO • 

Y.bnda Wlrtarlan ve elt'adı 7azıh plik mç lnllalar nümunesl 
B O A S A S 1 mucibince 24/8/931j tarihine rastlayan Pazartesi aünü aaat 15 de pa-

16. 8·1- sarldda ullD almacakhr. Lt.ıldilerba a•FR-r hd a•=• flzere ._ 
1------------11 tün.- puullll icin ile laf'İll obman ala w aaatte % 7,5 SÜftllllM 

.... ~ili Bmclm Lira pa.ralarile birlikte Kabatafta lnJUsarlar Levazım ve Mübayaat ıube. 
.O 7.1 T. B. l n.• ı ,_ ı Kam. B. 45,00 aiadeld Aı- Lı-iwJ•• _.Kaatlan. cc125» 
'fo'l.&T.B.U 21,00 Dablll lltltru95,75 * * 
~ 7,1 T. B. m21,,JD 

Dwllt D • 1011.n ...... , 1 - ş.n.. ni - ilıiıM:e 2850 lira .... mmen heclelli Mldz yüz bin M-
ı.ara Ura yaz ad 25/8/936 Sah ıünü aaat 15 de açık eksiltme ıureta. atın a1ınecefi. 

Srpıd '5,25 1 •mdola ITID<fS,!O 
81YU awwt'1,'JS Y Anaclala u 411K' 

lu)Wlulc •+ -
Uza Ura 

it. B. lft. ~.oo~ k Tı..111n7 22,50 
• • ili. •,90 Bımıon&I 9,SO • • .._. 09.• Term. 14,75 
11era. a. n. as,oo .&. Ç1maa. ıı.oo 

VUER 

br. 

2 - Şubw ve aü• · z unmı olmak üzere ıs hin .det kUl'fllll .._ 
lemi yazuuu ailmeie mahsus listik 28/8/936 Salı aünü uat 16 da ~ 
..._ e1=·cnktv. 

3 - isteklilerin param: prtr s rleıd elnMk içia her sin Ye ekıiltme iPat 
ele t.yin olunan tün ve saatlerde %7,5 muvakkat pvenme puuile b~ 
Kwf ' ,. IAıu 1 n ..... , t plteaindeki alım, satım komisyonuna ..... 
ncNtlen. cc233» KJ'I. 1. T. L. lelr 

t.tmıa 8'.1$ I ...... 10,"8() * * 
r. l'mllll n.llSI Dlllır G,7912 a-•-ı 1.000 uaamı nme Aeti 

NAKiT IS.000 • pm',._, al ıli 
Sif. Xrt. N' w w .-• leli c' • ce ,.bnda dm ye nrikwı ;yazıla lilriir 

.......___ 2',on 

~ lizım olaa 2953,5 toa mik.tarındaki kok kimiiril tafDDUile 
t., Ler bpab zarfla eksiltmeye konulmaftm. Bir tGıa lmk kömüre 
"'"""""--...-.smlilele ...._ 18 lira fiat talımia ....._..,... Şutwwi levazım 
~iirlüiünde aöriilür. Eksiltme 24 •iuatoı 936 pazartesi - -
... __ ~daimi encümende ;yapılacaktır. istekliler 2490 No.la bnmada 
• ._... YeÜlra Ye 3908 lira 50 kuntluk munkbt teminat makbm wya 
~~unu havi teklif zarflannı yukanda yazılı ı&nde eaat 14 de 
~ encümene vermelidirler. . B. (267) 

~ ~ =ı ı! =.. ~.oo .,, deri rl/811936 tllrilriM .....,_ P-.z zhe alini aat 15 de pezeP-

l -- CM,IO • lına 25;tO hJda .... a' T 'iL .... f 
7 

.... ' ·-· W fM" 1 ' ' ...... .... 

.-•-LIN&---=-1516-.m-=-•_ı..ır ___ w.:_oo_.1.._-" w P* • 15ia •_..al •iin •• ....,. % 7,8 ae~ .-. 
..._ 0.-.. .. WaWde LI• ..... &y lla Lww w .._,_ 8abai Müdiiali-

* * lap Eau 
200 170 aünde Cerrahpap hutawi 
210 160 )) Haseki J) 

80 30 ,, Beyojlu • 
90 40 ,, .E. zihreTi,.. ,, 
45 35 )) Z. ICimil • - -&6S 435 

'iıa~tanelere 936 senesi içinde lazım olan birinci nevi ekmek açık 
• iltmeye konulmuıtur. Bir kilo ekmeğe 11 kurut 20 para fiat tah • 

--~ ol11n•uflur. Şarbaameai levazım müdürlüjünde sörülür. Kanunun 
~ _ettiji Yeaika Ye 1741 lirabk JDUYaldrat t-nivt makba wya 
~bt1e ... ber 17 •iustos 936 pazartesi ciinii saat 14 de 4.imi 
~ende bulunmalıdır. (121) 

* * t..ff bedeli 686 lira olan Dolmabahçe aat bleaile Su-ay kap.ıı 
~daki yolun tamiri a~ık eksiltmeye kanalmaıtur. Kepf ftl'alo w 
i:,.'llameli levazım nriidiirlüjüade siriiMir. letekli olaalar lra • 
~~ ettlii Wlika 'ft sı,so liralık mu...ukat tmainat _..,_ ~ 
"~bile berat.er 17 aiutoa 931 puuteai alai .at 14 • 41a· ' 
~--de buhmmahclır. .Uta). 

1:.&. .. & ır ı.w Alllll im · ı aA-.tı.n. dil•. 
ltndl l'oDllJe 3 MObadll Bon. '7.00 * * 
·-_.. GaJd • • .... 
11101 • 100,50ı aıım 969 46 Teneke su .,aj\ 
1111 1 94·50! JılecldlJe 00 1800 ltilo dizel Jaiı 

OSMANU BANKASI 
TORK ANOM:tl şlRICElı 

TESls TAB!H.t: 1888 
Serma1eti: 10.000,000Lı&iJis liran 

TldiJ•n .. thea 18lıMll:• 
pan., llarli!Jm, lfil,L ıa '• •• 
)ı{anyc:ftsı9ft. ilam, Kı&n.. hJr. 
lran, Filiatia Yf' Yunuiltan'da 
Şabeleri. Y~wy-. Bc·n,._ 
Suriye ve Yun&Dİltaıı'da Yd)'alleri .... 
Hlr tll Mlk1 •uımelalari 

Jlpar 

IOOOU.ftlawJ9it 
60 Teneke benzin 

Yakanda cinı Ye miktan 7azılı malzeme ............... Bl1ICibm. 
1/lX/931 milaiae ıutlı;ıaa Sah sil nü eaat 15 de pazarlıkla aabn alma

caldlr. lıa+l.iıleria ~ ı örmek izere ı.. sin ve pazarlık 
içim de tayia s' asa ..... rstt.o % 7,5 sivenme paralarile birlikbl 
Kahet. .... W.· llllr Lew .... w Mibayaat Şubesi Midürliiiüncleld 
Abm Lmiıyonuna müracaatlan. (42.8) 

Posta, Telgraf, Telefon Fabrikası 
Müdürlüğünden 

Otomatik pGlta kabl Ye anahtarlarının imalinde kullanılmak bere 
W82 lira 24 kan11 bedeli muhammenli 20 kalem saç lama demiri 'ft 
..n .1 m•k ime llÇlk ekziltmeye JamulıaUfbır. Eksiltme Ağultonn 
21imi C... aiiBi aat Ude ymplaG1tktır. 

T•lit#ıia '*' -eri pnaek için hergb. eksiltmeye girmek 
içia41e ebilt e pal -nen nattea evvel 82 liralık muvakkat 
te ..... twscla wesaqre ,....._ prtiic fahribda llliit.etekkH komisyona 
mibıacmıtlan. "'92. 



tı Sayfa SON POSTA 

Siz de 
.. 

iş 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok . 

paranız olur. 

KUMBARA DESTEKTİR 
\ Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Adapazarı Fabrikasından: 

Fabrikalarımıza Marangoz, Pistoleci, Tesviyeci, Tornacı Soğuk ve 
sıcak demirci dökümcü takımcı gibi müteaddid usta kalfa ve 

çırak alınacakbr. 
isteklilerin el yazısı ile yazılmıt hal tercümelerini san' abndaki 

ihtisas vesikalarının suretini birer fotoğraf ile birlikte fabrika 
müdürlüğüne göndermeleri. 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden: 

Siyasal Bilgiler Okuluna girme ş~rtları 
Okula namzet kaydine 17 Ağuıtoata bqlanacaktır. 

Girmek için liaeyi bitİrmif ve olgunluk imtihanını vermİf olmak lizım
Chr. Bu prtı haiz olanlardan yapılacak müsabaka imtihanında muvaffak 
olanlar paruız yabh olarak alınacaktır. Namzet kaydi İıtanbulda Y ddızda 
Slyual Bilgiler Okulunda, Ankarada Siyual Bilgiler Okulu için müracaat 
eClldiii turib edilmek ıuretile Dil • Tarih Fakültesinde yapılır. Müsabaka 
imtihanı ayni zamanda hem lıtanbulda, hem Ankarada yapılacaktır. Ka
yit olunmak ve fazla malUınat almak için 17 Ajuıtoıtan itibaren her pa
nıtesi ve perfembe günleri saat on bet buçuğa kadar latanbulda okula, 
Anbrada Dil - Tarih Fakültesine müracaat edilmesi. (231) 

Kayseri Tayyare Fabrikası Direk-
törlüğünden : 

Kayıeri Tayyare Fabrikasına birinci sınıf olmak üzere tesviyeci ve tornacı 
kaportacı ustaları imtihanla alınacaktır. İmtihanlar Kayseri tayyare fal,ri • 
kaıında yapılacaktır. Ve İmtihanda muvaffak olacak usta İfcilere dereceleri
ne göre (3 : 5) liraya kadar yevmiye verilecektir. Müracaat ve imtihan A· 
iustos nihayetine kadar devam edecektir. (191) 

... "!'·-----------------------------
Liseler Satınalma Komisyonundan: 

Yeni açılacak okullar için 7435 lira bedel tahmin edilen 625 adet dersa
ne sırası 36 adet yazı tahtası 20 adet yemek masası 27 /8/936 Pertembe 
günü saat 16 da İstanbul ~iseler muhasebeciliğin~e toplana~ Komisyo~ • 
da kapalı zarfla eksiltmesı yapılacaktır. 1Ik temınat 558 Lıradır. Bu ıte 
ait tartname Komisyon Sekreterliğinde görülüp öğrenilir. Bu ite girecekler 
ilk teminatlannı Liseler mühasebeciliği Vezneıine yatırarak kapalı teklif
lerini belli saatten bir saat evvel Ticaret Oduının yeni sene veaikası ve bu 
gibi doğrama itlerini yaptıklarına dair Reımi dairelerden al~mıt veaikala
nnı eksiltme kanununa göre kapah arflarma koyarak Komıayon S..,kan • 
bima yermeleri ilin olunur. «293)) 

UVANTIN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 

ve tanınmış sıhbt saç boyasıdır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

MUbellGeh s6zler ve 
r•k•ml•r ho9 görU· 

leblllr, •ncak 'I 

Mukayese terazisini elden \ 
bırakmamalıdır. 

KREM P'ERTl!V 

1 için bunu ınzum yoktur. 
O şOhretlne daima sadık 

kalmış ve iyi bir kremden 
bekleııen fevaide dalına 
mnspet cevap vermiştir. 

( 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

&on Posta Matbaası 

Neşriy at Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

{ 

A. Ekrem UŞAKIJGİL 
&AHIPLl:Rla S. Ragıp EMEÇ 

H. LQttü DÖRDÜNCÜ 

KOÇOK ÇiFTLIK PARKI 
Münir Nurettin ve arkada9lan 

Ankara ve İzmirde nihayetsiz alkışlara mazhar olan kıymetli mur·-..,,. 
Bayan M U A L L A DiNCSES 

Bu kere sureti mahsusada lstanbula davet eclilmif, 1ea111l-
başlamıştır. Telefon: 41992 

24 Ağustos Pazartesi gtlnQ akşamı çok muhteşem bir sllnnet dGllDI 
tertip edilmiştir. Çocuklarını kaydettirmek isteyen velilerin flmdlde• 
Mndiriyete mQracaaUan rica olunur. 

Nafia Vekaletinden: 
28 Eylül 1936 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Velriletl Mr' ı· 

me eksiltme komisyonu oduında 18540 lira muhammen bedelli 13 ...... 
atelye tezgahının kapalı zarf uıuli ile eksiltmesi yapılacaktır. Fkihme ... 
namesi ve teferruatı Ankarada Vekalet Malzeme Müclürlüjündea ...-.. 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 1390 lira 50 kuruttur. 
isteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7 /5/1936 tarih ft lfJ1I 

sayılı nushaamda çıkan talimatnameye göre Nafia V ekiletinden .......... _., 
ıika ile birlikte 28/Eylül/1936 Pazartesi ~Ü saat 14 e kadar Ama ... 
Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri Iizımdır. (<305>> d40ıf 

FAZIL Çil il Acı 
İstanbul Liman Sahili Sıhhiye 

Merkezi Satınalma Komisyonundan 
1. - Merkezimize ait Çanakkale istimbotu açık ebiltme ile taı1'I 

ettirilecektir. Kqif bedeli 2382 liradır. 
2· - Bu ite ait prtname ıunlardır. 
A. - Fenni Şartname 
B. - idari Şartneme. 

3. - istekliler bu prtname ve evrakını paruız olaralrf.I .... 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 

4. - Eksiltme 24 Ağustos 1936 Pazartesi gbl aat 14 .. 
(atada Kara Mustafapqa sokağında mezkftr Sabmhna KıımlJ'•~ 
yapılacakbr. 

5. - Ekailtme açık olacakbr. , ;,, 
6. - Eksiltmeye gireceklerin 178 lira 65 kul'Uf muvakkat le _ ,fj_ 

parası ile en az 3000 liralık bu gibi tamirab yapbğma dair hir ılq 
vesikası göstermesi ıartbr. (187) 

---------~ ~-------~·--------------------------

Yüksek Mühendis Okulu Direktör-
lüğünden: 

936-937 den yılı için okur yazılmasına batlanmııtır. Yuılma fı1 
t Eylul Salı gününden 22 Eyliil Salı akıamına kadar ((Cumarte.i; 
Pazardan baıka» her gün ıaat 9 dan 12 ye, 13 den 16 ya kadar 
müısuyundaki okulda yapılır. 

isteklilerle daha fazla bilgi edineceklerin yukarıda yazılı slD fi 
saatlerde okula gelmeleri ilan olunur. «301» 

KiNOPRiN kat'll'lri · t.ERYE~~E1~~uRuş 
BA .oi .ROMATİZMA A~IULARİlE.GRİP VE NEZLEVE KAR 1 e.RIC-< ILACTIR 

İstanbul Otelciler ve Hancılar Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin müddeti nizamiyeıi biten idare .. heyeti ~ 

20/8/936 Pertembe günü yeniden yapılacaktır. O sun ~~ • • 
on altıya kadar mukayyet azanın hüviyet cüzdanlarını h&milea C. 
miyetimiz merkezi idaresi olan Dördüncü Vakıf baaınlD uma 
daki daireye ıelerek reylerini kullanmaları ilin olunur. 


