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u HLIKE Sigorta sahteklirlarına saat 14 de çılıyor 
--- - -- gardım eden gizil At .. k du··n b Almanya ile Rusyanın •imalar mevcutmuı atur ecne i ve 

Şebekenin elebaşılarından T•• k d•J ""J• J •ı •• •• •• 
araları fena açılıyor olduğui!~~: ~~:;:rVuçino Ulll rô d . ı .. al ~~ .. erı. ~.g~~U~tU 

Sigorta rezalet inin tahkikata Beyoğlu u ..... n. e~ın soz en: Dunya dıl alımlennın Turk 
Alman gazeteleri Rusyaya karşı bir ehlisalip hazırlamak Emniyet memurluğunda devam ~mekte· alımlerıle beraber çalışmalanndan büyük 

için medeni milletleri birleşmeye teıvik ediyorlar dir •. Mev~ut 23 dosyadan .ayrılarak ~yrıca . hakikatler meydana çıkacakbr 

Hükiımet kuvvetlerin kartı yapılan muharebede ölen Ui 
bir askerin cenazeai Simancu köyünde 

Dahili harpte kazandıkları ve ilerlemeğe devam et· 
Son vazigst tikleri bildiriliyor. 

Hükumet kuvvetleri Kordova şeh'.. 
d Londra, 22 (Husust) - ispanya .. rini her taraftan sarmışlardır. Şehrin 
{~ dahili harp vaziyeti değişmemiştir. çember içinde olduğu hükömct ta .. 

i taraf muhtelif cephelerde birbföle rafından temin olunuyor. 
ıarpışmıya devam ediyor. ispanya hü- Şimalde İrun ile Sen Sebastiyen ~e-
~et n iy o. bulunan kuvvetle hirleri ilerin zırhlıları tıftlfından yC'! 
i1nı Bndajoz'u istirdat için yola çıkar· niden bombardıman edilmi~tir •• Zırh· 
fnış bulunuyor. lı\ar bilhassa Guadelop kalesini ist~-

Badajoz, bir kaç gün önce asilerin daf etmektedirler. 
eUne düşmüş ve tüyler ürpertici hldi· Asiler general Molanın MaCiride 
:_e1ere sahne olmuştu . Yola çıkan hü .. taarruz için hazırlandığıni Granada 
:ıtGrnet kuvvetlerinin muvaffakıyet (Devamı 3 üncU sayfada) 

Dinarlı ile Kara Ali 
bugün karşılaşıyorlar 

lürkiye ikincisi Cemal pehlivan bize yazdığı mektupta 
"Cim Londos ile aiıcak Dinarlı güreşebilir,, diyor, . 
Tekirdağlı ise mektubunda Cim Londos ile ancak 

kendisinin karşılaşabileceğini söylüyor 
Oe(likodusu hafta• 

lardanberi süren gil• 
TCf ıeçme müsabaka• 
1,n nihayot bugün ne• 
ticeicnecek. 

Çünkü, seçmeler· 
~e finale kalan Dinar· , 

Mehmetle Kara A· 
~ arasındaki ıon sü· 
l'eı, bugün saat tam 

on altıda Taksim stad. 
~<>Tnunda yapılacak. 

e bu gürqi kazana· 
tak olan pehlivan, ey· 

~Üliin altıncı pazar gu• 
tı" \ u, Cim Londosur 
•rıısına çıkarılacak 

D ün akşam, bı.ı· 
~·· lun karşılaşacak oları 
~ ·i Pehlivanla da son llJ~~ 

ır defa daha görüa :.,. ... ,,.,.,..,.,.....,.,... 
llik. " 

Kara Ali M"" )f' ,,. , u a 
" •tnle w .. 
~ ynptıgı gurcşt4 

j ~rkulup şişen elirtirı 
Yılc t'w . • •. ]•• 

ıgını soy uyor.: 

b - Tıılih gü lmc~e Dinaru Mehmet ve Kara Ali 
11ıladı ... D bugün, onun benimle boy ölçüıemiyecc· 

_ iyo.r. Ve ilave edi}-c>r: iini .İ.lpat edeceiim. Ben Avrupada, Ame· 

k.ı\'ve ~ınarlı muhak.kalt ki çok iyi, çolt rikada onun kadar dola§madım. Bu yüz· 
tU, ve çevilt bir pehlivan. Fakat ben (Devamı 6 ıncı aayfacla) 

ıt 

tetkik edılen J dosyanın ıncclenmeeı dün " 
bitirilemediğinden bu dosyalar diln de 
adliyeye verilememi§tir. 

(Devama 8 inci sayfada) 

İngiltere Kralı 
nereye gidiyor ? 
Nahlin yatı Korfudan 

meçhul bi~ semte 
hareket . etti 
~--.· ~-~~-------,.--""'1"' 

' 

Atatürk aD ôll:mlerile rörüıürlerken 

, Dil Kurultayı yarın Dolmabahçe 18· ıvo radyo tertibatı tamamlanmıftır. 
rayında açılacaktır. Bütiln hazırlıklar Davetiyeler posta ile sahiplerine 
ikmal edfünistir. Salonlardaki elektrik yollanmıştır. :Devamı 3 üncU sayfada) 

Kral Edvard Dalmaçya sahillerinde 
kendi başına yaptığı bir sandal 

gezintisi için yattan ayrılırken 

t. 

"/ 

Atina, 22 (Huıuıt) - lngiltere 
kralı Sekizinci Edvard, Yunan kralı 
İkinci Y orgi ile görüştükten ve Korfu
da yapılan resmi kabuld• hazır bulun· 
duldan ıonra Korfu adasından hare • 
ket etmlttir. Sekizinci Edvardı tafı • Şehrimıi2• ••len Viyanalı clil bilginlerinden Dr. Kivergiç ((Son Poı· 
yan Nahlin yatının nereye gittiği ma· ta» ya (Güneı-Dil teori.inin ehemmiyeti) mevzulu bir makale yaz-
IUın değildir. mııtır. Yukarıda ıon parçası görülen makale ikinci ıayladadır. 

Londra, 22 (Husust) - Kral Ed .. • 
vardı tafıyan Nahlin yatı meçhul bir B ı • ı ı ı • 
semte ~ü;cveccihen Korfudan hare- eyne mı e ZIDJf panayırı 

~;ı~:,ıı:n altı kuduz hazırlıkları bitiyor 
köpeği kurşuna 

d. . . ' ızınız • ,, 
Rusgadaki muhakemede 
Zinovlgef ile arkadaşla
rının idamları ist•ndi 

Yeni maznunlardan biri 
yakalanacağı sırada kalb 

· sektesinden öldü 
.(Yazua 3 iiDci MJfada) Panayır sahasının kapısı yapılırken (Yazisı 9 uncu sayfada) 
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' I ,Resimli Makale ... rg a Dahili harbin yıktığı yurt a 
---+-

Güneş - Dil Teorisi.zin 
Ehemmiyeti 

Yazan: Avusturyalı Dil 'Bilgini 
Dr. Kivergic 

emalizm, Türkiyede hakiki 
bir dil kültürü tesis etmiştir. 

Osmanlı devrinde de Türk milletine 
karşı besledikleri sevgi dolayısile, Türk 
dilile meşgul olmuş Türk mütefekkir
leri yok değildi. Lakin kıyas kabul et
mez asıl faaliyet devri, Kemalist rejim 
zamanında başlamıştır. 

Esasen, milli dil kültürünü bu dere
ce ileri götürmüş yalnız bir memleket 
daha vardır ki o da Fransadır. 

Ve Türkiye ile Fransa dilcilik kültü
rü bakımından bütün dünyada en ön 
saftadırlar. Kemalizmin kurmuş olduğu 
bu kültür şubesinden, Türk edebiyatı 
çok istifade edecektir. Zira romancı -
nın, san'atkarın, muharririn çok derin 
fikirleri, çok ince duyguları olabilir; 
lakin elinde mükemmel bir alet, işlen
miş bir dil olmazsa, kendi anlatmağa, 
ve hatta bizzat anlatmağa dahi mukte
dir olamaz. 

Halbuki Türk lehceleri, heyeti u
mumiyesiyle, Türke has bir; tefrik 
etmek dehası an:etrnektedir 

Uygurlar, tercümeleriyle, Türk di
Jinin en dakik felsefe ve fikirlerini öz 
Türkçe ile ifade etmek hassasını isbat 
etmişlerdir. 

Türk Dil Kurumunun bu kadar az 
bir müddet içerisinde göstermiş ol -
duğu faaliyet alimlerin hayranlığını 
celbetmelidir. Gerek kemiyet ve gerek 
keyfiyet itibariyle bu çalışma, başka 
memleketlerdeki mümasil faaliyetler -
den üstündür. 

Türk Dil Kurumunun bu hummalı 
faaliyetinin ilim alemine verdiği se -
mereler, Türkoloji ile meşgul olmak 
ve onu ileri götürmek imkanlarını ha
zır lam ıştır. 

Bütün dünya dilcileri, Türk Dil Ku
rumuna karşı minnet beslemelidirler. 
Kemalist Türkiye hesabına çalışmak
la beraber, bu ku~m bütün beşeri 
kültüre kıymetli bir yardımda bulun
muştur. 

Güneş • Dil T corisi başka dil teori
leri ile mukayese edilemez; çünkü o 
dilin metafizik cephesiyle iştigal eden 
ilk teoridir. 

Şimdiye kadar, dilcilik bilgisi 
bir hadisenin <mıçın» ini izah edebil -
mekten acizdi. Yalnız ıstılahları der
lemek ve onları sathi surette muka -
yese etmekle iktifa ediliyordu. 

Dilcilerin şerhleri hemen daima şu 
şek.ilde tecelli etmiştir: 

- Masa nedir) 
- Masa, masadır ( 
Güneş • Dil teorisi insan dilinin me

kanizmasını iyice anlamağa yardım e
decektir. Gene ayni teori esas tutula • 
rak, insan zekasının metafizik inkişa
fına dair verimli, realist ve mantıki bir 
tetkikini yapmak mümkün olacaktır. 
Bu tetkik, beşeriyetin menşeine ait en 
eski zamanlardan, bugüne kadar ge
çen devirlerin hepsine şamil olabilir. 

Bu suretle Güneş - Dil teorisi dilci -
lik ilminde derin bir inkılap yapacak -
tır. Zira, onun sayesinde - tabir caiz -
se - evin içerisi anlaşılacaktır. Bugüne 
kadar ise o evin ancak cephesi görüle
biliyordu. 

Halbuki, Güneş - Dil teorisinin yar
dımı ile tasavvur edilen insan zekası
nın, mekanizmasını iyice bilmek, il
min; psikoloji, etnografya, arkeo1o -
ji, sosyoloji, vs .. gibi daha bir çok şu
beleri bakımından da mühim neticeler 
doğuracaktır. 

Meşhur diplomat Taleyran, bun -
dan 100 yıl evvel, di!in fikri gizleme
ğe yaradığını söylemişti . 

O ise ki, bundan böyle hiç kimse • 
nin, efkarını gizlemesine meydan ver
miyecek bir takım talıliller yapmak 
imkanını şimdi görmekteyiz. Böyle 
tahlillerin ameli ne gibi neticeler vere
ceği, kolayca tahmin edilir. 

Bu itibarla Türk - Dil Kurumunun 

--
İspanya Akdeni.dn en güzel, en şen memleketle

rinden biridir. Halkın çoğu, vakitlerinin en mühim 
kısmını evlerinin bahçelerinde yaptıklan çardaklar 
albnda geçirirler. Çoluk çocuk burada oynar, ka
dınlar çiçekleri sular, bahçeye bakan mutbaklannda 
çocuklannm yemeklerini hazırlar, kızlar, bahçenin 

altüst etti. Aileler perişan olda, ıen yuvalar birer 
birer yıkıldı veya yıkılıyor. Erkek, kadın bütün İs
panyollar biribirinin kanını içiyorken yurdlannı da 
harap ediyor ve bütün memleketi matem ve felAket 
içinde bırakıyorlar. 

ortasındaki havuzun kenannda öteberi yıkarlar, hü
lıisa İspanyalı çok sakin, çok mes'ut bir hayat ya-

Bir memleket için en büyük ve en hazin felaket, 
dahili harptir. Dahili harp, insanın kendi evini ken-
di elile yıkması, kendi ailesini boğazlaması, akim 
iflas etmesi, insanlık kaynaklannm kuruması, hülasa 
insanın insanlıktan çıkıp vahşileşmesi demektir. şardı. Gördüğünüz resim, bir İspanyol ailesinin ya

şayışını temsil ediyor. Bundan daha büyük bir felaket tasavvur oluna-
Bugün memleketin başında kopan fırtına her şeyi bilir mi ? 

( 
" Dekolte elbise giyemeyen 
Bayanların ıstırabı 
Kaç lira ile diner ? 

Mis Beadrik Taylor isminde bir 
daktilo ata binmeği öğrenmek ıçın 
Londranın binicilik mekteplerinden 
birine müracaat etmiş b~inci. derste 
attan düşerek göğsünden Yaralanmış • 
tır. 

Yara tedavi edilmi~ ise de boğazının 
biraz aşağısında izi zail olmamıştır. 

Bunun üzerine Mis Taylor binicilik 
mektebi aleyhinde dava açarak tazmi
nat istemiştir. 

Mahkeme Misin boğazının hemen 
alttaki yara izi dolayısiyle akşam top
lantılarında dekolte elbise giyemiye -
ceğini ve bu halin kendisini manen is
tırap içinde bırakacağını hesap ederek 
binicilik mektelim 650 İngiliz lirası 
tazminata mahkum etmiştir. 
Şu hale göre İngiliz hakimlerin -

ce dekolte elbise giyememek manevi 
istırabının değeri 650 liradır. 

Sıcak konserve yemek 
isteyenlere mUjde 

Amerikada konserve sanayii hayli 
ilerlemiştir. Şimdi her kutuda bir de o
cak vardır. Ve konserveyi alan onu 
mükemmelen ısıtarak yiyebil 
mektedir. Bu basit, fakat güzel buluş 
şu şekilde tahakkuk ettirilmiştir: 

Her kutunun altında bir tabaka 
sönmemiş kireç bulundurulmaktadır. 
Ufak bir anahtar çevrildiği zaman hu
susi tertibat ile o kirecin üzerine su 
dökülmekte ve bundan çıkan hararet
le konserve ısınmakta, halk da kutu ile 
beraber ocağını da satın almış olmata,.. 
dır. ___ ...._.... .. ·---~ .... ···--- . ..._ - ·-
faaliyeti harikulade ve ölçülemiyecek 
kadardır. 

Kemalist Türkiye bu bakımdan, bü
tün diğer memleketleri geçmiş bulu -
nuyor. 

A 
HERGüN BiR FIKRA 
Sabıkahnın Iradı 
Meıhur sabıkalılardan Çiroz Ömerle, 

Cızbız Uıtfi, aokakta karfıl8.fhlar. Ömer 
aordu: 

- fıler nasıl, omuzda,? 
Lutfi: 
- Mis J dedi. Geçen gün, son ıisteın, 

teminatlı bir kasa açtım! 
- Ya? içinde ne vardı? 
- Hiç! Ti pota 1. 
- Yi, deminden, ifler nasıl dedi • 

iün zaman: «Misi» dedin? 
- Mis, elbette!. Kuada bir teY yok

tu amma, sahibi o kualarm komisyon -
cusu olduğu için, bana ıusma parası ola
rak 15 papel haftalık bağladı J 

Londra, telefon şirketi santrallarında 
kullandığı kızların sebatsızlığından şi
kayetçidir. Bir sene zarfında 1000 ta
ne yeni memur aldığı halde gene bir 
sene zarfında bir o kadar memur ka
çırmıştır. 

Bunların ayrılmalarının sebebi ev 
lenmedir. Ve hiç bir yerde telefon sant
ralındaki kadar sık ve bol koca bulu
namamaktadır. Rivayete nazaran ko
ca bulmak isteyen genç kızlar telefon 
işlerinde çalışmak arzusunu bilhassa 
izhar etmektedirler . 

r 
İSTER İNAN İSTER 

DA) 
lnsar;ın para mukabilinde 
Yapmıgacağı şeg goktur, 
iddiası doğru mudur? 

ingiliz ruhiyat mütehhassıslen; 
para mukabilinde insanların her 
şeyi yapabilecekleri iddiasının 
doğru olduğunu tahkik etmek 
istemişlerdir. Bu tahkikat esna· 
smda iki adamın yüz lira muka
bilinde bir kertenkeleyi canlı canlı 
çiğneyeceğini, alkoliklerin beş 
lira mukabilinde kendilerini kay
bedinceye kadar sarhoş olmayı 
kabul edeceklerini tespit etmiş
lerdir. El ve ayaklanndan birer 
parça kesilmesi için müracaat 
ettikleri kimselerin istedikleri 
tazminat herhangi bir sigorta 
kumpanyasının vermekten imtina 
edeceği miktardan daha azdır. 

Binlerce zenginin de meseli bir 
geyik avında bulunmak, veyahut 
büyük bir şahsiyet ile görüşmek 
veya bir kafa kesildiğini görmek 
için hemen biitün servetlerini 
fedaya hazır olduklan anlaJtlmışhr. 
Kadın saçı tUccaruun hlleal 
Alginson ve Rati isminde iki genç 

kadının saçlarını hileyle kestiği için 
T etegham mahkemesi Hamilton na
mında bir lngilizi bir sene hapse mah
kum etmiştir. Hadise şu şekilde ol • 
muştur: 

Hamilton bu iki genç kadının saçla
rını Londranın en büyük bir berbe -
rinde meccanen permanant yaptıracağı 
vaadiyle kesmiş ve kadınların eline bir 
de pusla vererek berbere göndermiştir. 
Puslayı alan berber parasız iş yapa • 
mıyacağını söyleyerek kadınların per
manantlarını yapmamıc; ve bunun üze
rine kadınlar da mahkemeye müracaat 
etmişlerdir. 

Mahkeme davayı tetkik ettikten son· 
ra kadınları aldatarak saçlarını kesti • 
ren Hamiltona bir sene hapis cezası 
vermiştir. 

İN ANMA! 
lstanbuldaki lokantaların ekserisi maalesef insanın memleketlerde, bilhassa Avrupada bu işin nasıl ba

iştiha ile yemek yiyebileceği vaziyette değildir. Lo- şanldığını tetkik etmeği münasip görmüştür. Bil
kantalann ve bunlarda satılan yiyecek ve içecekle- hassa Fransadaki usul tedkik edilecek, ancak hun
rin temizliğine belediyenin dikkat etmesi lazımdır. dan sonra şehrimizdeki lokantalarda tatbikata geçi
F akat nedense bu iş bizde daiına ihmal edilir. lecch:miş. Lokantaları temiz tutmak için Avrupada 

Belediye şimdi bu işe azami dikkat ve itinayı gös tetkikat yapmanın lüzumuna ve ecnebi memleket
tenneğe karar vermiştir. Fakat daha evvel diğer lerde tatbik edilen usullerin bize uyacağına artık; 

i ~ 1 l:. R i N A N l !::, T t: R 1 1'1 A N .. vl A ! 
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Sözü Kı Si 

Bir Habeşli 
Ve .• On kilo barut! 

E. Talu 

Geçen gün, bilmem hangi gazete 
yazıyordu: İtalyanlar, son mu• 

harebede ölen Habeş başına on kilo 
barut harcamışlar l 

Bugünkü barut piyasasını bilmiy~ 
rum. Fakat her halde hu kara yüzlii 
ölüm tozunun kilosu bizim para ile 
bir liradan ağaşı değildir, sanırım. 

Demek ki, yurdunu müdafaa ediyor 
diye öldürülen her Habeş muharibi ' 
nin son nefesi bin kuruşa satın alın ' 
mış .. 

Zavallı insanlar ( Ve zavallı insan 
zihniyeti 1. 

Hemcinslerini yaşatmak için on p3' 
ra harcamak lazım gelince eli titrer de, 
canını almak için avuç dolusu lira saÇ" 
maktan çekinmez 1 

Lakin, İtalyanların bakımından, bd 
işde hesap var: Bu harcanan servetJ 
yarın, öbürgün Roma hazinesine fa -
izi ile avdet edecektir. 

Amma, ara yerde bir çok canlar 
heder olmuş, bir alay hanüman sön ' 
rnüş .. kimin umurunda'? 

Bugün, bir düşman muharibinin 
kaç para ile öldürüldüğünü bu kadnt. 
dikkatle hesap eden medeniyet aliın" 
!erinin, böyle teferrüat ile iştigale va ' 
kitleri yoktur. 

Onlar bu ince hesabı, bir Habeşiıf 
ölümü kaça malolduğunu arılamaW 
için değil, yarın öldürüleceklerin da • 
ha ucuza maledilebilmeleri çaresini a" 
raştırmak rnaksadiyledir. 

Şimdi, kimbilir, kaç tane fen adamlt 
bu havadisi aldıktan sonra, hususi la" 
boratuvarlarında, potaların karşısın6: 
geçmiş, en ucuz ölüm vasıtasını keşfe 
koyulmuştur. 

Zira, Habeş gibi iptidai bir kavrnin"ı 
siyah derili fertlerini öldürmek için ~ 
nar kilo barutun harcanmış olmasıı 
fen hususunda bu derece terakki et
miş, medeni insanlar için adeta bit 
zül aayılır 1. 

n~ 
--· . ... ........ 11 =8 . . . ..... .......... .........-

Biliqor Musanıız? 
1 - Avrupanın en küçük hükumeti ne" 

residir}. Ve bu hükumet dahilinde ne ktı" 
dar insan yaşar?. 

2 - Nükteleri, lutifelerile halk ara • 
mnda büyük bir şöhret sahibi olan İncili. 
Çavuvun mezarı İstanbulun neresindedir?, 

3 - Hürriyet kahramanı meşhur Mit' 
hat Paşa kaç yaşında ölmüştür} 

(Cevapları Yarın) 

• Dünkü Suallerin Cevapları : 
t - Osmanlı tarihlerinde maktul vcYS. 

makbul lbrııftıim anılan .v~:zŞriaza1:°. ~br4; 
rum, bir Rum delikanlısı ıdı. Kendısıru clu. 
ve zengin bir Rum kadını evlatlık olar t 
yetiıtirmi~ o zamanlar Manisa vali!i olııtı 

h d S .. ' ve müteakiben tahta geçen ıe za e u 
leyman tarafından alınarak terbiye edil • 
mİf, veziriazamlığa kadar çıkartılmıştır. •t 

2 - Taşkent Orta Asyadadır ve şehL 
içinde 245 bin insan yaşar? '/. 

3 - Taleyran Pariste doğmuş Fransı 
diplomatlarının en büyüğüdür. ~ 

htat••'i~-·;; dU~l
0

lo ~İ~r ~u? 
F rankfort şehrinde garip bir düello 

olmuştur. Bir protestan papası va.nı 
Verirken Parker isimli bir gencin taııt:" 

"ı ruzuna uğramıştır. Parker papazın 5? _ 
söylemesine bir türlü imkan vermedı . 
ğinden aralarında mün~zaa başla~~! 
ve nihayet Parker bu dm adamını 
elloya davet etmiştir . .. 

Papaz düelloyu kabul etmekle }:>er~t 
her silah intihabı hakkı kendisine .. aıl
olduğunu iddia ederek patates ile due, 
lo yapacağını bildirmi~tir. Mün~zaad 
yı dinleyen ahali ile birlikte o cıvar ~ 
açık bir yere giderek düelloya başla 
mışlardır. kii" 

Her ikisi de yanlarına aldıkları 
1 . b' b' 1 . trnakttıt feden patates en ır ır e~ıne .. a .. bit 

larken din adamının attıgı buyuk e 
patates hasmının kafasına çarpmış 11 

genci bayıltmı~tır. 



Ağustos 

ispanya ihtililinin 
doğurduğu tehlike 

far <Baıtarafı 1 inci sayfada) 
Ilı tflarındaki hükumet kuvvetlerinin 
il Uhasara edildiğini, general Franko· 
~~Malagaya doğru yürüdüğünü ve 
di~·~oya doğru da bir kuvvet gönder· 
kinı haber vermektedirler. 

~eyli Telgraf gazetesinin Madrid -
lltn hususi muhabiri ile görüşen la -

Ya başvekili demiştir ki: 
~<Size şu kadar söyleyebilirim ki on 
l Yirmi güne kadar kat'i vaziyetlerle 
~aşacağız. Fakat, çete harbi belki 
~ larca, aylarca sürüp gidecektir • 
~ ebi mallarına gelen zarar1ar, taz -
~ı~ ~t verilmek suretiyle tamamen 

'4ll1 edilecektir.» 

~ leamerun isimli Alman vapuru hak
) daki suale de B. Ciral şu cevabı 
ttnıiştir : 

B <(Bu vapur, İspanyol sularında dur· 
~Urtılrnuş ve Kadikse petrol naklet • 
La~te olduğu görülmüştür. Petrol id
~ 1 Yasak olduğundan Kamerun va -
bı~~ kaptanına, geri dönmesi söylen
"'tlir.)) 
· Beynelmilel vaziyet 
Cc londra, 22 (Hususi) - İtalyanın 
~1\'ap vermesine rağmen beynelmi • 
lir Vaziyet vahametini kaybetmemiş -
ha' Alman Kamirun vapurunun ta
b trisi yüzünden ortaya çıkan mesele 
tniiz hallolunmamıştır. 

t Diğer taraftan Almanyanın lspan -
lllda bulunan teb'ası ve üçüncü Rayih t:f hinde Bocelona ile Moskova rad-

arının yaptıkları prÔp;ıgandaya 

Filistinde tedip 
hareketi 

~giliz - Arap müsademe
lerinde Araplardan 33 

kişi öldü 

Kudn.., 22 (A.A.) - lııgiliz 
'-kerleri sahil mıntakasını siste
:-tik surette tathir etmektedir· 

r. Dün Arap çeteleri ile vukua 
telen bir mücadelede Araplar, on 
~ktül vermişlerdir. 

Diğer taraftan perşembe günü, 
~e?~a yakininde A.raplarla bir 
iilız müfrezesi arasında vukua 

telen ve bütün bir gün devam 
'brıiş olan hakiki bir muharebede 
~•plar 32 telef at vermişlerdir. 
Uı . Kudüs 22 (Hususi) - Filistin 

tilaii dördüncü ayını tamamla· 
~tır. Bununla beraber vaziyet 
) •lıametini kaybetmemiş bulunu· 
0r. İngiliz fevkalade komiserliği 
~ap komiteleri kongresinin top· 

llıasını menetmiştir. 

Mısır - İngiliz 
muahedesi 

l<.apitülasyonlar 
~tşambaya defnediliyor 

t kahire, 22 (Hususi) - lngil· ç:e -Mısır muahedesi gelecek 
iı.ı "faınba gunu imzalanacak, 
t~~a. merasimi Hariciye Neza· 
ı_ nın Lokamo salonunda yapı· 
h~ktır. Mısır heyeti murahhasası 
ttt:1n . Londraya muvasalat ve 
ye r~sımle istikbal edilecektir. 
~a ~ .. rnuahedenin en mühim kısmı 
dJıtulasyonlann ilgasına müte-

r olan ahkamdır • 

..,ısır yollarının inşası 
~h l<ahire, 2 l (Hususi) - El
'ttt:~ın gazetesinin verdiği malu
~k göre hükümeti yeni yapıla
lıa sevkulceyşi yollara ait projeleri 
"1:1rhlamıştır. İ 1giltere - Mısır 
~ a edesi imzalanır imzalanmaz 

Yolların inşasırıa başlanacaktır. 

karşı Alman hükumetinin Moskova 
nezdinde yaptığı protesto Alman mat
buatı tarafından şiddetli neşriyat ile 
tefsir edilmektedir. 

Bir Alman gazetesi <fAlmanya, Ya
hudi Bolşevizminin devamlı tahrikle
rini, Hitler ile hükumeti'9 aleyhindeki 
mütemadi küstahlıklarını mukabele -
&İz bırakmamak azmindedir. Madrid 
ile Moskova medeni milletler gibi bir 
hattı hareket takibine kabiliyetli değil
lerse Yahudi Bolşevikler başka türlü 
ders almalıdırlar.» diyor. 
Alman matbuatı yakın zamana kadar 

komünist propagandalarına mukabele 
ile iktifa ediyordu. Bugün ise gazete· 
ler, Rusyanın garp hududunda hara -
retli bir surette tecavüz hazırlıklariyle 
meşgul olduğunu iddia ediyorlar. 

Bazı Alman gazeteleri Rusyanın 
Şimal Buz denizinden Leningrada ka
dar kışlalar inşa ettiğini yazıyorlar. 
Bu gazetelerin bir kısmı Rusyaya kar
şı bir ehlisalip hazırlamak için medeni 
milletleri birleşmeğe davet etmekte -
dirler. 

Fransa hükumetinin lspanyava ade
mi müdahale anlaşmasını sür'atle 
intaç için bir konferans davet edeceği
haberi ne teyit, ne de tekzip ediliyor. 

Paravada başmuh~rriri, Kold Zıv 
Madridde İspanya başvekili tarafından 
kabul edilmiştir. 

Başvekil Rusyada 
gösterllen dostluktan 
etmiştir. 

İspanyaya karşı 
dolayı teşekkür 

Osloda toplanan 
kongre 

Murahhaslarımız umumi 
alakayı celbeden malumat 

verdiler 

fstanbul, 22 (A. A.) - Ağustos 
başında Oslo' da toplanan " tarih· 
ten evvelki ve tarihsel zamanlar 
bilgileri ikinci arsıulusal kongre
sine Türkiye namına iştirak eden 
Türk tarih kurumu üyelerinden 
profesör antropolog Dr. Şevket 
Aziz Kansu ve arkeolog Remzi 
Oğuz Ank evvelisi gün memle
ketimize dönmüşlerdir. 

Genç Alimlerimiz bu kongreye 
Türk Tarih Kurumunun geçen 
yıl Alacahöyük'te başladJğı haf
riyatta çıkan kültür eşyası ve 
iskeletler hakkında çok şayanı 
dikkat tebliğler yapmışlar ve teb
liğler kongreye iştirak eden bü
tün dünya alimleri tarafından 
büyük alaka ile dinlenmiş ve 
ilimlerimiz tebrik edilmiştir. Bu 
tebliğler o kadar alaka uyandır 
mıştır ki murahhaslara ayrılması 
mutad olan bir çeyrek saatlik 
zaman umumi arzu ve ısrar üze· 
rine uzatılmış ve arkeolog Remzi 
Oğuz Arıkın hafriyatta bulunan 

kültür eşyası üzerinde projeksiyon· 
la verdiği izahat iki saat devam 
etmiştir. 

Bir haftada yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 22 (A.A.) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük muhaf a
za örgütü 49 kaçakçı, 1292 kilo 
gümrük kaçağı, 303 kilo İnhisar 
kaçağı 19 altın lira, 163 Türk 
lirası, 2 tüfek, bir tabanca, 55 
mermi, 821 defter sigara },ağıdı, 
247 keçi koyun ile 40 kaçakçı 
hayvanı ele geçirilmiştir. 

Avusturya ve kralhk 
Viyana, 22 (A.A.) - Kraliyetçilerin 

reisi \Viesner, Österreicher gazetesinde 
yazdığı bir makalede kraliyetin yeniden 
tesisi meselesinin muayyen bir müddet için 
tehir edilmiş olduğu haberlerini tekzıbe 

başbakan Şuşnig taıafından mezun kılın· 

dığını kaydetmektedir. 

Sayfa 3 

Ş~R~ 
....... DUtiYA~I 

1 Ma car K ra 1 na 1b1 Filistindeki mücadele 
8 

H 
1 t ı ı 11 11 t 11 F ilistin mücadelelerinin tam 1 e r e g o r u ş u . dördüncü ayını tamamladığı bu 

sırada gelen haberler, Arap grevcile -
ri ile lngiliz kuvvetleri arasında şiddet

İspanya hadiseleri 
karşısında Amerikanın 

seyirciliği Londra 22 (Hususi) - Macaristan 
naibi krelisi Amiral Horti, Viyanada baş· 
vekil doktor Şuşnig'i ziyaret ettikten sonra 
Tirol' e gitmit. Amiralın Bavyerada bulu
nan Her Hitler ile görüıeceği söylenmişti. 
Bu düşünceye sebebiyet veren amil, 
iki devlet ıefinin yakın bir yerde bulun• 
malariydi. Bugün alınan malfunata göre A· 
mirel Horti, Her Hitleri ziyaret etmiştir. 

"Bu on altı kuduz 
Köpeği kurşuna 
D 

. .. , 
ızınız.,, 

li bir muharebenin vuku bulduğunu ve 
kırktan fazla Arabın maktül düştüğü
nü bildiriyor. 

insanların, ölümü göze alarak şe -
refli bir dava uğrunda savaşa atılma
ları, ve o davayı kanları bahasına da 
olsa kazanmak istemeleri, diğer in
sanlaı'ın kalbinde heyecan uyanclırır. 
Hele böyle bir şerefli dav~ uğrunda a
yaklanan ve fedakarlığı göze alan in
sanlar az, ve hasımlan çok, hem pek 
çok olursa hu davanın uyandırdığı he
yecan ve kazandığı teveccüh katkat 

M .mroe prensibi. İspanya hadiseleri 

nünasebetile bir defa daha araıu -
lusal sahada tesirini gösterdi. Bu ıuretle, 

Şimali Amerika, Cenubi Amerikanın bazı 
büyük devletlerile istişare yaptıktan sonra, 
ispanya hadiseleri münasebetile iki taraf 
arasında tavassutta bulunamıyacağını bil· 
dircli. 

Kabul etmek lazımdır ki Amerika hükQ
metinin bu istinkafı, herhangi bir hodbin· 
lik eseri değildir. Fakat Amerikanın öte· 
denberi kendisine ana prensip ittihaz eyle
diii bir hattı hareketin tabii bir netice• 
aidir. 

Moskova 22 (Hususi) - Zinoviyef ile artar. 
Amerika. ba~ka k•ı' alarda olup biten 

hadiselere doğrudan doğruya müOahale et· 
mez. Bu hadiselerin, uzaktan seyircisi kal· 
makla iktifa eder. Nitekim İspanyada ce· 

1 5 arkada§lnın muhakemesi bitmek üze· 
redir. Müddeiumumi beı ıaat süren ve 
maznunlardan her birinin vaziyetini tah
lil eden beyanatından sonra ıu sözleri söy· 
lemiştir: 

uBu on altı lrnduz köpeği kurşuna 

dizinizi» 
Muhakeme esnasında suçlular-

dan bir kısmı T omski, Buharin, Uğra· 

nof, Radek, Piyatakof, Uerebyiakof ve 
Sokolinikof un da şeriki cürüm oldukları· 

nı iddia etmiı olduklarından ilk altısı hak· 
kında tahkikat açılmıı ve diğer ikisi ise 
mahkemeye tevdi olunmuştur. 

Diğer taraftan eski Troçki taraftarla
rından Piatakov ve Rakovski, Pravada 
gazetesinde Troçki aleyhinde yazılar yaz· 
makta ve onun alçakça cinayetler tertip 
ettiğini anlatmaktadırlar. 

Radek .de ayni şekilde hareket etmiş 
ve lzvestia· da T roçki ile taraftarları al ey· 
hinde fiddctli bir yazı yazmıştır. 

Devlet nctriyat işleri şefi T omski ise 
tevkif olunacağı vakit evinde ölü bulun
muştur.· Kalb sekteıinden öldüğü anlaşılı· 

Filistin davası bu mahiyette akisler 
bırakacak bir dava mıdır} Değil mi • 
dir} 

Bunu muhakeme etmek sadedimi -
zin haricidir. reyan eden dahili harbin karıısında da ay-

ni hattı hareketi ittihaz eylemiı bulunmalt
Muhakkak olan bir şey varsa Filis- tadır. 

tindeki savaşın günden güne alaka da-
iresini genişlettiğidir. Birleşs1' Şimali Amerika hükumeti ile 

Bu dava ile alakadar olanların Cenubi Amerikanın Brezilya, Şili cibi bü· 
en birincisi Filistin Arapları, sonra yük devletlerini bu yolda yürümeye sev• 

·· ·· d k" b"" .. A I d D keden sebep, sadece Avrupa itlerine karıı· yeryuzun e ı utım rap ar ır. a - . 
ve ile ayni derecede alakadar olem bir mak ıstememeleri değildir.Bu müdahale ile, 

t f d F ·1· t' y h d"l 'd" S mücadele halinde bulunan iki taraftan her ara a ı ıs ın a u ı erı ır. onra .... 
·· ·· d k. b" ·· Yah d'l d' f" ıkısının de müstakil birer devlet tanınmıı yeryuzun e ı utun u ı er ır. ı-

listinde emniyetin hüküm sürmesin -
de.n mes'ul olan devlet lngiltere oldu
ğundan o da ayni mesele ile ayni de • 
recede alakadar bulunuyor. 

olacağı kaziyesidir. Halbuki, bazılanna gö. 

re Madrid hükumetine kar§ı isyan etmiı o· 
lan kuvvetler, sadece asi telakki edilebi· 
lirler. Yabancı bi; tavassut teşebbüsü, bu 
kuvvetlere meşru bir sıfat izafe edebiür. 

Nihayet bu üç alakadar taraftan son-
ra bütün dünya efkarı umumiyesi var * 
ki bir avuç toprak içinde bir avuç insa- Birleşik Amerikanın Avrupa hadiseleri 
nın boğuşup didişmesini ha)l.fet içinde kar§ısında bitaraf kalmak istemesi nazart 
temaşa ediyor. bir karar mahsulü değildir. Şimdiye kadar 

Filistin, bir mukaddesat yurdudur. anudane bir surette sulh siya.seti güden bu 

Dl
•{ Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslü - devlet de, bu siyasetin artık geçer bir ·ak

Kurultayı yarın saat manlar bu yurdu takdis ederler. çe olmadığına karar vermiı ve sulh aever-
14 de açılıyor Fakat bu üç dinin bu memlekette liğini silahla bir bitaraflık şekline sokmaya 

yor. 

(Battarafı 1 inci sayfada) yaşayan salikleri, bir çok kudsi an'a _ muvafık bulmuştur. Son günlerde, bir kısım 
1 1 b 

~ 1 ld kl b d b" Amerikan alaylarının gayet kuvvetli hava 
Ec b. d"l b.l · 1 • d ah' B ne er e ag ı o u arı u yur u ır ne ı ı ı gın erın en r ıp a- . w ki h müdafaa toplarile tec:hiz edilmeleri. Amc-

renton da bugün oııehrimize gelmiı:ıtir. sevgı kaynagı yapaca arma, usumet ·1_ • k' k ld w 1 · T T • • • • • nıı.anın yem ta ıp etme te o ugu su eu 11· 

Rahip Barenton Türk dili üzerinde volkanı yapmayı tercıh ettıklerı ıçın yasetinin bir neticesidir. Nitekim geçen • 
derin tetebbüleri olan bir adamdır. Sü- bu memleket dünyanın huzurdan en !erde bir piyade alayının teftipnde bulu • 
mer lisanı üzerinde tetkikatı ve eserleri uzak kalan memleketleri arasına gir· nan reisicumhur Ruzvelt, bu alayın emri· 
vardır. di. ne verilen yeni tayyare müdafaa toplarını 

Bundan başka bugün de şehrimize Bugün Arap da, Yahudi de, fngiliz okşamış ve alay kumandanına dönerek: 
bir Yunanlı ve bir Bulgar profesörü de, Filistinde mutlak bir hakimiyet sa- - Ne güzel sila~lar~ Gönül. bu silah -

l kt
. hibi olmak istiyor ve bu yüzden ürü ların her alayda kafi mıkdarda bulunması• 

ge ece ır. Y • 

Yunan profesörünün ismi Angang- de boğuşuyor ve didişiyorlar. nı istiyo·; demiştir. 
S d k 1. k" l Reisicumhur Ruzvelt'in bu milllhazast, 

natsapu1ostur. Bulgar profesörünün onun a en uvvet ı ımse, o ga e-
l l h Amerikanın kuvvetle ailahlanmaıu lüzumu· 

ismi de Piyerdir. be çalacak. Yani ngilterenin si a lau, k F na da~ bir işaret telakki ediüyor ve dün· 
Kurultay Dolmabahçe sarayının ön Yahudilerin serveti Arahı yenece · a- yada, sulha inanan son milletlerden birl 

salonunda toplanacaktır. kat Arabın da silah ve paradan üstün de, böylece. selameti, gırtlağına kadar si· 
lf bir kuvveti var ki 0 da milli ruhudur. lahlanmakta buluyor. - Selim Rqıp 

Kurultaya iştirak edecek olan kıy- Milli ruh, muvak}rnt bir zaman için 
metli dil bilginlerinden Viyanalı dok • yenilmiş, sönmüş görünebilir. Fakat 
tor Kivergiç, Güneş • Dil Theorisi bu ruhun her mağ1ubiyetten kuvvet 
hakkında gazetemize kıymetli bir ma- aldığı, tarihin öğrettiği en büyük ders-

Burdur belediye 
Reisini vurdular 

kale yazmıştır. Bu makaleyi, bugün tir. 
ikinci sayfamızdn (Hergün) sütunu- Ö. R. ~~~..!.._ Burdur (Hususi) - Belediye reisi 
muzda bulacaksınız. t;b~;;;şlard~r~-- Rızn bir tecavüze maruz kalmış, ta • 

T. T. T. K. Kurumunun dünkü Ziyafetten sonra sarayın balkonun- banca ile öldürülmek istenilmiş, fakat 
ziyafeti da Atatürk davetlileri huzurlarına ka- sol kulağı yanından aldığı bir yara ile 

İstanbul, 22 (A.A.) - Üçiincü Dil bul ederek dil bilgileri üzerinde ken - kurtulmuştur. 
Kurultayına iştirak etmek üzere mem- dileri ile iki saatten fazla görüşmiişler- Tecavüzü yapanlar iki kişidir. 
leketimize gelen ecnebi dil alimleri şe- dir. Belediye reisi, gece jandarma bin-
refine Türk Tarih Kurumu asbaşkanı Atatürk, bu görüşmelerin sonunda: başısı Rızanın evine misafirliğe git • 
Bayan Afet bugün Dolmabahçe sara- «Dünya dil alimlerinin Türk alimleri- miş, bir müddet oturmuş, avdetinde 
yında bir çay ziyafeti vermiştir. le beraber çalışmaiarı dil ilminin şim- bu iki kişi yolunu keserek üzerine ta• 

Ziyafette ecnebi alimler tarih ye dil diye kadar halledemediği bir çok güç- banca ile ateş etmişlerdir. 
kurumu üyeleri hazır bulunmuşlardır. lük1erin hallini kolaylaştıracaktır. Bun· Silah sesine yetişen polisler müte· 
Ziyafeti Büyük Şef Atatürk şereflen- dan büyük hakikatler de meydana çı· cavizleri yakalamışlardır. Belediye re-
dirmişler ve alimlere ayrı ayrı iltifat- kacaktır.)) demişlerdir. isi tedavi edilmiştir. 

_________________ lk_i __ a_h_b_a_p __ ç_a_v __ u_ş_la_r ________________ I 
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Orman mektebi 
Bursaga gidiyor 
Büyükdercdeki orman mektebinin 

bu yıl Buraaya nakli kararlaştırılmış -
tır. Bu münasebetle mektebin müdü
rü tetkiklerde bulunmak üzere Bursa
ya gitmiştir. Orman mektebinin nakli
ne aebep Buraanın daha müsait bir yer 
olmasıdır. Bu suretle talebe ameli 
dersleri daha mükemmel görecektir. 

İşlerinden 
çıkarılanlar 

Sanayi müfettişliği tahki
kahnı bir hafta içinde 

lsfanbulda iki 
Aylık inşaat 

Haziran ayı içinde fstanbulda 75 
ev, 28 apartıman, 4 dükkan ve mağaza 
3 de sair bina inşa ettirilmiştir. 

MEKTUPLARI 
Ankara - Çankırı tenezzüh yolculuğu ne halde ? 

Ankara Soğukkoyu umum tamirat atel- ledller. Kalecik istasyonuna. gelince ist:ıS)·c' 
)'esi makinistlerinden Z. öner yazıyor: memuruna müracaat ettim, kendisine ınaı· 

- Her pazar Ankaradan Kaleclğe ve Çan- buzun bırakılmadığını söyledi. Akşam dön~' 
Jarıya bir tenezzüh treni taıtar. Ben de ge- te trendeki ayni memurlara yeniden başvnt" 
çenlerde blr pazar günü Kaleclğe gitmek, ha- dom. Bir yanlışlık olduğunu, paranın Çift' 
va almak üzere l.t1nc1 mevki bir bilet aldım. kırıya teslim edildiğini, Ankara istasyon~ 
Cebeci istasyonunda tanıdıklardan Ud çocuğu müracaatla. bu paranın oradan alın~= 

Belediye şefkat sandıgmm 
yardımları 

Sandal bcdestanındaki belediye şef
kat sandığı temmuz ayı zarfında mü -
racaat edenlere rehin bırakılan muh • 
telif eşyalara mukabil 3021 lira ödünç 
para vermek auretile yardımda bulun

muştur. 

bitirecek • 

iş kanunu tatbik ediimeden bazı 
fabrika ve müesseseler kaçamaklı yol
lara sapmağa başlamış ve bilhassa 
dolgun yevmiyeli işçilerini çıkarmağa 
teşebbüs etmişlerdir. 

Bu hareket alakadarların nazarı 
dikkatini celbetmiş ve sanayi müfettişi 
tarafından esaslı şekilde tetkikata baş
lanmıştır. 

Y o1suz1uğun tahmin edildiğinden 
daha geniş olduğu anlaşılmaktadır. iş
lerinden çıkarılan ameleden 15 kişi 
Danişe müracaat ederek dert yanmış-

I • lardır. ,,,.. 
Ortamektep mUdür arı Dün sanayi müfettişinin riyasetin -

Maarif Vekaleti orta mektep mual- de bir toplantı yapılmış ve bu hususta 
limi azlığı karşısında mektep müdür - görüşülmüştür. Daniş yarından itiba -
!erinin de ayni zamanda talebeye ders ren işçilerini çıkaran müessese ve fab
okutmalarına karar \'ermıştır. Orta rika sahipleriyle ame!eleri dinlemeğe 
mektep müdürleri arasında değişik .. başlayacaktır. 

lik: yapılırken okutacakları dersler de Sorgu bir hafta zarfında bitirilecek 
tesbit edilmiştir • ve hadisenin iç yüzü meydana çıkarı-

Mersin orta mektep müdürü Eşref, 1acaktır. 
Davutpaşa orta mektep müdürlüğü - Sanayi müfettişiyle birlikte bu hu -
ne, Kadıköy üçüncü orta mektep mü- susta tahkikat yapmak üzere lktısat 
dürü Rıdvan ayni zamanda mektebin Vekaletinden iki müfettiş beklenmek
Türkçe muallimliğine, Kumkapı orta tedir. 

mektep müdürü Baha ilaveten Türkçe On gündenberi şehrimizde bulunan 
muallimliğine, Adana erkek lisesi lktısat Vekaleti teftiş heyeti reisi 
müdürü ve Fransızca muallimi Ke - Hüsnü Yamanın da hu mesele ile ya
ma] İstanbul erkek muallim mektebi kından alakadar olduğu haber veril -
müdürlüğüne Sivas muallim mektebi mektedir. Hüsnü Yaman Ticaret O. 
müdürü Abdurrahman Şefik Fatih or- dasında kendisine verilen bir büroda 
ta mektep müdürlüğüne, Kadıköy çalışmıya başlamıştır. 
birinci mektep müdürü lsrr.,-ıil Kemal 
Üsküdar ikinci orta mektebi müdür ve 
Türkçe muallimliğine tayin edilmişler
dir. 

Et meselesi 
Şehrin her yerinde ayni 

Sarayburnunda yüzme havuzu fiyattan et sablacak 
Bundan bir müddet evvel bir müte· _ 

ahhit belediyeye müracaat ederek Sa • BeJediyenin et nakliyat tarifesi üze-
rayburnunda bir yüzme havuzu yap- rinde yaptığı tetkikler devam etmek • 
tırmak istemiş ve bu havuzu beş sene tedir. Nakliyat tarifesinde tenzilat yar 
kendi$ işlettikten sonra beled\}'eye pılması esas itibariyle kararlaştırılmış-
devredeceg" ini bildirmiştir. t 

ır. 

Belediye müteahhidin müracaatını Ancak bunun miktarı tetkikat so • 
tetkik etmiş ve şartnamede bazı ufak nunda belli olacaktır. Kasapların ,şir -
tefek tadilat yapılması suretile muva- ket tarafından yapılan nakliyat işleri
fakat edeceğini bildirmiştir· ne uymağa mecbur olmamaları hak -

Müteahhit belediyenin şartnamede- kında verilen karar alakadarlar arasın
ki değişiklerini kabul etmek sureti- da memnuniyet uyandırmaktadır. 
le uyuşmuştur. Havuzun 9;n yazına Diğer taraftan belediye etin her ta-
ye4Lştirilmesi için uğraşılacaktır· rafta ayni fiyata satılması için tetki-

Sultanahmet hafriyatı 
Sultanahmette hafriyat yapmakta o

lan Bakster 10 eylulde faaliyetine ni -
hayet vererek Londraya dönecektir. 

Son Posta 
=========-==--""""'================ı 
1 Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

kat yapmaktadır. Bu tetkikat müsbet 
netice verirse et gerek Boğazın Anado
lu ve Rumeli yakalarında ve gerek A
dalarda İstanbul fiyatına satılacaktır. 

Limon g~ldi, 
Hem de Türk malı/ 

Temmuz iptidasından nihayetine ka
dar da 62 ev, 3 apartıman, 5 dükkan 
ve mağaza ile 2 de sair bina yaptırıl
mıştır. 

Esnaf cemiyetlerinde hesap 
yolsuzluğu 

Kalecikte bıra~ - ba t blldlrdller. Bugüne kadar yaptığım m ... -
uzere na emane atlardan hiç bir netice elde edemedlın. fjbf' 

ettiler. Bu çocultlnnn biletleri 3 üncn mevki le benlm gibi blr çok kimseler de ayni vaıl" 
idi. Bittabi hentiz CS-8 yaşlarındaki bu kız yetıe knrşıla§tıklarını söylüyorlar. Trenıcrd• 
çocuklarını biletleri batın için üçüncü mev- kontrol yoktur. Memurlar istediklerini birW' 

Birle~ik Esnaf Cemiyetleri hesapla- kide oturtnmft~ .. ~ Kontrol esnasında 1ark kl ıçlll 
" ........u.u. el mevkie alıyorlar. Sonra mevki far· 

rına görülen lüzum üzerine maliye istediler, kabul ettim ve bozuk 25 kuruşum kesUmesi Ifızım gelen makbuZlara da J~ 
müfettişleri el koymuşlardır • olmadığı için bir Ura verdim. İki kontrolör gelen ehemmiyeti vermiyorlar. 

Bu teftişi iki maliye müfettişi yap - parayı aldılar, mütebaki 80 kuruşun .nakbu- Devlet Demlryollarının bu hususta allP' 
maktadır. Hesap yolsuzluklarının zunun Kalccllc istasyonunda alınmasını söy- sını celbederiz. 
Terziler ve Garsonlar Cemiyetlerinde ......___....._ _______. 
olduğu söylenmektedir. Balıkesirde au meselesi ve bir Sındırgı postalan ~ 

Okuyucumuz Sındırgı poı;tası bundan bir buçuk ny e\'l"' 

Etibba odası aidatı Geçenlerde yine ı.a sütunlarda Balıkeslrde haftada iki defa gider, gelirdi. Şimdi haf~ 
Etibba odasının son heyeti umumiye sıı sıkıntısı çekild.ili hakJunda bir okuyucu- 3 defa gidip geliyor. Fa.kat postalann gl~ 

a ğ b • -'-t b tmişt"k ve ge"• ...,-; .. ıert sırtısırn"""''"• Bunun Jçv toplantısında doktor ,dişci, diş tabibi muz an aldı un.ıs ır m~ u 11 neşre 1 • li'l "\.U" .J.....u4 ,_,.ı 

1 d d d 'kl • Bu yazı yine okuyuculamnızdan Balıkesir halk lst1!ade edememektedir. F.ter P~ 
ve eczacı arın o aya sene e ver ı erı gun·· runn """ıp gelseler hal.le daha ziyade :!$' 
• "d" d · f] •• 1 Türk paran sahibi Salihaddini alakadar et- ~ t)M.U 

aı atın a vergı sını arma gore a ın • tif ed tir p tal b '"''d wr 
b "k miş. Bize gönderdltt bir mektupta diJor ki: ade ecek . os arın u fe-.. e 

ması kararlaştırılmış ve bunun tat ı ı -•e~ett.e su azdır. İ,......e suya zım edllmesl halla sevindirecektir. JI.f· 
f ıh V k ] . b'ld' .1 « - Evet meUUJ .. ,,_ 

için key iyet s hat e a etme ı ırı - kflfl gelmiyor. Fakat Ubay ve parti başkanı * 
mişti • Salim Gündoğan Balıkeslrin bu derdlle çok Çankırıdaet buhranı var ~ 

Vekalet bunun gayri kabili tatbik ol- yakından alakadar olmuş ve mebzul bir su- Çankırı okuyucularımızdan blrt, bu ıı> 
duğunu ve her azanın eskisi gibi oda- yun şehre getlrllmesi için 75 bin liralı.it blr on dördündenberl, Çankırıda anlaşılmaz ~ 
ya. ayda 1 lira vermesi icabettiğini bil- istikrazı şehir belediyesine kabul ettl.mılştı. sebepten dolayı et buhranı b:ı.şg6sterdi~ 
dirmiştir. Bu sene bu su getlrllm1ş olacaktır. Yeni ya- yazıyor. Çankırı belediyesinin bu işle aı~· 

Odanın yaptığı tasnif işinden mem- pılan parka verilen su ıse şehirden alınmış dar olacağını ümit edertr.. 
nun olmıyan bazı mükellefler de ve - değildir. İstirnlll: edilen Karakavas ve eski * 
kalete müracaat ederek sınıflannın Azaryan fabrikası Jaıyulan birbirine raptedi-l İzmit helalarmdan fikiyet ~ 

B ul Ul. bir dırvanına ve İmıitte oturan bir okuyucumozdnn • 
tenzi]ini istemislerdir. Vekalet bu hak- mlşUr. u 

5 
ar evve şe şn - -ktup aldık. '"'--•tteki um~-; h-•:.•-rın pıs· 

k d .. d d• - E. 'bb Od ] rilerek oradan da fazla kalan kısım parka ....... &Allll ......., ~ ın ogru an ogruya tı a a arı· pi 
. ld - b'ld' . . akıttırılmaktndır. Şadırvan ve çeşmelerin Jltinden bahseden bu mektupta denlllyor ~ 

na aıt 0 ugunu 1 ırmıştır. tamamen kuruduğu da do~ru değildir.~ c- İzmitte umumi hela olarak topu toP 

Üniversitede ikmal imtihanları * 
bir belli. vardır. O da çok iğrenç bir mau~ 
arzetmekledir. Geceleri blr elektrik lAnıb 

Üniversitede ikmal imtihanlarına Ayvalıkta satıcı gürültüleri 
S l 

Ayvalıkta oturan T. Artam isminde bir 0 _ bile olmıyan bu helfilarda su da yoktur.» ,,.,,,.. 
eylul bidayetinde baslanacaktır. ı a • --·rm-• • ··--···--~· -•c • ~·=-~-"'" ... - -
d b l 'k l• · 1 1 b 1 · kuyucu muz kasabadaki satıcıların bağırış- '?' a u unan ve ı ma ı o an ta e e erın lkA 

. . . !arından ş uyetçldlr. Sabahın sruı.t beşinde 
behemehal ıkmal ımtihanları ba~lanıa- bütün satıcıların hep bir ağızdan feryada 
dan evvel, İstanbulda bulunmuş ve başladıklarını ya.na yakıla nnlntnn olruyu -
mektep idaresine müracat etmiş olma- cumuz diyor ki: 

ları lazımdır. « _ İşin tuhafı kışın belediye bağımı alan 
Mazereti dolayısiyle imtihanlara meneder. Fakat yaz gellnce, kasabanın gözde 

• Boa Posta • 
lıtanbul Gelir vo Para 

BORSASI 
22 - 8 .. 1931 -gircmiyecek talebelerin mazeret imti - halkı ve zenginler yaylaya gider ve bu ya - 11---------=-~::-o-""""",__.. 

hanları birinci sömestr içinde yapıla - sak birdenbire kendillğinden kalkıverir.ııı Türk De"Tl t Borçlan 
L1ra ıJtJ 

caktır. * % '1,8 T. B. 1 23,30 \' % a Hazine B.45,00 

Y · "lk k 1 Okuyucularmm.a cevaplarımız , o/o 7'8 T. B. ıı 21.so \ Dahlll ı.uıuaı 95,1
5 

9nl 1 m8 tep er Afyon Sinan Paşa Gü.neii köyünden Ab- o/o '7,G T. B. III2l,20 __,,, 
Şehrimizde açılacak ilk mekteplerin dullah Gürkana Devlet Demiryollan Borçlan 

hakiki adedi 26 eylulden sonr::ı belli o- _ Şahsi meselelere alt fikayeUerlnlzl alt Lira LU" 
lacaktır. Talebe kayıt ve kabul mua • olduğu makama yaparsanız, müspet veya Ergtınt 95,25\\ Anadolu IveII45,4S 
melesi 26 eylulde biteceğinden mek - menfi bir netice elde edebilirsiniz. Sivas ErzurumlOO,OO Anadolu M 46,~ 
teplerin talebe kadrosu tesbit edile • 
cek ve bu suretle ne kadar okula ihti
yaç olduğu anlaşılacaktır. Yeni rnek -
tepler daha ziyade kalabalık semtler
de açılacaktır. -------

15 memurluğa 50 talip 
Gümrük idaresine alınacak 15 me

mur için evvelki gün bir müsabaka im
tihanı açılmı~tır. 

Bu imtihana 50 kişi girmiştir. Mu -
vaffak olanlar bir iki güne kadar an

laşılacaktır. 

* Cihangirde Seda& Akpınara. ve Galntada 

Adalet hanında Artin Apikyana: 
- Muayyen blkayecllerimlz bulunduğu 1çln 

yazılnrmız.ın neşrine imkfl.n görmedik, ma
zur görünüz. 

Soıyetcler Eabamı 

Ura. 
İf. B. MU. 

ııı ııı H~. 

• ııı Nıı.me 
Merkez B. D. 

ss.oo ist.. Trı.rııray 
09,90 Bumontl 
09, 90 'lerkos 
85,00 A. Çimento 

ÇEKLER 

* L T. L. ıcı.t Krş. 

Borsada Devlet Demir.rollan tenzilatlı bilet- laterln 635,50 \1 Ltret ıo.06 

!erinden bahseden okuyucumuza: 
1 
Lr_._Fr_a_n_gı __ ı_2,_0_3s_l\_Do:--lar----0-,7-9~ 

_ Tekllfinlzin mevkii tatbike konmasına NAKiT 
imkan yoktur. Çünkü seyahat gayesi ortadan ._ JCrt 

Krf. (fJ 
ıo F. ırranıı 166,00 ı Marlıı: so, rfı 
ı Dolar 126,00 20 Drahmi 2.3, 
1 •-terlln 635,00 20 Lefa 25,oO 

tamamlle kalmış olur. 

* 
Eski Zabtiye. Çatalçe§me sokağı, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
Tesimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

lstanbul piyasasında limon kalma
dığını gören Mersinli Rahmi isminde 
bir Türk müteşebbisi bu buhranı izale
de önayak olarak şehrimize l O ton li
mon getirtmiştir. Bu limonların ilk 
partisi bir iki güne kadar piyasaya çı
karılacak ve mutat fiyatlarla satıla • 
caktır. 

'Nöbetçi ~Eczaneler 
Amasynda Khmı Sönmez'e: .ıa 00 

1 _ .. ,_ 1 2_o_ı.ıre __ t ___ 1_96_,00_1_20_LeJ _____ ı __ 6, ~ - Yaşınız fOll ilerlemiş. Kuçuk 01'>aydı, ı- ~ 

1 
belki mevzuu balısettitlni:ze çare bulanabilir- Borsa Dıtmda 
di. Snn'atkir oJmaia, iyi bir lşci olarak ye- L. K. L. ~ 
ılşmeğe çalışınn. · ıtred1 Fonsı,e il Mübadil Bon. 'i

1 
'(fJ 

* 
ı!ı 188~ senesi 00,00 Oayrl > • 00

6
• 

----
ABONE FIA TLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. -------

TÜRKİYE 1400 750 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 

deği~tirmek 25 kuruştur. 
,_ -

Gelen evrak 6eTi uerilm.a. 

l1inla.rdan mes'u!iyel alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posla kutusu: 741 İstanbul 

Telgraf : Sonposta 
Telefon : 20203 

I 

..........,_ ... ·-~-----·-·---·,----
TAKViM 

Rumt sene 
1862 -Ağustos 

10 

SABAH 
ti. D. 
10 18 
5 17 

Öğle ·r E. 5 15 
z. ıı 17 

ACUSTOS 

23 
Resmi sene 

1936 

PAZAR 

Arabt sene 
1855 -Hızır 
110 

iMSAK 
Cem.ahar s. u. 

4 8 28 
3 26 

!kindi Akşam Yatsı 

:::>. v. ti.

1

u. s. D. 
9 06 12 - 1 39 
16 03 19 ()() 20 S8 

Bu ceceki nöbetçi eczaneler tun1ardır: 
l,tanbul cihetindekil«: 
Aksarayda: (Etem Pertev). Alemdar

da: (Abdülkadir). Baluıköyünde: 
(Merkez). Beyazıtta: (Belkia) Eminö· 

nünde: (A. Minasyan). Fenerde: (E· 
milyadi). Karagümrükte: (Suat). Kü
çükpazarda: (Hasan Hulusi). Samat· 

ya Kocamustafapaşada: (Rıdvan). 

Şehremininde: (A. Hamdi}. Şehzade· 

b~şında: (Halil). 
Beyoğlu cibetindekiler: 

Galatada: (Sporidis). Haeköyde: (Ni-
11im Aaco). Kasımpaşada: (Müeyyet). 
Merkez nahiyede: (Kanzuk, Güneş). 

Şişlide: (Halk). Taksimde: (Taksim, 

Nihat). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tana§). Kadıköy Altıyolda: (Mer -
kez). Modada: (Moda). Üsküdar ls
kelebaşında: (Merkez). 

S!mavda emekli öğretmen İ. H. Uz'a: ' 00 ı1 1901 lll 101.001 Altm 96 

, ıtıı 8 96,0J .MecldJJ• ...ı Mevzuu bahsettiğiniz mesele baklanda neş- " __, 
riyat yapmak kanunen mahzurludur. ~ 

c::========================================~ ' 
Tekmll Sinema Sahiplerine ..__.., 

Türkiye .Iİnemacıhğı tarihinde 21 senelik parlak ve temiz bir 
maziye malik olan firmamız bu sene 

( Warner- First National ) 
ve 

( R. K. O. R A O i O ) 
gibi dOnyanın en büyük eserlerini yaratan evlerin eşsiz filmlerinin 

monopolunu alarak: BugOnden itibaren: 
(Beyoğlu lstiklaI caddesi 156 1stikllU apurtımanı 2 numara) 

LALE FiLMER 
nnmile faaliyete ba<:larnışbr. Ynzıhanemiz bizi tanıyanların takdirine 

daya~mnkta alA.kıılarına gllvenmektectir .. 
LALE FıLMER CEMİL VE TEVFiK '---· 
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MEMLEKET HABERLERİ 
•,~~m11.-.. m:::..IC:i:nJ::z;:::;::~m:'.!:~:malZ9mm!!lllZIB&CEIC!l:rmm!.1ırD .... !ll!llZ!~:ıımm:z111!11mllllBlmıl 

lzmirde·ÜzÜm piyasası çokl Akhi.sar~a esrarlı 

Sayfa 

Memlekette Spor 
hareketleri 

5 

.. . I ld hır cınayet 
musaıt şart a açı ı Sabahın alaca karanlığında 

lık muamele başlarken başta vali olmak üzere lzmirin bir adam öldürüldü, kimin 
ileri gelen devlet adamları borsada hazır bulundular, öldürdüğü belli değil 

ilk parti mal ihraı edildi 
İ2rnir, 22 (Husu• 

•i) - Günün en mü• 
itim ve en mes'ut ha· 
İiiacs~ bugün borsada 
~Ziinı piyasası açıltr• 
len karşılaşılan aah
tıedir. Ticaret ilemi
bıizde ilk defa olarak 
İ1lracatçı tüccar, köy· 
liiyle başbap. kalatak 
0nun üzüm mevzuu 
tzcrinde dertlerini clliı 
len:uş; mahsulün aer
Jlıaye fiyatını ef)zö-
11iinde tutarak pazar
fı?;a . . . b " gınşmIJ; u au~ 

?etle üzüm piyaauı 

~enı müstahsili, hem 
de tüccnn memnu• 
tclccek bir fiyatla a
~ılınıştır. Müatahsildı 
((ihracatçn' hakkında 
~etle§en menfi kana
ltin yıkılması memle
kc~.tin menfaati bakı· 
llıından cidden mü
hiın bir hadisedir. 
; Ancak bu at!vİn• 
~ricl neticeye, zanne• 
~ildiği kadar kolay 
~lltılnıış sayılamaz. 
Oıürn piyasası açıl-
ltıadan icap eden ter· lzmlrde 11ztlm piyasası açllır ve llk mcır mnbsulO. 
libat alınmıştı. HükO- vapura göttlrtUQrken 
~etimiz üzüm müstahsilinin vaziyetini seçen aoneı:ıiıı f.iyatlan arasında yüzde ~O 

Urtannak için her ıcyden önce mahwlü· faık vardır. 
hlüze Yeni müıteriler arayıp buhnuı ve dıı Bir taraftan pjyaaa a91brken öte taraf· 
t>iyasalarda Türk üzümlerinin fiyatlannı tan bütün fabrikalar çalıpyor Ye ilk malı 
Yasati bir hesapla tesblt etmiıti. Bu vazi· vapurlara teslim içiıı hazırlık yap170rdu. 
Yet kar§lsında dürü.t hareket edenler hem lllt üzümleri kimin ihraç edeceği merak 
kendi menfaatlerini. bem de müstahsilin ediliyordu. Bu merak uzun sürmedi. Ak
Jrıenfaatini kendiliğinden koruyacaktı. pm saat 18 de lzmirin tarunmıı ihracat 

Esasen piyasa açılmazdan bir kaç ıaat firmalafindan Hoca zade Ahmet müease· 
~nce Alman ve İngiliz piyasalarından mü- sesi 1000 kasa üzümü Sif Hamburg 
••it teklifler alınıyordu. Bu kafi talepler olarak İneç bandıralı Vikingland vapuru· 
ttiecan bir kat daha dürüa't hareket etme- na merasimle yüklcmiıtir. ilk üzüm mah
~c sevketmiı; piyasa gürültüsüz ve müna• sulü yüklenirken limandaki bütün vapur• 
f>~§asız 16 • 6,S kuruı arasında açılmııtır. lar düdükler çalıyordu. Senenin ilk incir 
k 'Yasaya bütün ihracatçı firmalardan baş· mahsulü de AlbayYak firması tarafından 

a Üzüm Kurum ve İnhisarlar idarelİ de ayni vapurla. Anvera' e gönderilmiştir. 
~ıkrnı~tı. lJ.Ic incirler pta konurken ticaret mü· 
h Alıcılann ve aatıcılann hararetli pazar· esseseleri bayraklarımızla aüalenmifti. Şat 

0klıı.r yaptıkları bir sırada Vali, Ticaret üzerinde incir kualannı yerleıtiren ifçiler 
R ~~ı Reisi, Türkofu Müdürü ve Borsa milli oyunlar oynayarak. bu mes'ut h&di
b eıaı de üzüm borsasına gelmişlerdi. Tam ıeyi tes"it etmişlerdir. Şat vapura yakla· 

d~ sırada İktısad Vekilinin Çeşmeye gel· 11rken limandaki bütün vapurlar düdJk 
ı"· ı R gı de haber alınmıştı. şte bu anda Şerif öttürmüşlcrdir. ilk incirlerin vapura tesli· 

I ıza. haleflerinden Salahaddin, Reşad Leh- mi esnasında cidden parlak mernsim yapıl
bchicinin dokuz numnTn üzümüne on bir ml§hr. Ticaret Odası, Türkofis ve Borsa 
k lıçuk kuruş teklif etti. Bu teklif hemen mümessillerile fC}ırimizdek.i Türk ve ecne-
ıı.bul edilerek diğer muamelelere geçildi bi banka müdürleri, incir ihraeatçılan şere· 

\'e 
.. Yarım saat içinde iki bin küsur çuval fine vapurda bir ziyafet verilmiştir. Vi-
ı.ı •• 
~Utn satıldı. kingland vapurunun vinci ilk kasalan va• 

~ Pı)lasanın açılına fiyatlan derhal Lon
( ta, Liverpol. Hamburg ve Berline tele· 
.~illa bildirilmiş ve bu haber alıcılanrruz 
li~cri d d · · b" · Bilh n e e JY1 ır tesu yapmıştır. as· 
•a liamburg üzümcülük alemi İzmir piya· 
•ıı.aının bu sağlam açılı§ından memnun ol
l'lıuıtur. 

b lık satı§lar lzmir borsasında yapılırken 
ttlinden İmıir tüccarlanna aatıı fiyatları 

'°rulınuş ve teklifler yapılmııtır. Gece aa
~t 0 n bire doğru 9 36 mahsulü üzerine Ber
il.de iki firma ile lzmlıin ihracat firm,ı •• 
~~an ikisi arasında mühim bir parti mal 
~tinde aula§llmı§tır. 

6 Gece yansına kadar yapılan satışlar 
~O çuvaldır. Bu yılın açıllf fiyatlarile 

puron ambarına bırakırken vapur kapta· 
nı bir şampanya şişesini bir incir sandığı
nın üzerine vuratak kırmıı ve Jzmirin yer· 
leşen bir adetini yerine aıetirmiştir. 

İncir partileri vapura yüklenirken ilk 
üzüm mahsulü iki aaat içinde iılenerek 

derin bir rekabet zevki içinde vapura ye· 
tiştirilmittir. 

Vapur gece yansına kadar mühim 
miktarda üzüm ve incir yük.lcmiı ve saba· 
ha kartı İzmir limanından aynlmııtn. 

• 
İzmir, 22 (Hususi) - Üzüm piya-

aaaının sağlam fiyatlarla açıl~ Manisa bağ 
mıntakalannda derhal tesirini göstermiş 

ve Manisa borsası da ayni tekilde sağlam 

Akhisar 22 (Husuei) - Bülı:niif kö 
yünde bir cinayet olmuftUr. Esrarengiz ba· 
zı safhalar &eçİren bu cinayet hakkında 

elde edilen malumat ıudur: 
Bu kijyden Hatip oilu İbrahim sa'ba

lıın alacakaranlığında köy civanndaki tar• 
la.sına gitmeğe hazırlanmıı ve evinden Çtk
ml§tır. Kapının önünde oyalanırken, evi • 
nin üst katında bulunan çitler arasından 
bir silah patlamış ve İbrahim kanlar içe • 
risinde yerlere aerilmi,tir. O esnada silah 
sesini duyan Jbrahimin kansı derhal kapı
dan çıkarak kocasının üzerine kapanmış ve 
lbrahimin patlıyan beyninden akan kanlar· 
la can verdiğini görmü~ür. 

Hadise cidden esrarengiz bir tekilde 
cereyan et~tir. Adliye bu kanıık hadi
senin anahtannı bulmak için tahkikata gi· 
r~ştir. Cinayeti i~en kimdir~ Taban· 
canın istimal eclilcüği iatiltamette hiç kim -
senin bulunduğunu gören olmamıştır. 

Hatta maktul İbrahimin karısı bu sırada 
çitlerin yanında bulunduğundan ate~ edeni 
görmesi icap ederdi. Sabahın alacakarnn• 
lığında ateş edenin kim olduğunu farke -
demediğini söylemektedir. 

Zabıta i~ ciddi bir renk vererek hadi
ıeye başka bir cepheden yürümeğe baş • 
laınıştır. Tahkikat derinleştikçe ortaya ye
ni ipuçlan çıkmaktadır. Maktul İbrahim ve 
oğlu küçük Ömer bundan altı ay önce Hü
seyin kızı Hatice isminde genç bir kwn 
ölümünden dolnyı ııuçlu idiler. Haticenin 
ölümünde bu baba ile oğlun alakası gö • 
rüldüğündcn ilcisi de ~anisa ağır cezasına 
verilmiş; ikisi hakkında da tevkif kararı 
verilmifti. Bilahare lbrahim beraet etmİ§; 
oğlu Ömer mahkum olmu§tu. 

Köyüne daha iki ay önce dönen ibra -
him hakkında bazı ıeyler söyleniyordu. 
iddiaya ve şayialara inanılacak olursa bu 
hadisede İbrahimin de alakllSJ varmıı. Ö
mer, babasının teşvik.ile bu hadiseyi ha -
zırlamış.. 

Zabıta şimdi İbrahimin cinayetilc alaka· 
lı olarak maktul köy kızı Haticenin ha -
bası Hüseyin, Haticenin nişanlısı Mehmet 
ve Mehmedin eniştesi Süleymanı yaka • 
lamıştır. Bir habere söre kızın nişanlısı, 

babası ve amcası Haticenin intikamını r.I· 
mak için lbrahimi öldijmıüşler .. Bu üç suç· 
lu henüz nezarettedirler. Ancak tahkikat 
ikmal edilmediği için netice hakkında bir 
§CY söylenemez. 

Karasuda bir adam kardeşini 
öldürdü 

İzmit (Hususi) - Karasu kazasının 
Paralı köyünde Rifat adlı bir adam çok 
feci bir cinayet işlemiş ve elini kard~ 
kanı ile damgalamıştır. 

Yapılan tahkikata göre Rifatı kar
deşi Hüseyini öldürmiye sürükliyen 
sebep bir kadın meselesidir. Kardeşini 
ıssız bir yerde öldüren katii Rifat, bü
yük bir soğuk kanlılıkla onu bir çuku
ra gömmüş ve aradan günler geçtik -
ten sonra bir türlü bulunamıyan Rifat 
nihayet çobanlar tarafından görülerek 
hükumete haber verilmiştir. 

Katil kardeşini öldürdüğünü itiraf 
etmiştir. Cinayetin sebebi bir aşk ma
cerasıdır. İki kardeş de ayni köyden 

Tokat (Hususi) - Tokatta spor hareketleri inld§af etmektedir. Yeni yapıl~ 
spor sahası pek mükemmel olmu1. dün de açılmı§tır. Mıntaka birincilik müaabaka· 

lan bu yeni sahada yapılmaktadır. Tokat sporcuları Tuthal ıeker fabrikası sporau• 
lan ile daima temu halinde bulundu1dan ve ark sık maçlar yapbklan için karıılat

malara hazır bir vaziyette bulunmaktadırlar. Bunun için mıntaka birinoillk mü.ea~ 
bakalnrında :r okatlılann kazanacaklan sa mlma1'tadır. 

Sö2üt - Eskişehir maçı 

Söğüt (Hususi) - Söfüt idman yutdu gençlerl bir maç yapmak için E.ald,ehlr 

Altay takımını buraya davet etmi~i. Yapılan maç ~ticeainde SölUt idman yurdu 

E5kişehir Altay takımını J-1 yenmi§tir. 

Malatya ve Antep klüpleri karşılaştı 

M.ı.t,a ve Antep aporcmn bir anda 

Gaziantep (Husuat) - Malatya Halk:e vi spor tubeleri bir maç yapmu ilxere 

buraya ıelmitler ve ıpor tubamizin futbol culari.le kartıl&flllıılardır. Neticed. Antep

liler üçe karşı alb sayı ile salip gelmitler dir. 
Malatya futbol takımıD.JJl bqmda Hal kevi spor ıubeıC bafkanı lise tabifye öl· 

retmeni Saracedclin vardı. Şereflerine iki yemek, bir çay Kiyafeti verildi ye mİA· 

firler gördülderi kabulden çok memowı o larak ayrıldılar. · 

Bolu - Zonguldak maçl 

Bolu ve Zonguldak aporcuları bir arada 

Bolu (Hususi) - Burada hareketsiz Pazar günü kalabalık bir seyirci huzu-
bir hnlde bulunan spor teşekkülleri son runda çok heyecanlı bir şekilde yapılan 
günlerde faaliyete ve yapılan karııla~a • futbol maçında iae Bolu takımı Zonguldak 
lnrda muvaffakiyetler göstermeie başla • ~akımını 3-2 yenmiştir. 

mı şiardır. 
ilk karşı}apna Zonguldak • Bolu Hal

kevi futbol ve ?Oleyhol takınılan arasın· 

Akyeşil - idman yurdu maçı 

da yapılmıştır. 
bir kızı seviyorlarmış. Kardeşini bu - Bolu _ Zonguldak voleybol maçının bi-

nun için öldürmüş. rincisinde takım oyunculannın noksanlığı 

İzmit (Hususi) - Akyeşil spor ile İd· 
man yurdu arasında 13 eyliilde bir maç 
yapılacaktır. Bu iki klüp arasındaki eon 

maç bir haylı dedikodulu olduğu için 13 

eylulde yapılacak maça halk büyük b~ 

ehemmiyet atfetmektedir. 
__ _,, - ·- = ·-- ,Yüzünden mağlup olan Bolulular ikinci vo-
fiyatlarla açılmıştır. Manisa borsaaında da leybol maçında galibiyet elde etmişlerdir. 
satışlar hızlanmıştır. ----------·~----------

Mermerede dört kişi öldü Bigada bir cerh vak'ası 
Akhisar 22 (Hususi) - Kazaya bağlı Biga (Hususi) Kaldırımbaşi Diyor Ki: 

• - Kuzum Hasan Beyci-\ . . . Şu gazinoya neden 
~ !. Senin akim erer. Bana lömsecikler raibet etmiyor 
~ eder misin? 

. . . Acaba, prkı okuyan 1 Hasan Bey - Hayır! Ba· 
bayanın cinu cazibesi yok da na kalırsa, cazip olmıyan, ıu· 
ondan mı? radaki fiyat listesi 1 

Mermere nabiycsiooe dört ki§inin ani o
larak öldüğü bildirilmiştir. Yapılan tahki· 
kat şonunda bunlann sıtmadan öldükleıi 

anlaşılarak hüklımet ıcld'ktorunun verdiği 

raporla de1inlerine rUhsat verilmişti. 
Bu hadise üzerine Maniııadan sıtma mü

cadele reisi gelmiş Mermeı;e'ye gitmiştir. 

Mermere nahiyesinde sıtmanın bir çok 
kimseleri muztarip ettiği anlavılmıştır. Hü
kumet ckıktorluğuncn bu vaziyetin önüne 
geçilmesi çareleri bir raporla ait olduğu 

makama bildirilmiştir. 

Kazadaki sıtma mücadele cemiyetinin 
bu işe ehemmiyet vererek icap eden ted
birlerin alındığı da söylenmektedir. 

köyünden Salih oğlu Mehmet, ekili ol· 
mıyan tarlasının içinden araba ile geç
tiği için komşusu Osman oğlu l\1usta· 
faya öfkelenerek av çiftesile fena 
halde yaralamış. 

Çıkan saçmalar Mustafanın bir ko
lunu kopacak kadar zedelemiş ve mu· 
atta! bir hale getirmiştir. 

Yaralının durumu tehlikf'li olduğun
dan derhal Çanakkale memleket has -
tanesine sevkedilmiş. Suçlu Mehmet 
de yakalanarak adliyeye teslim olun· 
muştur. 
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• Dinarlı ile Kara Ali 
bugün karşılaşıyorlar Itf aiyemizin yıldönümü dün 

merasimle kutlulandı parlak Türkiye ikincisi Cemal pehlivan bize yazdığı mektupta 
"Cim Londos ile ancak Dinarlı güreşebilir,, diyor, 
Tekirdağlı ise mektubunda Cim Londos ile ancak 

kendisinin karşılaşabileceğini söylüyor 
(Baıtaıafı 1 inci sayfada) Biz, Tekirdailının mektubundan, Mü· 

den, öyle tayyareye, ıimendifere binmeie li.yim pehlivana bahsettik: 

itfaiye teşkilatının tarihi sesli ve çok muvaffak bir filim 
halinde halka gösterildi, yangı_n tecrübeleri yapıldı 

Türkiyede itfaiye t~kilatı ne za -
man kuruldu~ Eski tulumbacılar nasıl 
yangın söndürürlerdi} Nasıl ıiyinir • 
lerdi} Bugün itfaiyeciliğimiz ne hale 

pek idmanlı değilim. Bu itibarla, eğer Di· - Yazık ..• dedi, o çocuk meydan O• 

narlı, Cim Londosun tayyare, ıimendifer kuma hastalığına tutulmuş. O beş yüz li· 
oyunlarına ııüveniyorsa çok aldanıyor. rayı bulursa, bankaya koyacağına, bir has· 

Maamafi, palavra pehlivana yakışmaz. taneye verse de tedavi edilıe 1 •• 
Onun için beni fazla söyletip te Tekirdağ- Ben artık ona: 

b Hüıeyine çevirmeyin. Bırakın da kozu· - Seninle her zaman, her yerde cüreı· 
muzu gazete sayfalarında değil, minderde meie hazırım 1 demekten de bıktım. Ma· 

pay'la~alım 1 amafi böyle giderse, yakında hakikaten 
Dinarlı Mehmed de, kendisine Kara Türkiye ıampiyonu olacak, çünkü palavra· 

Aliden az ııüvenmiyor. O da: larından kurtulmak için hepimiz kaçaca• 
·- İtiral ederim ki, diyor, Kara Ali, iız ortadan. Ve onun başına kalacak! 

Türkiyenin en kuvvetli pehlivanıdır. Fa- * 
kat kuvvet te zeka ııibidir. lıletilmedikçe Dün, Türkiye ikincisi Adapazarlı Ce-
bir §eye yaramaz. mal pehlivandan da uzun bir mektup al· 

Ben Kara Aliyi, gövdesi sağlam, fakat dık. 

kökü çürük bir ağaca benzetirim. O: 
Çünkü onun bacakları, kollanndan çok - Ben, diyor, Dinarlı Mehmedi de, 

zayıftır. Halbuki ben en fazla ayak ma· Kara Aliyi de, Tekirdağlı Hüseyini de, 
kaslarıma güvenirim. Mülayim pehlivanı da tanırım. Hepsile de 

Sonra onun boyundurukları kuvvetli· güreştim. Bu itibarla, onlar arasında bir 
Clir. Halbuki benim a.İpsivri kafam hiç bo· tercih yapmaia en ealihiyettar adam be-
yunduruk tutmaz. 

Daha sonra o, serbest &üreıte benim 
ta1ebemdir. Hem de fazla istidat göstere· 
ınemit bir talebem. 

Bu itibarla, görüyoraunuz ki ben kaza
nacağımı iddia ederken, mantığa dayanı· 
yorum. 

Eier, güre!§ minderlerinden hiç eksik 
elmıyan talih, mantığı gene iflu ettirmez· 

"' buııün Alinin ikıbeti de ııfatı ııibi eka,.» dır. 

* Tekirdailı Hüıeyin, dün bize Tekirda· 
lından bir mektup daha göndermi§. Ber
ınutad atıp tutuyor, ve: 

- Mülayim bana yumutak ııelir. Di· 
narlı bir dinar etmez. Ben: 11: Ya Ali I» de
dim de aaldırdım mıydı Kara Ali kaçacak 
delik ararl 

Kabilinden cümleleri tabur halinde sı· 
raya koyduktan eonra: 

- Ben Cim Londosa meydan okuyo· 
nnn. Onlarla gürefe tenezzül etmemi di· 
yor, ve ilave ediyor: 

- Cim Londoa ııüreşinden eonra, Te· 

klrdağında, tayyare cemiyeti menfaatine 
ıüreıler yapılacak. Burada, onlara son bir 
ders vereceğim. 

Bankaya (500) lira koyacaiun. Kaza· 
nırlaraa alır afiyetle yerler. Ben de ellerini 
&perimi Fakat şimdi, Cim Londoıla gÜ· 

refm.ek benim hakkımdır! 

nım. 

Bugünkü Türlciye pehlivanları arasın· 
da, Amerikan usulü ıerbest güre§i Dinar· 

lı Mehmet kadar becerebilecek hiç kimse· 
nin bulunmadığını ıöylemeği bir borç bi
liyorum! 

Ve serbest güreşte, fişirme dünya 
ıampiyonu Cim Londostan hiç te ataiı 
olmıyan Dinarlının, ona da galip ıelebile
ceiine kim isterse bahse girerim 1 

Selim T evlik 

Sındırgıda müsadere edilen 
gazozlar 

Sındırgi (Hususi) - Balıkesirden 
satılmak üzere buraya getirilen ga -
zozlar hükumet doktoru tarafından 
muayene edilmiş, bin şişe gazozun içi
lemiyecek kadar pis olduğu görülmüş, 
hepsi müsadere edilmiştir. Gazoz ima
lathanesi sahibi mahkemeye veril • 
miştir. 

lzmit Halkavi 
fzmit (Hususi) - İzmit Halkevi 

mevsim faaliyetine başlamış, yeni bir 
kadro vücude getirmiştir. Yakında 
temsillere başlıyacaktır. 

-

Uç köy 
Delikanlısının 
Dertleri 

aBiri 23, biri 25 diğeri de 28 ya • 
tında .. Üçü de ayn ayrı köylerde oturu· 
yorlar .. Bir gün bir araya gelmi~ ve gö· 
nill eırlannı birbirlerine açmıı olacak • 
lar ... Üçü de güzel birer köy kızına vur· 
aun •. Birincisj, en genci sözlerile demek 
Jstiyor ki: 

viyorum, o da beni seviyor. Fakat ana· 
aı babası evlenmemize razı değiller. Bu 
yüzden bir kaç ay evvel ikimiz karar 
verdik ve bir gece sevgilimi kaçırmak 
istedim. Fakat yan yolda onu elimden 

aldılar. Şimdi kızı benim aleyhime çe • 
virdilcr, o da beni istemiyor. Ne yapa· 
cağımı bilmiyorum. Yeis içindeyim. Ba· 
na bir akıl öğretiniz.» 

gelmiştir~ Ve bugünkü itfaiyecilerimiz 
müthiş bir yangını ne kadar zamanda 
söndürürler~ 

işte dün, Taksim stadyomunu dol
duran binlerce insan, bütün bu ıorgu
ların cevaplarını, heyecanh, gülünçlü,, 
hareketli, ıesli, müzikli ve zevkli bir 
film halinde aldılar. 

Denilebilir ki, Taksim stadyomu, 
hiç bir müsabakada, dünkü kadar ka
labalık olmamıştı. Ve orayı dolduran· 
lar içinde geldiğine pişman o]an tek 
kişiye rastlamak imkanı yoktu. 

Sahanın ortasına idman aletleri, 
tahta evler kurulmuştu. 

Merasime istiklal marşiyle haf lan • 
dı. Vali Muhiddin Üstündağ, kısa, 
fakat çok özlü bir nutuk söyledi. Fa
.kat resmigeçidin ba~lanışından ön • 
ce, bugünkü modern itfaiye~iliğin te
melini atan eski vali Haydarın, ve 
kahraman itfaiye şehitlerinin anılması 
nedense unutuldu. 

lstanbulda kurulan ilk itfaiye, eski 
tulumbacılar, eski askeri itfaiY.e bu
günkü itfaiye sırasiyle resmigeçf t yap· 
tılar. 

Ondan ıonra itfaiye neferleri, meş· 
h"ur Mazhar Hocanın kumandasinda id
mana başladılar. 

Onların ipe tırmanışları, merdiven· 
lere çıkıp atlayışları, en güç idman ha
reketlerini, profesyönel birer cambaz 
ustalığiyle başan~lan ıörülecek fey • 
di. 

Tulum bacıların eski kılıklari, garip 
garip adetleri herkese, geriliğin gü .. 
lünçlüklerini seyretmenin keyfini ve • 
riyordu. 

itfaiyecilere idman yaptıran Maz
har Hocanın, yetmişe yaklaşan yaşına 
rağmen, yirmilik bir sporcu çevikliği
le hünerler gösterisi de parlakti. 

Fakat buna rağ:nen seyirciler, he~ 
gördüklerinde tenkit edilecek bir cihet 
buluyorlardı: ~ 

Tulumbacıların aktör Vasfi Rıza ta-J 
rafından yapılmı~ makyajlarını beğen
mediler. 

Mazhar Hocanın yaptığı ve yaptır
dığı akrobatik hareketlerin fazla uza
yışından şikayet ettiler. 

Çünkü hepsi de, yangın tecrübesini 
bekliyorlar, ve birbirlerine, habre soru
yorlardı: 

- Şu evler mi tutuşturulacak) 
- Ya söndüremezlerse~ 
- Fena mı~ O sayede gençler bu 

hakiki yangın yerinde spor yapmaktnn 
kurtulurlar 1 

- Ya itfaiyeciler söndüremezler de 
tulumbacılar söndürürlerse ~ 

- İtfaiye otomobillerinin tekerlek
leri dama atılır. Ve itfaiye müzesin • 
deki tulumbalar yeniden baş tacı edi
lir. 

Abidin Daver, bugünkü itfaiyecile
ri de tenkit ediyor: 

- Sevdiğim beni sevmiyor. Bütün 
hüsnü niyet ta~ıyan tekliflerime karııı İs· 
7an halinde.. Beni niçin istemiyor, an • 
lamıyorum) .• Bir genç kıfan ıeviyesi, 
bir erkeğin seviyesinden yüksek mi • 
dir) » 

Siz en büyük hatayı, kazı kaçırmak 

tqebbüsile yapmıısınız. Eğer ba hatayı 
İflemeseydiniz, kızla evlenmekte ısrar e
der ve ebeveynini de nihayet razı ede -
bilirdiniz. Mademki bağ kopmuıtur, ar· 
bk ondan vaz ıeçnıeniz, talihinizi batka 
bir genç kızda denemeniz lizım eeli • 
yor. 

* Üçüncü köy delikanlısı çılgıncasına 

- Beğenmedim... diyor... Yirmin
ci asır bu. Otomobille yangın söndü -

Bu aaf köy delikanlııımn aevİye far• 
kı üzerinde saplanan dütünceabıi de • 
iiftirmelı için ona Sympathie ile anti • 
patbieyi anlatmak lazım geliyor. Bir in

•n bir bafkasına hof, sevimli görüne • 
bilir, fakat ayni insan bir diğeri için ga· 
7et aoiuk ve basittir. Bu yüzden bu de
likanlının sevdiği genç kız da ona kar
t• böyle bir antipathie duyuyor. 

Oğlllmt erkeklik iz.zeti nefsini kul • 
lanmasmı bilmelisin. Seni sevmek İste • 
miyen bir genç kızn karşı yapacağın en 
İyi hareket, ondan uzaklaşmaktır. 

* 2 5 yaşında olan, yani ortancası da di-
:ı:or ki: 

•- Genç ve ııüz.el bir aenç kız 1e • 

aşıktır, yana yakıla anlatıyor: 

cı- Sevgilim henüz 18 yaşında .. Kö· 
yün en güzel kızı .. Kendisile uzaktan ıe· 
vi§iyoruz. Onunla evlenmek, mes'ut bir 
yuva kurmak gayesile ailesine müracaat 
ettim ve izdivaç teklifinde bulundum. Fa 
kat razı olmadılar. Şimdi yas içinde kıv· 
ranıyorum. T eklifirnin reddedilmesini 
muhite yabancı olmamda buluyorum. Ne 

yapayım, nasıl hareket edeyim}.» 

Vaziyetiniz 90k müıkül •• Fakat aıkın 
elinden hiç bir fey lrurlulmaz. Siz de ba 
kadar çok seviyorsanız, müracaatınızı 

başkaları vasıtasile yapmağa çalııınız. 
Dostlarınız ve tanıdıklannız sizi bu mÜf· 

kül vaziyetten kurtarabilirler. 

TEYZE 

rülürmüymüş 

Bugünün . itfaiyeciliği karada oto -
mobille, denizde külüstür motörlerle 
değil, tayyareyle, tahtelbahirle yapıl • 
malı ... 

Bir başkası: 
- Yahu, diyor, Taksim stadyomunda 
artık danışıklı işler yapmak moda ol • 
du ... Danışıklı futbol ... Danıtııklı gÜ· 
reş ... Danışıklı yangın .. . 

Onlar, yangını beklerken, ben tu -
lumbacı reislerini aramıya koyuldum. 
Fakat mübarekler, sandık taşımıya 
öyle hasretmişler ki, sahada habre 
koşuyor1ar, bağrıyorlar, nara atıyor -
lar. Hem hepsi de sahiden yangı11a gi-

( Devanu 9 uncu aayfada) 

DOnkU geçit resminden intıbalar: Yeniçeriler zamanında itfaiye, meşrutiyetten 
snoraki itllllerln atlı itfaiyesi ve tulumbacılan 



Güzellik Cedveli 
Renginize ve tipinize göre 

pudra, ruj, allık, sürme 
kullanınız 

Kopya her ~eyde kötü olduğu gibi güzellikte de. 
boyanmakta da gayet fenadır. Esmer birine yakıştı
Rını gördüğünüz her hangi bir pudrn. ruju veyahut 
8İirıneyi aarışın iseniz kullanmağa kalkmayınız. Ga· 

Yet gülünç olursunuz. Her tip insana yak'fOn tuvalet 

e~Yası başkadır. Sarışınlar başka türlü, esmerler, baş• 

ka, kumrallar başka başka renklerle boyanmalıdır. 
Hatta onların da yine sürme falanları gözlerinin ren• 

~ine göre değişmelidir. Yoksa kendinize getmiyen 
ierıklerle, pudralarla tuvalet yapmak sizi güzel -
lcştireceğine çirkinleştirebilir. 
Aşağıdaki cedvel ıize boya ve giyeceğiniz elbisele

re dair bir fikir verebilir. Onu dikkatli okuyarak ken
di tip ve renginize uyan pudra, sürme ve elbiseleri 
•eÇebilirsiniz .. ......_ 

RENK VE TİP PUDRA RUJ, ALLIK, TIRNAK Ctı..Ası 

Sarııın AçıkraoeJ 

,, 
E.meıt -Pempe okr 

~umra1 AçıkraıeJ -
Sar11ın Naturel 

E.ınc~ Pempe okr 
Okr 

......_ Kunıral Naturel ruj 

'""'-= - ... 
Bugün Ne yemek 
Yapsam? 

Peynirli patlican 
Patlıcanlu eğer büyült büyükee orta • 

~~an kesilecek. Eier ufak ise öylece 
~ bütün haılanacAdt. Lezzetli olma • 
~1 istiyorsanız. az au ile baılayınız. Ateş
ttn indirip suyu aüzülecelı::. Patlıcanlar u· 
tı.ınlarnaaına ortadan ikiye bölünecek. Bir 
~ Yağlanacak. Patlıcanlar içerisine ıı • 
~!anacak. Maden bir lı::qıkla içleri oyu • 
l)ı cak, (tal.ta lı::aıık küt olduiu için pek 
~ OYtnuyor), Fazla çeltiıdelder atılacak. 
'I' lanın içerisine peynir, maydanıoz, iki, üç 
t Yahut daha fazla istediiiniz kadar yu

llı.tııta kınlacak. Karabiber de ilave edile
ct~. Peynir tuzauz ise biraz da tuz kona· 
~ iyice karıştırılacak.. Patlıcanların içe
~e dolduru1~cak. Üzerlerine de biraz 
~ırılrnıı ...de yağ sezdirilecek, fınna 
'uıiil 
t') CCek ve yahut hariçte fınna gönde • 

ı Ceek. 

bir Bu billuı.saa kır için gayet lezzetli kuru 
, Yctnek olur. ................................ .-.................... .. 

Saçta Çiçek 

Tırnak cilaıı her zaman rujun 
rengine uyacaktır. Açık pembe. 
Parlak pembe. 
Açık,, hafif pembe. 

Hafif, açık pembe. 

Parlak pembe 

Hafif pembe. 

o 

Sonbahar ve 
Yün işleri 

SON 

sORME ELBlsE 

Mavi ıöz: Açık mavi Lacivert ve a • 

Keıtane göz: Mor çık. mavi elbise-

Gri göz: Açık mavi ler. 
Y eşi) göz: Kurşuni yeıil 

Mavi söz: Açık mavi" Gri 

Kestane cöz: Yetil 
Gri göz: Yetil 
Yefil: Yetil 

-~ ........ ' .......... 9ııtır11-'. ·~. ·~. 1 

Ev kadını 
Neler bilmelidir? 

Aleminyom kaplar 

~yfa 7 

"1940 da atletler saatta 
36 kilometre koşacaklar!,, 
Amerikalıların Olimpiyatlarda herkesi hayrette bırakan 

Kara Fırbnası Ovens ile bir mülakat 
Fransızca Paril Soir gazel~ yazıy~r: { 
Jeue Ovenı; Kara Fırtına .... Onu ıor

mek için Olimpiyat köyüne ıittim. Al· 
manl~tın aporcuları barındırmak iç.in yap· 
bk)arı bu köy eylüld~n aonar harbiye tat· 
bikat mektebi olacak. Tek katlı odacıkla· 
rın ara1ında dola§tım. ytldızlı Amerikan 
bayraiı direie çekilmiş dalgalanıyordu. 

- Jesse Ovenıı nerede oturuyor) 
Bu ıuali •orduğum beyaz derili atlet 

suratını buruoturdu, yüzüme ademi tenez
zülle baktı, ve aanld «bunlara da ne olu· 
yor, bu zencilerle amma meıgul oluyor· 
lam der ııibi beni ıüzdü. Aizını bile aç
madan eliyle iearet etti. Ben de fazla tor· 
maia utandım, evlerin nihayete erdiği, a
ğaçlıkların atasında bir kulübeya doiru 
ilerledim. Sağdaki kapıyı vurdum. 

- Jeese Ovens) 
- Solda üçüncü kapı. 
Kapıda iğnelenmiş kartlar goruyo• 

rum «Metcalfe, Williams, Luvalle» iıim· 

leri gözüme çarpıyor. 
Oventı bir taraftan giyiniyor, bir taraf· 

tan da ooa arkadaşı Jhonaon ile zeveze· 
Jik yapıyor . 

,cBir sün tabiidir ki beni de 
l'eçecelderdir. » 

Ben zencinin hislerini ııcıklamak iste· 

dim: 
- İtittim ki dedim, Şmellinc' e yenilen 

Joe Louis'in ç.ok iyi biT arkadaııymıf!l• 

nız, onun mağlup oluşu ıizi herhalde mü

tees!!ir etmiftir. 
- Evet Joe Louis'i çok severim, çok 

iyi bir arkadaştır. Fakat biliyor musunuz 
ki, mailubiyeti de biraz hak. etti, ıon za

manlarda fazla mağrur olmuıtu. 

...... 
Ovens 

dım, bir zenci Amerikayı nasıl 
debilirdn 

temsil e-

O ıırada Jhonson söze karıştı: 

- Fransızların mutedil dediklerı a
damlar vardır bilir misin, Ovens onlar
dandır. Mesela ben onun katıla katıla gül· 
düğünü hiç görmedim, kendini bedbir.liğe 
kaptıracak kadar teeuür duyduğuna da 

~ahit olmadım. 

Ben ıuali gene Ovense tevcih ettim. 

Neden haz duyarsınız, zevkiniz ne· 

Nazarlarını yere dikti. Ayaiının bur· 
nuyla keçenin kıvnlmıı kulaiını düzeltir

ken: dir) 
hiç Bir atlet kendinden kat"iyetle • Musikiyi, resmi severim. 

bir zaman emm olmamalıdır. Adamı bir 
tepesi taklak setirirler ki, o da ıaprl 

- Demek siz mağlubiyetten korkmu· 

yorııunuz) 

- Ben fimdiye kadar hiç mailup ol· 
madım, hendikaplı koşularda bile kazan
dını. Fakat elbette bir gün ıelecek ben de 
mağlup olacağım. Tabiatın kanunlanna 

karşı gelecek değilim ya ... 
- Bazı rekortmenler, rekor kırmak i

çin kendilerini ııür' ate teşvik edecek atlet
ler kulJanırJar, yanısıralannda koşturur· 

larmış. Siz böyle bir atlet kuJlandınız mı) 
- Haytr, ihtiyaç hissetmedim! 
- Demek vücudunuzu sonuna 

hiç bir zaman zorlamadınız) 
- Hayır. 

kadar 

ıinemaya bayılırım, 
Sonra bir aralık. durdu... Radyoyu u

nuttum dedi, ondan da çok hoşlımırım. 
ilim ve fen bizim kabiliyetlerimizi tf'nıni

ye edebilecektir. 

- Hayatta ne olmak istiyorsunuz? 
Ya bir antrenör veya bir ko u lıo• 

casıl 

Kaç yaı:ıındasmız) 

Yirmi iki ve sekiz kardeş ara ında 
da spor yapan yalnız benim. 

- Şu halde bütün kabiliyetiniz 

Size şu arada mühim bir de haber ve
reyim: Ovens 22 yaşında oıduğu halde 
evlidir, kansı spordan hiç anlamaz ve zevk 
duymazmış, fakat Ovens ona bu İpliıayı 

aşılamış. Şimdi de kocasına menajerlik 
daha ediyormuş. 

ortaya atılmamıştır ;ı 
Ovens güldü. SükUt etti. 

- Ya rekorlarınız;'I 

- Ovens, de pari şöyle yapaydın dört 

salise kazanırdın. diyormuş. 

icap ettiği «Uçan Zenci» namını verdikleri bu 
Kara Fırtına haddi zatında melek gibi bir 

- Ben tekorlarımı kırmak 
zaman kırarım, yoksa her zaman enerji· 
mi israf etmek istemem. 

« 1940 da yÜz metre on aaniyede 
koıuJacak» 

adammış. Kendisini yetiştiren antrenörii ve 
mektep hocası Lawrie Lnjder onun hak· 
kında bakınız ne diyor? 

_ Tocrübelerinizdlen istifade ederek - <ıOvens melek gibi bir çocuktur. 
size bir sual sormak rstiyorum. Acaba t 00 Kendisiyle dört senedenheri çalışıyorum, 
ve 200 metre koşularda asgari rekorlar hana inanınız bu çeşit insanlara asırda bir 
hangi hadde kadtır indiriiebilecek ;ı defo bile rastgelmek mümkün dı•ğildir. 

On on beş gün sonra sonbahara gi
riyoruz demektir. Hazır mısınız? ... Bu 
mevsim için kıyafetinizi tamamladı -
mz mı? Yahut hazırlamağa başladınız 
mı? .• Henüz böyle bir işe kalkışma -
mışsanız size buradaki güzel modeli • 
mizle yardım edebiliriz. 

_ Antrenmanların fenni surette islahı Şu karşınızda duran adam, şimdiye kadar 
ve koşu pistlerinin düzeltilmesile l 00 dünyaya gelen atletlerin en istidatlısıdır. )> 

metreyi on saniyede ve 200 metreyi de Beyazlar zencilerin bu muvaff akiyeti-
20 saniyede koşabileceğimizi tahmin edi- ni çekemiyorlar, Amerikan atletizm teşki

yorum. Ben hu dereceleri elde edebilir latı direktörü Dan Fenis, bu işi ilmi bir 
miyim bilmem} Fakat 5 seneyi bulmadan surette halletmeğe karar vermiş, ~imdi. 

Aleminyom kaplar yaş kalır, yahut İçe• bu dereceleri bulacaklarını hepimiz göre- siyah ırk ile beyaz ırkın atletik mezayası• 
risinde daimi surette su bulundurulur ve- ceğiz. nı karşılaştırıyor ve siyahJann bu mü•aba

ya kaynatılırsa içleri kararır. Bunun için Yüz metreyi on saniyede koşmak sa- kalardaki tefevvuklannın sebebini öğren· 
bu kapları daima iyi kurulamağa ve iç - atte 36 kilometre yapmak demektir ve bu mek istiyormuş .. bakalım ne netice ala
)erini nemli, yaf bırakmamağa dikkat e • da ayaklarla insan enerjisile yapılmakta- caklar .. 

Si, 1 l b l . k -~~ ~aç ıene evve aı ıyan çıçe mo -
~ dı h&la bütün hızile devam ediyor. Bu 
~ il . 

~q tımdi elbiselerden haşa kadar çık -
t~ tır. Tıpkı eski köy kızJan gibi yalnız a• 

~tıil bir fark var: Köy kızlarının taktık • 
~it ~•çek tabii idi. Bugijnküler ise sun'i-
11111' ilkat bunları elde ~tmek te pek kolay 

~&.~~1• Çünkü memleketin her tarafına 
l>ib· n akşam sanat mektepleri bahçeler 
1 1 Ilı .. 
~r Utemadiyen su11't çiçek yetiştiriyor-., 

Bolero biçimindeki, uzun kollu bu 
caket kendi rengine uyan eşarbı, yine 
örme veyahut ta örgüye benzer kumaş
tan yapılmış dengile harikulade bir 
sonbahar kıyafetidir. 

Örgüsü dümdüz çorap. örgüsüdür. 

Bütün marifet biçimindedir. Size bir 
fikir verebilmek ve işinizi kolaylaştır

mak için buraya batronun ufak bir nÜ· 
munesini de koyuyoruz. Siz bunu ken

di ölçünüze göre miitenasiben büyül

türseniz, zahmetsizce bu nefis caketi, 

sizi mevsiminde bir çok külfetlerden 

kurtaracak olan bu şık kıyafeti hazır -

Jamış olursunuz. 

diniz. dır. -------------

* Yat elle elektrik açmak 
Elektrik sudan ve rutubetten pek ça • 

buk geçer. Onun için elektrik ütüsü ya -
parken ya eUe prize dokunmayınız. Ve 
yaş eHe elektrik düğmelerini çevirmeyiniz. 
Elektrikli işleri her zaman kuru eJle yapı • 

nız. 

* Elmalann rengının boz.ulmamaaı . . 
ıçın 

Elma piş1iği zaman ekseriya rengi de • 
ğişir. Buna mflni olmak için pişirmeden 

evvel elmaları suyun içerisine koyunuz. Bu 
suya biraz da limon sıkınız. Ve elmaları 
bir kaç dakika hu suyun içeri. inde tutar • 
sanız, pişince renklerini muhafaza ettik • 

lenni aörünıünüz. 

11 Overu hayatım anlatıyor! ı> 

Clevelond' da oturuyordum. Orada 
doğdum, babam elektrik fabrikaeında a
mele idi. Ben sekiz kardeşlik ailenin ye· 
dincisi jdim. küçükken basketbole merak 
ettim, 14 yaşıma bastığım zaman, futbol 
oynadım, bir müddet sonra koşmağa baş
ladım, koşu hiç hoşuma gitmiyordu. 

Fakat hocam elinde kronometre ben 
koştukça, aferin diyor. Memnun ve sessiz 
bir şeyler mırıldanıyordu. 

Aradan üç ay geçtikten sonra, bir gün 
bana dedi ki: 

- Sen çok iyi neticeler alacaksın. E
ğer böyle devam edersen günün birinde 
vampiyon olur ve helki de mem)~ketini 

temsil edersin. 

Ben arülmemek için dudaklarımı ısır-

Somo.da bir yaralama vak'ası 
Soma (Hususi) - Büyük Işıklar 

köyünden Mustafa oğlu Yakup ayni 
köyden Hüseyin oğlu İbrahim ile Kü
çük Işıklar muhtarı Ömer tarafından 
ağır ve tehlikeli suretle yaralanmıştır. 

Mecruh Yakup bundan evvel Öme
rin teyzesini öldürmliş, mahkum ol , 
mus mahkumiyetini bitirip çıkmca da 
Öm,~rin karısını kaçırmaya teş bbüs 
etmiştir. Ömer de bundan muğber ol
müş, kayinbiraderi lbrahimle birleşe
rek Yakubu pusuya di1şürmüş, üzeri
ne ateş et~iş, sonra dR öldü zannile 
kaçmışlardır. Yakup ölmemiş, Manisa 
Memleket hastanesine kaldırılmıştır. 
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Bu beklenilmiyen dönüşü ustanın şöyle bir karara ulaşılmıştı: 
anası üstüste, durup dinlenmeksizin «Nuri usta okunağı son gün1erde 
okuduğu surelere verdi. Usta bu hu - ihmal etmiştir, daha büyük bir vakit ve 
susta anasile ayni fikirde değildi: ehemmiyetle okuması lazımdır.» 

- Darılma ama anacığım, dedi, ev- 8 
de bir şeyler bulmadıkları ve tabanları- Tramvay grevinin ıonunda kum -
mm altı sopaya, gözlerim uykusuzluğa panyanın Nuri ustayı sekiz arkadaşile 
dayanıklı olduğu için yakayı sıyırdım .. . beraber işden çıkarması Gülizarın tü • 

Ömer babasını bir köşeye çekip Sto- tün depolarında çalı,masına vesile ol
yan ve Said amcaları nasıl bulduğunu, du. 
onların nasıl para verdiklerini büyük Usta, bir mensucat fabrikasında İf 
bir sır söyler gibi anlattı: bulduktan sonra da Gülizar yerinde 

- Parayı Said amcamdan aldığımı kaldı. 
ne nineme, ne anama söylemedim, Gülizar, haf döndürücü bir sür'atle 
dedi. Onlar sordular. Ben, yolda bul- değişiyor. Sert, açık ve kestirme bir 
dum, dedim.. konufması var fımdı. Bütün hareket -

- inandılar mı} !erinde bir istiklal havası esiyor. Hat-
- Bilmem .. herkes kendi itini bile- t8 bir gece ustayla uzun uzadıya bir 

cek değil mi baba?.. Batka. 'eye karı~ münakaşaya girişti. Okuyor. Nihayet 
mıyacak.. bir gün : 

O gece Gülizar kocasına yeni bat- - Nuri, dedi, ben de sizinle bera .. 
tan aşık olmuş gibiydi •• ~ her çalışmak istiyorum. Ama öyle siz 

• 
BiR KONUŞMK 

- Ne dersen de, tesadüf büyük kuv

vet .. 
Tağmur ince ince yağıyor. Nuri us

ta, Stoyan, Said Büyükdereye giden 
yolda yürüyorlar. Çamur. Said ıslık 
çalıyor. Yağmurlu havalan güneşli ha
valardan çok sevmektedir. Çünkü ona 
göre güneş, ay, yağmur, dağ, deniz, a
teş bütün tabiat ve bütün tabiat un -
surları c<işi» kolaylaştırdıkları vakit 
güzel ve faydalıdırlar, «işi» zorlaştır
dıkları vakit zararlı ve çirkin.. güneş
li havalarda yollar kalabalıktır, «on -
lar» dolaşırlar ortada ve insanın peşini 
bırakmazlar. Halbuki yağmurda takip 
edilmez insan.. herkes canını pazarda 
bulmamış. Ve otuz lira maaştan yağ
murda ıslanacak kadar fedakarlık bek
lemek doğru değildir. 

Yağmurlu havalarda daha kolay bu
luşulur, daha rahat yürünür, daha emin 
konuşulur. 

Usta tekrar etti: 
- Ne dersen de Stoyan, tesadüf bü

yük kuvvet, mesela benim hayatımda 
tesadüflerin öyle rolü oldu ki .. 

Stoyan, cevap vermeğe hazırlanir -
ken Said ıslığını kesti ve söze karıştı: 

- Tesadüf sözünden ne anlıyor .. 
sun}. 

- Tesadüf sözünden sen no anlı· 
yorsan, ben de onu anlıyorum •• 

- Yani.. 
- Yani, şey, umulmadık, beklenil-

medik bir hadisenin birdenbire mey -
dana çıkışı ve keyfine göre ortalığı 

altüst edişi .. mesela .•• 
- Mesela şimdi şu ağaçların dalla

rından birisi tesadüfen kopsa, tesa -
düfen kafama düşse, tesadüfen gözü -
mü çıkarsa, ben de teı:sadüfen senin gi
bi tek gözlü olurum, değil mi?. 

- Evet .• 
- Hayır ••• 
- Nasıl hayır i. 
- Tesadüf nedir biliyor musun} •. 

Tesadüf sebeplerini önceden bilmedi -
ğimiz şeyin meydana gelişidir. Sebep
lerini önceden bildiğimiz fey meyda ~ 
na gelirse ona tesadüf demiyoruz.. me
sela ben şu kafama düşecek dalın mu
kavemet kuvvetini önceden bilsem, e~ 
sen rüzgara kartı ne kadar dayanacağı 
malumum olsa, ve bilsem ki rüzaarın 
tesirile o dal şu dakikada düşecektir, 
başıma çarpacaktır ve başıma çarpınca 

şöyle bir aksülamelle sıçrayıp bir ucu 
gözüme girecektir, o zaman gözümün 
çıkması benim için bir tesadüf olmaz· 
dı. Değil mi}. 

Münakaşa uzadı. Said kainatta ve 
kainatın bir parçası olan cemiyette se· 
bep ve netice zincirlcnişi temeline da
yanan bir kruıuniyetin varlığını, her 
sebebin ayni zamanda bir netice, her 
neticenin bir sebep olduğunu izah et • 
meğe çalıştı. Ve Büyükdere karşıdan 
göründüğü vakit yağmur dinmiş ve 

ne yaptığını bilmeden yardımcı gibi 
değil. Sizin gibi. .beni de içinize alı .. 
ruz .. 

Gülizarın bu isteğini usta, arkadaş
larına söyledi ve Güliz.arın isteği ol -
du. 

Ömer dokuzunu bitirip on yaşına 
girdiği sıralarda ninesi hastalandı. Ya
tağa düştü. Bir hafta Gülizar işe git
medi, Ömer, mektepten çıkar çıkmaz 
doğru eve geldi, ninesinin yanında o • 
turdu. Nuri usta, doktor getirdi. Ve 
doktor, hastanın odasından çıkıp mer
diven başında vizita parasını alırken 
ustaya: 

- Ne de olsa ümit kesilmez ama, 
dedi. Her şeye hazır olmalısınız •. 

Anne ağırlaştığı vakit Nuri usta, 
Gülizar ve Ömer onun yanındaydilar ..• 
Usta eJlerile yüzünü örtmüş, Ömer ni
nesinin ayak ucunda büzülmü' oturu
yor ve Gülizar ayakta, sapsan. 

Sabaha kar~ı ustanın anası doğrul
mak istedi. Ömer, olduğu yerde uyu
muştu. Gülizar hastanın arkasına yas
tıklan koydu ve usta, anasının yanına 
geldi. 

Hasta su istedi. Verdiler. 

Dışarda fafak söküyordu. Ustan'in 
anası bir çocuk gibi gülümsiyor. Bekçi 
sopasile polis düdükleri doğan güneş
le beraber son akiılerini sokakta do
laştırıp kayboldular. 

Ustanın anaıı: 
- Nuri, dedi. Emanetini sahibine 

vereceğim .. senden, Gülizardan da, Ö
merciğimden de ho,nudum, Allah da 
sizden hoşnut olsun .• 

(Arkası var) 

... _ ...................................... ·-·············-· 
lr Doktorun 

GUnlük Pazar 

Notl rından (*) ---
Boğaz kuruluğa 

Gelen hasta: 
Sesini güç çıkarabiüyor ve kısık konu· 
ıuyor. Boğazını ıöstereTek: 

1 - Daimt bir kuruluk, 
2 - Yanıklıktan muztan"bim. 
Bir sene evvel bademciklerimi aldır • 
nuıtım. Ondan aonra bu hal başladı. 
Eskiden nezleden kurtulmazdım. Şim
di de bu kısıklık ve kuruluk beni çıl • 
dırtıyor. Sinirdendir, dediler. Ben de 

ıize ıeldim. Ne diyecekainiz bakalım, 
iyi olabilir miyim acaba) diye mera
kını anlatıyor. 

Kan muayenesi temi2. Boğazını muaye
ne ettim. Bademc.ilderin ma.iyetinde 
küçük rutubet keseleri de ameliyatta 
beraber alınmış olduğunu tesbit et • 
tim. 
Bu kısıklık ve kuruluk bundan ileri ge· 
liyordu. Daima deniz havası ve 

banyosundan istifade edeceğini söyle· 
dim. 

( *) Bu notlan kesip .aklayınız, ; •• 

but bir albüme yaplfbnp koDeksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor ıibi imdadınıza :retitebilir. 

SON POSTJi. Ağustos 

Perde 
gizlene 

arkasına 
ler mi var? 

Tahvil alıp 
Satmanın karı 

Geçen hafta kaydettiğimiz gibi Mer• 
kez Banka11 cshamına gün geçtikçe alaka 
artmaktadır. Hafta iptidalanncla 81 lira· 
dan muameleye başlanmış. büyük rağbet 
karşısında 91 liraya kadar yükselmişti. On 
beş gün zarfında yirmi lira kadar yükse· 
len bu edıam bazı teknik sebeplerden ve 
bilhassa ellerinde ucuz fiyata alınmıı es· 
ham bulunanların fazla kar temini maksa· 
dile piyasaya çok m.ik.tarda esham arze
dişlerinden dolayı bir miktar gerileyerek 
( 81 ) liraya kadar düşmüştü. Maamafi haf· 
ta sonunda bu fiyatlara da alıcı çıktığın· 
dan muameleler tekrar eski hararetini bul· 
muştur. Bıından anlaşıldığına göre önü -
müzdeki hafta içinde bu eshamın tekrar 
yükselerek geçen h&ftanın eo yüksek fiyatı 
olan 91 lirayı da geçeceği ümit olunmakta· 

tadır. 
Oni Türk tahvili.tına gelince; bunların 

1(Ba§tarafı 1 inci ıayfada) 
Haberleri Olmadan Sigorta 

Bedelleri Alınanlar 
Yaşadıkları halde sahte vesikalarla öl

dürülenlere ait olan ve tetkik edilmekte 
bulunan dosyalarda isimleri yazılı iki si
gortalı dün Em.niyet memurluğuna davet 
edilmi§ler, ifadeleri alınmıştır. 

lsimıeri mcktum tutulan bu iki sigortalı 
kendilerinin Ün)"On sigorta kumpanyasına 
sigortalı olduklarını fakat bir senedenberi 
muayyen taksitlerini vermediklerini söy· 
lemi~lerdlr. 

Tahkik bey" eti kendilerinin sahte veai· 
ka1arla bir aahtekir kumpanyası tarafından 
öldürülerek sigorta bedellerinin kumpan· 
yadan alındığını söyleyince şa§ırmıılar• 
dır. 

Sahtekar kumpanyasının elbaşısı On· 
nik İplikçiyan bütün kabahatleri Vuçinoya 
atfetmektedir. Onnik yeşil defterde isim· 
leri yazılı öldürülmüı ve öldürülecek e,ba
sın isim ve adreslerini Vuçinodan aldığını 
söylemekte ısrar etmektedir. 

satışı eski hararetini kaybetmiı değildir. 
Hafta iptidasında 22, 70 liraya sabşa 

çıkarılan bu tahvilitm birincisi evvela da
ha bir miktar yükseldikten sonra dün 23,20 
liradan muamele görmüştür. Bu tahvilat 
hafta içinde Pari:ıte 188 frank ile 191 ara- ki: 
aında temevvüç etmiştir. Maamafi bu u· 

Dün Vuçinoyu gördük, Vuçino iami· 
nin bu rezalete kanıtınlmaınndan fevka· 
iade müteessir görünmektedir. 

Vuçiııo «Ben Masumum• diyor. 
Vuçino bu mesele hakkında demiştir 

--Onnik ibütü.a kabahatleri benim üze-
fak düşüklüğe rağmen hergün bir kaç bin 
tahvilin alınıp satıldığı ögrenilmiştir. 

lkinci tertipler, birincilerden 190 ku
ruş noksan iken bunların KTedi F onsiye 
mukabili memlekete idhalinin men°i üze
rine bu fark ( 120) kuruşa kadar düşmü~
tür. İkincilerin borsada dünkü fiyatlan 
21.85 lira idi. Üçüncü tertipler üzerine 
ehemmiyetli muamele olmamıştır. 

Hafta iptidalarında Anadolu Demir· 
yolu tahvilatı 46i. mümessil tahvilleri 46, 
hisseler 26,20 idi. Üç dört iÜn evvel bor• 
aada dolapn bazı pyialar neticesinde fi
yatlar bir iki lira kadar düşmüştü. Fakat 
bu haberler borsa muhitinde kat't surette 
tekzip edildiğinden Anadolu grup tahvila
tı tekrar yükselerek. mümessiller 46, 70 
tahvilat 4'5.60, hisseler 25,50 liradan mu· 
amele aıönnüştür. 

Anadolu tahvilatına ait kuponlar bir 
tcşrinievvelde tediye edileceğine nazaran 
yükselme ihtimalleri fazladır. Beher ku· 
pon için 230 kuruı tediye edileceğinden 
45,60 kurup alınan bir tahvil 230 kuruı 
nohanile 4330 kurup alınım.11 demektir. 

Ok.uyuculanmıza Üni Türk ve Anado
lu grupu tahvilitının bugünkü fiyatlarla 
satın alınıdıiı takdirde yüzde ne miktar 
irad getirdiiini bir tablo halinde neıred~-

yoruz: 
lkru 

lı:ıymeti Yüı:de Seuelilı: Fiatı 
T. L. geliri kopou11 T.L. 

Omı Türk 1 ı:i 41.65 
2 el 41.65 
'cü 41.6S 

A. D. tah•llat 205 
Miimeasil 184 
Hine. 123 

-14 
14,S 
ıs.s 
10,S 
12 
11 

,10 
!llO 
,10 
460 
7!SS 
275 

-23,20 
21,85 
22,05 
45,(ıO 

46,70 
25,SO 

C Spor 
Mevsimin ilk yüzme 
müsabakaları dün 

rime yüklemcğe çalıımaktadır. Fakat her
kes şuna emin olsun ki benim bu işle kat· 
iyyen alakam yoktur. Yeşil defterde yazı· 
lı olan adresleri benim bilmeme imkfuı 
yoktur. 

Taksitlerini vermediğinden mukavele· 
si bozulmuş veya bozulmak üzere olan a
bonelileri ben bilmem. Çünkü ben tazmi
nat servisinde çalırmaktaydım. 

Sigortalıların edreslerini ve taksitleri· 
ni verip vermediklerini tahsilat ııubesile 

evrak kalemi bilir. 
Eğer tirketin içinde bu sahtekar kum• 

panyasile alakadar bir kimse varsa ve e• 
ğer Onniğin dediği gibi siaortalıların ad
reslerini ,Uketten almış.sa bu isim ve ad
resleri evrak kalemi şefi Mercanof ve mu
avini Camciyan ile tahsilat ıubesi ııefi Ma· 
nakyan"dan baııkaamın vermesine imkan 
yoktur. 

Onnilı: Jplikçiyan mütemadiyen: cBe· 
ni iifal eden Vuçinodur» demesini ben 
mevcut düşmanlarımın Onniğe benim ia· 
mimi verdirmelerinden anlıyorum. Bu su• 
retle bütün ıüphe!eri ben.im üzerimde te• 
merküz ettirerek bu arada kendilerinl U• 

nutturmak. istemektedirler. 
«Onnik Tefeclydb· 

Ben Onnik İplikçiyanı on iki seneden 
beri tanırım. Kendisi tefecidir. Ben de mü· 
zayekaya düıtüiüm zamanlarda kendi.ain· 
den borç para aldım fakat tekrar iade et• 
tim. 

Onnı"k İplikçiyan sigorta kumpanya• 
sına kat"iyyen gelmezdi. Eğer bir işi varsa 
bunu adamları vuıtaııile yahnrdı. 

Yalnız bundan çok evvel bir gün bana 
geldi. Ahbabım olduğundan bir İf için 

benden teshilntta bulunmamı rica etti. Ben 
de ieap eden teab.ilatı gösterdim. Onniğin 
bu iti bir sigorta meselesiydL 

İsmini şimdi hatn1ıyamıyacağım bir a· 
damın kendisinin amcası olduğunu söyle· 

ıd di. Ben de tahsilat ve evrak kaleminden ya pl 1 dosyalan getirterek bu adamın sigortalı 
lstanbul mıntakası su sporları ajan· olup olmadığını tetkik ettim. Bu adamın 

lığı tarafından tertip edilen teşvik mukavelesinde öldüğü zaman sigortasını 
müsabakalarının birincisi dün yapıl • Onnik İplikçiyana terk.ettiği hakkında bir 

l 
meşruhat vardı. Kendisine icap eden ve-

dı. Alınan netice er şunlardır: 
Yüz Metre Serbest Erkekler: saiki getirmesini ıöyledim, o da vesikala· 

rı getirdi ve 500 lira olan ligorta bc<lelini 
Birinci Orhan (G. S.) 1, 3, 4 yeni ld Gitti" b" d-L k d k d" a ı. ve ır ana umpanya a en ı-

Türkiye rekoru. · · ·· d" 
ıını gorm.e ım. 

ikinci Halil ( G. 5.), üçüncüsü Bü- «Bu dalavereler çok etkiden hAJlaDllfb» 
lent (Beykoz). Bu it zannedildiğinden daha mühim 

Yüz Metre Serbest Kadınlar: ve büyük bir sahtekarlıktır. Ve bu i~n ev· 
Birinci Simon (Beykoz), ikinci Ve- veliyatı da çolc eskidir. 

cihi (Beykoz). NevyoT.lt aıigorta kumpaoyaaı burada 
Yüz Metre Sırt üstü: faaliyetini tatil ederek itlerini Ünyona 

Birinci Fikret (Beykoz), İkinci devretnüıtir. 
Metin (Beykoz), üçüncü Hamdi (1. 1922 senesinde bu §İrk.etin evraklan 
S. K.) ve bazı memurlan Ünyon kumpanyasına 

Dört Yüz Detre Serbest geldiler, bu tan"hte Nevyorkun memurla-
Birinci Halil (G. S.) 5,21,2 yeni rından olan Rafaelyan ile Zigomala"yı da 

k !L: M h benim çalıştığım servise verdiler. Muhale· 
Türkiye re oru, wnci a mud (G. • .................................................... ·-···-
S.), üçüncü Bülent (Beykoz). devam edilecektir. 
İlü Yüz Metre Kurbağalama Kadınlar: Dünkü galiplere madalyaları veril -
Birinci Vecihe (Beykoz), ikinci Ha- miştir. Birinci teşvik müsabakas.ında 

le (İ. S. K.). iki Türkiye rekorunun kırılmış olması 
4X200 Bayrak Yanıı ati için çok ümit vericidir. 

Birinci Beykoz takımi, ikinci Gala- Selim Tezcan 
tasaray takımı. Veliefendi at yarışlarının beşincisi 

Müsabakalara bugün de ( 10) dan bugün yapılacak, ve müs~bakalara 
12 ye ve bir buçuktan akvama kadar saat 15 de başlanacaktır. 

ka.k ki bu isim" ve adresleri kumpanyı; 
bunlar vermiılerdir. 

Sır olan defter 
Çünkü bunlar benim servisimde çJI 

§Il'larken Nevyork sigorta girketinde!I 
len büyük bir defter de bunlarla be 
benim odama geldi. Fakat bilahare 
lar başka bir ıervise nakledilince içi 
Nevyork şirketine kayıtlı bütün sigorl; 
lann isim ve adreslerini gösteren bu 
ter de, o tarihten itibaren ortadan yo~ 
du. Bütün aramalarıma rağmen bir ıw 
bulunamadı. 

Sahtekarlık nasıl yapılır? 

Benim düıünceme göre bu sahte 
'° tekilde yapılabilir: 

Bu sahtekar kumpanyasının reisi e~ 
nidir. Ve yapılan sahtekarlıklar da b 
Nevyork sigortasına ait abonelilere 1' I 
dığına göre ve Nevyork prketinden f' 
memurlar da ermeni olduğundan 
pek aıa birbirlerini tanırlar. 

Ve Onnilc onlardan aldığı isim ve 
res üzerine ölen bir abonelinin varisini 
larak. o varise pek az bir şey verm~ 
retile parçanın yağlısını kend~i yutar. 

Şimdiye kadar yapılan tahkikat bO 
•ulle hareket edildiğini ispat etmipir. 

Fakat Onnik çok kurnaz bir ad• 
Böyle kan§lk ve tehlikeli işlerde kat"' 
kendisini göstermez ve adamlarını göıı 
rir. 

Nevyork sigortasından alınacak ~ 
için verilmesi lazım gelen vesikaların 
sında ermeni patrikanesinden verilclii 
söylenen ölü vesikalarının 

doğrudur. 

Fa.kat patıikane Cumhuriyet hük 
tinin tesis.inden sonra bu gibt vesika ~ 
mckten meneclilmi~tir. 

ite Şemsettinin refikası da kantJY°'. 
Bu son hadisede Şemaettin N 

kansı bayan D~at bana geldi ko~ 

öldüğünü söyledi. 
Ben Şemsettin Nurinin sigortalı 0 

olmadığını bilmediğim için tahsilat 
mından Şemsettin Nurinin sigortalı 
olmadığını sordum. Bana gönderilen 
vapta: Bu adamın 2000 liraya •~o 

olduğumı öğrendim ve icap eden v 
istedim. Bir ölü vesikası ve nüfue teı:k 
liz bir de dokoor raporu getirdiler. Be';,; 
bunlann muamele:tini yaptım. Bizim , 
li Reassüramla mqkerrer sigortamız 1:ıll 
lunduğundan k.endi?bini bu igten hab"° 
dar ettim, ti 

Evrak mernze ıönderildi fakat 
hare bunların sahte okluğu meydana ~ 
Ve bu rezalette bu §ekikle patlak veıdi-tf' 

Beni Ünyon sigorta firketlnden ~ 
men azlettiler. Halbuki benim bu iıl• 
bir ali.kam yoktur. , 

Bu aahtek&r kumpanyasına yardı;:; 
denler benim ismimi ortaya çıka 'f 
kendilerini perde arkasında buakın~ ;'I 
tiyorlar. Fakat çok yakın zamanda h Jf 
kat bütün çıplaklığıyla meydana çıkııC 

tır.ı 

' Doktor Asaf meydanda yok . , 
Bu hadisede alakadar olarak te"1'if r 

dilen, sonra <Serbest bırakılan, fakat 'J 
rar tevkifine karnr verilen doktor .AJ 
meydanda yoktur. Ailesi de eve gel~ 

11 
ği için merak ettiklerini söy lemektedıt dl" 
Zabıta doktor Asafı ıiddetle aram~ 

ltalya Akdenizdeki kuvvetleri~ 
geri çekiyor 

Roma, 22 ( A. A. ) - Hafi' 
ajansı muhabirinin ıelahiyett" 
bir membadan öğrendiğine gfl'_ 
ltalya, Habeşistanda bulunaJI fi 
Akdenizde vaziyetin gergin ~ 
lunduğu esnada Libyada ve u
deniziııde talışit •dilm.if olan~ 
vetlerinin büyük bir kısmını ar 
yaya çağırmlfbr. 

Yeni bir hava rekoru 
Berlin, 22 (Husuai) - Hind~ 

burg hava gemisi bugün 1 
bir rekor kırdı ve Alm8!'' 
dan cenubi Amerikaya gı i' 
cenubi Amerikadan AlmanY':u 
dönüş seyahatini bir hafta içİOV' 
yaptı. 

ltalya Elbo adasmın askeri 
vaziyetini tetkik etti ıJı 

Roma 22 (Hususi) - Sinyor rJ J 
lini Elbo adasına gitmi§ ve tefti,at d~I 
mıştır. Sinyor Musolini bilhassa 11 

askeri vaziyeti ile alakadar olmu§tut• 
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- Onu tarasada salıncaklı iskemlede 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
( Hikiiye 1 Üç mantık 1 

Yazan: Suat Dervif 

S Yaza'9 : Kadlrcan Kafh sallarken kulaklarıma iki üç zarif söz fı -
on Posta'nın tarihi tefrikası Numara : 54 11ldıyacak, ahı veriş ederken paketlerimi 

başkasile flört etmekliğim lizımdır. Hal• 
buki doğrusunu itiraf etmek lazım gelin( 
ben onu seviyordum. Ve ona.. Böyle e• 
ufak bir flört şeklinde bile ihanet etmek 
istemiyordum. Bunun için kendisine izd\• 
vacımızın imkansız olduğunu anlattım. . 

Halk da, askerleriniz de silah kul- Hay:e.ddi~ .beyi .. başbuğ tanıdılar. Kırk 'tün yolculuk iyi geçmişti. taşıyacak ve bu vazifeyi büyük bir zevkle 
lanmaya, harbetmeğe alıştılar. Endılüs- gemı ıle ıkışer uçer koldan denize açı- Artık Cezayire yaklaşıyorlardı. yaptığını bana her vesilede söyliyecek olan 
ten gelenler arasında mükemmel bir lı:or, beş on .i~~de yetmiş seksen tane İlyas Reis orayı özlemitti. insandı. Ben bir ahbaba Kiderken bilhassa 
•urette tüfek ve mancınık kullananlar duşman gemısını vurarak getiriyorduk. Çünkü ayrılalı tam yirmi yedi gün ona giizel görünmek için ıık giyinirdim. 
bile çoktur. Ben geldim ve sizi kurta- Bunların içinde top top çuhalar, balya- olmuştu • Çünkü bilirdim ki o benim gideceğim yer• 

Evet ondan ayrılmak beni pek bedbaht 
ettiği halde onun teklifini kabul etmedilllt 

- Kadın mantığı. rıp bu hal k d A t k · · b"t I l ·b · · l fı d lerin hepsinde bulunacaktır. 0--kalarına 
e oy um. r ı ışım ı • ara. ı rışım_ er, n. ık ve ceviz içleri, Yirmi yedi gün ayrılmak ona yirmi ~ ıni·t· G't k · t · s· h k h h - b daha fazla ehemmiyet verir gibi aöründü· - O benim teddimi duyunca çok hlcft 

'-nT dır .. ı me ıs erım. ıze oşca a· za ıre, atta on ınlerce altın ve esir iki yıl igibi uzun gelmi41lti. • u b 1 k T ğüm zamanlarda bile yalnız onunla meı • 
• erım... u .. uyordu . Artık bütün dü41lmanlar Hele bir an önce Hayreddin beyin 
Hepsi birbirlerine baktılar. b k k d ,. gul olurdum. Beni kıskansa ecvinirdim, 

detlcndi. Beni bir daha görmiycceğini söy" 
ledi, çıktı, gitti. 

T ızım or umuz an titriyorlar. Hay • yanına dönerek kalenin muhasarasın· mahzun dursa kederlenirdim. Onun bana 
elaş içinde idiler. reddin bey 41timdi Adakale·vı' zaptetme- da bulunmayı rok ı'stı"yordu. ıh • K d 1 Y ~· ~ kar§! gösterdiği duyguların ba•kaları ta . nı a ı· ayagwa 'La ktı· w h 1 d H O k " - Ve bir hafta bana go"'ru··nmedi. D!'.o 

.a. • ge azır anıyor u. ele onu ele gerir- a şam günef engin ufuklarda bir rafından nasıl telakki edildiğini görmek ve ~ 

-Ve ... 

- Biz sana neyledik} Yallah koyu- ~ k l b hafta müthiıı üzüldüm. Çılgına dönmüştü~ 
\t . z· d dikten sonra büsbütün rahat ve serbest an gö üne atıp çıkmıf gibi kızararak anlamak isterdim. Velhasıl o benim ıçın Nihayet nefsimle mücadele ettim. Ma ,. 
ermeyız. ıra sen gi ince gene dü4 • olacagıw z. batıyordu. h d k d · · d .J, T er mon en a ının sosyete ıçın e ente - d k 

Olan buralara saldırır ve biz kendi ha- em i azla kanaat etmiyor ve muhakk.a 
tıınıza onlara karşılık veremeyiz. Müs- Küçük Ali bunları dinlerken sahiden ~ıç kas~a~a ~üpeşte~e dayana - resan olmak için muhtaç olduğu ıeydi. kocam olmak istiyordu. O halde mondeJ 

lüınanları yüzu··stu·· bırakarak gı"tmen o harplerin içinde bulun "b' ra oraya a an yas Reıs arkadat - - Yani.. Ö kadın olmak, şöhretimi muhafaza etme~-' uyormuş gı ı larına do··nmu··41l .. 1 d . ti" - Yani flörtlü. yle modern asri bir ci.i 1 kalbi heyecanla çarpını d Y ve fOY e emış : için benim ondan bagka bir flörtüm, tabi 
:z o amaz • yor. lJ. H .. l l k R·· ,.. kadın nasıl moda renkler giymek, moda Dedı·. - - ava guze o aca . . . uzgar tehlikesiz bir flörtüm olacaktı. Buna kara . 

b
.. J d ed b h . kürklerle süslenmeğe mecbursa, cemiyet M • • • oy e evam erse yarın sa a , gü - verince hemen ona bir mektup yolladım. 

eh met Bin Ali daha ileri gitti: neşle beraber Cezayirdeyiz. hayatına da böyle resmi bir flörtle gir . - Mektupta ne yazdın? 
- Sen bizi, bizim arzumuza rağ - . Leventler bu so""zlerı". mek mecburiyetindedir. N T 1 ın b k 27 _ Öyle mi? - e yazarım... abii tek ifini kabul 

r en ıra ıp gidersen din uğruna uğ • - - _ Evet ... Öyle... ettiğimi bildirdim. 
lfrn.aktan çekinmiş ve biz Müslüman- , Diyerek karşıladılar. - O yakııııklı, güzel, aslan gibi bir tay- _ 0 ne dedi. 

ı..rı du·· •man el" b k l DÜŞMANLA BURUN I yare zabiti idi. Bir tayyare zab·ıb·nden flo··rt ,. ıne ıra mış o ursun. }yas Reis kasaranın daha ön tara _ - Hemen geldi, dizlerime kapandı~ 
::;~u yapmak kafirlerle bir olmak gi- BURUNA... fında küpeşteye dayanarak dalgın dal- oabibi olmak .. He< kadma müyemr olaq bana ıo,ekklir etti. Öyle meiut.. Ö,.I~ 

ır. gın ileriye bakan ve susan Uzun Veli- bir saadet midir? Onunla her yerde ken· mes"uttu ki ..• 

L Hayreddin bey gider diye çok kor • flyas Reis ele geçirdiği üç Venedı'k d ilimi gösteriyor • - Erkek mantı< 
11: ye seslen i: uyorlardı. gemisindeki Venediklileri zincire vur- dum. Bütün kadın -

T k l k - Ne düşünüyorsun, Veli} Hiç bu ]ar beni kıskanıyor· 
Yarınki nushamızda · ğı. 

- Şimdi üç s~ 
nedir evliyiz .. Ar < 
tık fimdi tarasada 
aalıncaklı iskemle ı 
mi sallarken kulak-

Hayreddin bey onların ne halde ve muş, ür esir erini urtarmıf ve yan- yana baktığın yok... }ardı. Atamızda aa- •• 

ile düşüncede olduklarını öğrenmişti: la.rın~ b~şe~ onar .ıevent .. de k~ymuştu. Uzun Veli doğruldu ve içini çekti: kın mühim bit teY Olenler ve 
d - Fakat elbet benim de hakkım var- ~ı~d~ bır ~lo h~lmbd~ gu~el hır rüzgar - Cezayiri ve yoldaşları çok özle- vardı zannetmeyi • y&ŞIYBD}ar 
ır. Sagwdan Tunus sultanı, solum - onun e saga ~o a a ma. an ve sataş- · · d niz .. Hayır .. Hayır 

.L d d d - Ce il mışım e... Y R ~ ~n da Telemsan sultanı ile çevrilmi- ma an °~ ogru zayırc yo anıyor- sadece beraber ol - azan: agıp -,,evki •ırn. Tunus sultanına güvenilmez. Di- du. Navarın açıklarında rastladıkları - Biz de onu konuşuyorduk. manın zevki, beraber -- lar:1:·Tatlı aözleı., 
ieri ise ikide bir İspanyollarla birlik o- oldukca sert bir fırtınadan başka hü • ( Arkaıı Vat) .konuomanın, birlikte gezmenin, dans etme -ıı1öyliyen .. 
lup saldırır. Bu iki ateş arasında ben nin, ejlenmenin saadeti. Fakat günün bi· - Şehitde .•• 
ilice olurum. Burası benim asıi vata. ı•tfaı·yemJ•ZJ•D . yıldo••nu··mu•• du••D 1 k rinde o ... Bununla iktifa etmedi. - Paketlerini ... 
llıın değildir. Ben bir uzak yerden, A- par a ,.Ve bana: ccNaciye dedi, seninle .evlen· - Sandal gezintilerin<ıc .•. • 

b
lladoludan gelip kılıç ve kol kuvvetile • } k J J d mek istiyorum.» - Ceketini taşıyan ... 
Uraları ele geçirmiş, sizi de kurlarını- merasım e ut u an 1 cıSebebi» diye sordum. - İnsan artık o değil.. 

,
1 T - Ne cevap verdi} y ki ) 
ın. un us sultanı ve T elemsan sul - - a m t f (n.. f 6 yfada - Sizi seviyorum. Sebebi l:>u... , 

lnt spanyollara gu"venir ve onlardan .-,tara ı ıncı aa ) Tabii bir don, bir gömlek. Gelin benı' - Şimdi bunu yapan güzel zarif, aalan, - Sen ne yaptın? b ' 
}'ardım görürler. Elbet bana da bir yar- diyormuş kadar ciddi. Durduran olma· o halde görünce, şırak diye düşüp ba· _ Fena sinitlendim. gi i bir tayyarecidir. Ve böylece: 
dııncı gerektir. Benim de bir efendim sa, akşama kadar durup dinlenmeden yıldı. Ben kayınvaldeye: _Neden? - Sen ebediyen zarif, monden, mo: 
\tardır. O da İstanhulda oturan Türk koşacaklar. Onalrı seyreden bir spor - Benim mesleğim bu ... Dedim... _ Neden olacak ... Bir kadının meh _ dern, asri ve entcresan kaldın, o ... 
Padişahıdır. Ben burada kalırsam sal - cu: İşinize gelirse ... Yangın dediler miy- tapta ealıncaklı iskemlesini aallatken ku • - Kocalann en bahtlısı.: 
lanat kurmak sevdasında değilim. Türk - Yazık .. · diyor. Olimpiyatlara di, ne nikah tanırım, ne duvak, ne aşk .. !ağına tatlı sözler fısıldıyacak, vehirde a • - Ve ikiniz .. . 
dc'Vleti ve Türk padişahı adına hütbe bunları göndermeli imişiz ..• Mukave- Hasan reis, bıyıklarını burarak gül- lış veri§ ettiği zaman paketlerini, sandala - Beraberce .. . 
okutup para bastırmak isterim. Bura- met koşularında kırılmadık rekor bı· dü : binerken ceketini taşıyacak bir flörte ih · - Mes"ut oldunuz ..• · 
'1 Türk devletinin bir vilayeti olmalı rakmazlardıl 1. _ Sen şu aksiliğe bak ki, ertesi ak- tiyacı vardır. Onunla evlendiğim zaman - Evet ... 
\'e her zaman ondan yardım görmeli • Hem gitmişken, bizim futbolcuların şama bırakılan nikahımız da yarıda gene ani görünmek, asri yaşamak için bir - izdivaç mantığı.. .., 

liı. Bu yardım oldukça elbet yalnız Y.~reği~deki seyahat ateşini de söndü - kaldı: • 

Unus ve Telemsan sultanlarile lspan- rurlerdıl Çünkü bu sefer de Çiftekuyularda Beyn elmı·ıeı lzmı·r panayırı 
l'ollara değil bütün dünyaya meydan Nihayet Hasan reisle g?rüşmeye bir yangın çıktı, ben gene fırlayıp git-

<>kurum. Bunu kabul ederseniz ben de muvaffak olabildim. Bir ayağı, bir jde- meye mecbur oldum. Çünkü ateş bu. h ı ki b• 
iitrnekten vazgeçerim. al gibi peşinden yıllarca koştuğu san - Nikahı düğünü bekler mi~ azır } arı ıtiyor 

Bu teklifi herkes sevinçle karşıladı. dığın üstünde, bir eli itfaiye otomobi- * * * 

l 
Hayreddin bey dört gemi donattı. linin çamurluğuna dayalı. Otomobilin Nihayet beklenen zaman geldi. Ke-

8Panyollardan esir edilen büyük ku - kırmızı çamurluğunu, sevgili!ıinin na- nardaki tahta kulübeyi sırtlayıp saha
ll'landanlardan dört tanesile seksen ta· rin yanaklarını seven bir aşık edasiyle nın orasına getirdiler. Atleşlediler. 
~e genç esiri içine bindirdi ve İstanbu- okşiyor. Köşklü bağırdı. Tulumbacılar kulü • 
a Yollandı. Ve sandığı bir köpek leşi gibi aya- benin etrafını sardılar. 
~ Bu esirlerden kumandanlar ve di - ğile iterek anlatıyor: Ve bir curcuna bir kıyamettir başla
~e_rlerinin yarısı padişaha verilecek, - Şuna bak bayım... Bu sandıkla dı. Bir taraftan: «Su .. . Su I» diye bağı-

ier kırk genç esir de vezirlere dnğı- yangın değil, mangal söndürmek bile rışıyorlar. Tulumba hortumu delik de-
hlacaktı. işdir. Neler geldi bunun yüzünden ba- şik. Çekilen suyun yalnız dörtte biri a-

d' Yavuz Sultan Selim buna çok sevin- şımıza ... Hem biz tulumbanın peşin - teşe sıkılabiliyor. 

1 
ı. Kendisi şarkta lran ve Mısırı tepe· den para için, pul için koşmazdık. E- İki kova su getiren bir sakaya yir
~dikten sonra garpta da bir Türk Rei- vini kurtardığımız zenginlerin hami - mi tulumbacı birden çulJanıyor. Çıkan 
•1ııin hakim oluşu ve hele kendisi adı- yetleri tutar da bir ziyafet çekerse ne kavgada kovalar dökülüyor. Saka da
~ hütbc okutarak para bastırması O· ala ... Fakat buna rağmen, hakkımızda yak yiyor. 
"un arzusuna pek uygundu. ne dedikodular çıkarmadılar yarabbi... Tulum bacılar yanan evi yağma et-

Ya S it Sel" b k l k Biz yangına gider de, ateşin karşısın - mek için, hortumları birbirlerine şıkı-
vu:z u an ım una arşı ı . . . l 

"'ter k 1 t b ld d .. t . d da ev sahıbıyle pazarlık edermişız. yor ar. Ve bu kargaşalık arasında kulü-
e ve s an u a or gem ı o - . . ~ b 

llatar k 1.. 1 d H H·· . k Hasan reıs ısyanla dogruldu ve, e çatır çatır yanıyor! 
a llUlpıcı ar an acı useyın u- w .. . . V ~d d Ce . ll t sandıgın ustündekı ~ıplak ayağını gös- asfi Rıza gülüyor, ve: 
asın a zayıre yo amış ı. d" F k ter ı: - Eski tulumbacılar, aktörlükte 

~) ~ at ondan sonra Hayreddin beyin - Görüyor musun bunu} ..• Kazma bizden üstünmüş monşerl diyor. 

1 erı gene düzgün gitmemi\J, daha o'llh .. kadar çivi tabanımdan girmiş, ayağı- • • • 
ranlı zamanlar yaşamıştı. Ünce en tok mm üstünden çıkmıştır, yangmda. Şimdi diğer ev ortaya getirildi. Ya· 

h . güvendiği yerli kumandanlardan 'bil v l Fakat gık dememişimdir ben. Hem nı başında ahşap bir de kulübe. Evi 

d
, ı "'adi, daha sonra kendi levent e -llld «tulumbacı!» diye istihfaf edilen biz- tutuşturdular. Alevler kiremitleri sar-

h en Kara Hasan isyan etmişlerdi. Q'llnl 
1 

l h C ler, hep efendiden adamlardık. Ara - dı. Kız, kadın, çoluk, çocuk herkes bir 
'b" ar a üç yı uğraşmış, atta eza~tden çıkarak Çeçil kalesine gitmeğe mızda tüccarlar, kellifelli yüksek me- «Neron>> kesilmiş: 
··•ecbur olmuştu. murlar, fairler vardı. - Aman ne güzel... 
b Bundan başka İtalyanın şark ve Mesela sizin meshur Osman Cemal, - Nefis yangın ... 
Satp kıyılarına, İspanyaya, Korsika ve bizim Defterdar sandığında koşardı. İtfaiye geliyor. Ve tam dört dakika 
ardony k l l .. l Yangın denildimiydi, iki elimiz kan - içinde, azgın alevleri söndürüyor. Hem 

aya a ın ar yapı mış, yuz erce ~ll'li veb· 1 · l n ıştı tly da olsa, bırakır koşardık. Mesela ben, yanı başındaki kulübeyi ilaçlayıp kur-
~ ın erce esır a ı m . as 

eia ifte bu akınlar sırasında cesaret Kasım paşada güvey giriyordum. Tam tararak. 
~~ flçık gözlülüğile tanınmış, Reis ol- karımın duvağını açarken, köşklü ka- Manzara nefis, ve eski yangın faci-
l'tıuştu . pının önünde: alarmın dongömlekli aktörleri, bugün-

Bunları anlatan levent yumruğunu - Yangın var! diye bağırmaz mı} kü komediyi mükemmel oynadılar. 
'•~arak sallıyor ve sahiden harbeder Ben duvağı bıraktığım gibi, yallah Ve ayni itfaiyecilerimiz, yürekler· 
tıb· b• . d k v. k 1 k k ı ır vazıyet alıyordu: pencere en so aga... de i a ev, yangı or usunu iyi sön· 

..._ Cerbe'de toplanan yoldaşlar dal Gece sabaha doğru eve döndüm. dürdüler. Naci Sadullah 

lzmir, 22 (Hususi) - Nüfusu iki yüz ce önünüze geniş ve uzun bir beton armct 
bine varan bir şehrin iktısadi bir gayeye yol çıkacaktır. Bu yolun nihayetinde de• 
varmak üzere nasıl hummalı bir faaliyet korasyon bir ışık kulesi ·vücuda getirilmek>< 
sarfettiğini görmek isteyenler için lzmirin ted ir. lzmir panayırının ışık kulesi diğef 
şu günlerdeki hali cidden alakayla takip panayırların hepsinden farklı bir şekilde( 
edilmeğe değer. Beynelmilel sahada mil- ve Türk mimari tarzında yapılmaktadır. 
li haysiyetimizi korumak yükünü omuzla· İzmir panayırının hususiyetlerinden bi-c 
rına alan İzmirliler, bu vazifeyi başarmak ri de renkli su fışkıran havuzdur. Renkli 
için ellerinden geleni yapacaklardır. su fışkıran havuz, geçen seneki havuzun 

Panayır haftası münasebetiyle dünden tam dört misli büyüklüğündedi r. Dokuz· 
beri ~ehirde çalışma seferberliği baolamış· renk su fışkıracak ve elektrikle çalışacak.' 
tır. Panayır sahasında günün yirmi dört tır. Bütün otel ve lokantalarla kahvehanet 
saatinde 2000 ioçi ve teknisiyen münavebe ve gazinoların fiyat listeleri beled iyecıJ 
ile çalışmaktadır. Belediye ve panayır mü- tanzim ve tasdik edilmektedir. Dün akşa
hendislerindcn bagka bir çok fen memur• ma kadar on otel ve dört lokanta verilen 
lan, bahçe ve park müteha11ısları, elek- emre rağmen fiyat listelerini panayır ko· 
trik mühendisleri, inşaat ameleleri panayıt mitcsine tanzim ve tasdik ettirmedikleri., 
aahasında çalıştırılmaktadır. için komite kararile ellişer lira para ceza• 

lo taksimi o kadar muntazamdır ki ça- sına çarptırılmıolardır. Aradan 48 saa' 
lışmadan elde edilecek randman saatlere geçtiği halde gene ayni ıekilde hareket e•'. 
takllİm edilmittir. Söz verdiği saatte işle· derlerse bu otel ve lokantalar kapatılacak~ 
rini haptmayan memur, mühendis ve us- tır. 
tabaoılar vazifelerinden affedilerek yerle· Panayır komitesi, lzmire hariçten gele, 
rine yenileri getirilmekıediı cek halktan fazla para alınmamasını te• 

lzmir panayırına Türkiyedeki Ticaret min İçin çok ciddi kararlar almıştır. ya .. 
Odalarından ellisi iştirak ederek pavyon hancıları aldatanlar derhal yüz liraya Jia .. 
kiralamışlardır. Sovyet Rusya hükumeti dar para cezası vereceklerdir. Bütün oteJ,. 
tarafından panayır sahasında inşa ettirilen lokanta, kahvehane ve gazinolar kontrol 
büyük pavyon hazırdır. Bugün Rusyadan altına alınmıştır. 
gelen mallar pavyona yerleştirilmeğe baş· Halka tahmil edilen bu mecburi vazt• 
lanmıftır. Resmi surette panayıra iştirak feler, tchirde yerlcşmio bulunan iş ve tic~ 
eden devletlerin pavyonları ayni sıra üze- ret ahlakının daha kuvvetle benimsenme-: 
rinddir. Ve birbirlerine kırk metre mesafe sine sebebiyet vermektedir. Ve halk, fz, 
il yükselmiştir. Mısır ve Yunan pavyonları mire milyonlarca liranın dökülmesine sc• 
da yükselmiştir. Bu iki devlete ait pav- hep olan panayırı sabırsızlıkla beklemeli• 
yonlaıın dekorasyon işine bugün başlan- tedir. 
mıştır. Yunan ve Mısır pavyonları kendi Panayır sahasına saatte altmış beş oto .. 
hususi mimari tarzlarile yapılmıştır. Uzak- büs tahsis edilmİ§tir. Aynca Konak ve AJ. 
tan Yunan pavyonunu görenler Akrapolü, sancak arasında işleyen otobüsler mecbu•' 
Mısır pavyonunu görenler Ehramları ha- ri olarak Kültür park önünden geçerek. 
tırlarlar. panayır ıivaretçilerini Kültür parka bıra-

Panayır .abası kapısından içeri ıirin- kac"aktır. A. Bil 
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CiBALI ZiNDANLARI 
Son Posta'nm zabıta romam: 4 8-----

- Böyle demirlere tutunup da gün· tek demir kesebilmişlerdi. Halbuki; 
.Jcrce aç, susuz ölümü beklemektense, Eşekci Salih ile budala Hırvatın iri göv
birbirimizi kolayca öldürelim; hiç ol· delerini o izgaranın içinden geçirebil
mazsa, uzun müddet azap çekmiyelim. mek için hiç olmazsa, dört demir kes-

Diye söylendi . mek elzemdi. 
, Vaziyet, fecidi. Eğer bir mucize zu- Yaptıkları işi, yukarıdakilere sez -
,hur etmezse, hiç şüphesiz ki en acı ve dirmemek için, mümkün olduğu ka -
en dayanılmaz ıztıraplar içinde, gün- dar sakin ve sessiz hareket etmekte -
lerce ölümü bekliyeceklerdi. lerdi. Yalnız ara sıra, şöylece söylen· 

Hüsnü bey, Gavur Mehmedin ku - mektelerdi: 
lağına eğildi : - Hüsnü beyi.. Aman saatini kur-

- Ne dersin, Mehmetl.. Buradan mayı unutma. Hiç olmazsa, vaktimizi 
-nasıl kurtulacağız?... Aklına hiç bir bilelim. 
fey gelmiyor mu?. . ............... . 

Dedi. - Nasıl? .. Onun kesilmesi de ko-
Gavur Mehmet, dalgın ve düşünce· laylaştı mı? ... 

Ji bir halde: - Biraz daha gayret lazım. 
- Hiç .. hiç bir şey yapmıya mukto- ................ . 

dir değiliz. - Uyku bastırırsa, ne yapacağız? .. 
Diye cevap verdi. ............... .. 
Hüsnü bey, senelerce beraber çalış- - Fena halde karnım açıktı. 

tığı Gavur Mehmedin ağzından, hiç - Ya ben .. bayılıyorum. 
bir zaman bu kadar kat'i bir cevap işit- ................ . 
memişti. Onun için, bu sözleri duyar - Susuzluktan dilim damağıma ya-
duymaz, iliklerine kadar titremişti. pıştı. • 

Şimdi, hepsine derin bir sükun ve - Sabır ..• 
düşünce gelmişti. Metaneti sarsılmı • ................ . 
yan idam mahkumları gibi, artık ölü- - Aman, şu budala herife dikkat 
mü beJCiemeye karar vermişlerdi. edin. Dalar, malar da suya yuvarla -

Böylece dakikalar geçmişti. Hepsi nır. Bir de onunla uğraşmıyalım. 
de, sımsıkı tuttukları demirlere asıla- - Kuşağından sımsıkı demirlere 
rak düşünmektelerdi ... Fakat birden· bağlıyalım. 
bire bir kahkaha işitmişler, başlarını Halbuki, hayatını seven budala Hır-
Cavur Mehmede çevirmişlerdi. vat, demirleri sımsıkı tutuyor; o sim • 

Deli Kerim, yanında duran ve iri siyah ve müteaffin suyun içine dü • 
gövdesi suyun içinde hafif hafif salla- şüp boğulmaktan, ödii kopuyordu. 
nan Eşekci Salihin kulağına eğilmiş: Deli Kerim, dalgın ve düşünceli söy-

- Hah .. bir, bu eksikti ... işte, oi- leni yordu: " 
lan çıldırdı. - Hadi, bu demirleri kestik .. öte ta-

Dedi. Eşekci Salih de bu fikirde idi. rafa geçtik. Acaba, iletisi serbest mi? .. 
Fakat, Gavur Mehmedin bu kahka· Ya, önümüze başka engeller de çıkar· 

hasını müteakıp; onun sesi neş'e ~le sa?... . 
yükselmişti: Bu sual, kalplere korku verıyor .. de-

- Arkadaşlar .. müjde!... rin bir sükUt ile karşılanıyordu. 
Üç ses birden aksetmişti: * 

H 1 M h 
Son demir çubuk da kırıldığı za • 

- ayro a, e met.. ne var}.. l k l k l k 
K ıd k 

man aç ı tan, susuz u tan, yorgun u 
- urtu u . k 1 k b' " b. h l l 

N ı ' ve uy usuz u tan ıtap ır a e ge -
- ası r.. . l di 
- Demirleri keseceğiz. mış er · 
- Ne ile?.. 

. - Ne ile olacak.. demir testeresi • 
le ... 

Deli Kerim, tekrar Eşekcinin kula
gına eğildi: 

- Nasıl? .. Dediğim çıktı mı L Öğ
lan, adamakıllı sapıttı. 

Dedi. 
Hüsnü bey, demirlere tutuna tu ~ 

tuna Gavur Mehmede biraz daha te • 
karrüp etti. Ümidin verdiği bir heye ~ 
canla suallerine devam etti: 

- İyi amma Mehmet, testereyi ne
rede bulacağız. 

- Karakoldaki hapishane pencere-
sinin demirlerini kestiğim testere ya ~ 
nımda. 

Gavur Mehmedin bu sözleri, üç za
bıta memuruna bir sihir gibi tesir et • 
mişti. .. Ayni saniyede, üç ağızdan, üç 
des yükselmişti: 

- Yok canım?. 
- Yaşa, be Mehmet. 
- işte .. mucize diye, buna derler. 
Gavur Mehmet, gülerek: 
- Hay, Allah .. nasıl oldu da, ben 

bunu unuttum . .. Şimdi, birdenbire ak
lıma geldi. 

Diye cevap verdi .. 
Bir elile demiri sımsıkı tutarak su• 

ya doğru eğildi. Giydiği Hırvat potu
runun baldırındaki dikiş yerine saklı 
olan küçük bir testereyi çıkararak ar· 
kadaş1arına gösterdi. 

Bu küçük çelik parças ının görünme· 
si, derin zülmetler içinde birdenbire 
doğan bir güneş kadar sevinç hüsule 
get;rı'Tli şti. Ve derhal işe girişmişler -
di. 

l ~i. nöbetle görüyorlar; iki parmak 
kalınlığında bulunan demir parmaklık
ları kesmeye çalışıyorl.ırdı . Bu iş, o ka
dar kolay değildi. A radan bir kaç sa
at geçer geçmez, sağ ellerinin parmak
ları, cı lk yara haline gelmişti. 

H üsnü beyin saatine nazaran tam 
ıcl;.İz saat uğraştıkları halde, ancak bir 

(Arkası var) 

SON PO.STA Ağustos d 

İttihatçılar Devrinde 

. MUHALEFET ~r 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l 

Son Posta'nın ıiyui tefrikaıı : - 35 - Yazan: Ziya Şüir , 

Murat Bey; bilhassa siyasi akidesi henüz taayyün etmemiş olan bir halk kitlesi 
ile iş görmenin ne vahim akıbetler tevlit edebileceğini . bir türlü kestiremiyordu. 

Yeni · idarenin dinsizlik getire- günlerinde, nümayiş kafileleri arasına rum olan bir güruhun başına geçere 
ceğini zanneden idraksizler.. mahalle karışan, ve gırtlağını parçalıya parçalı- onlara bir siyaset mürşit ve rehberi o 
kahvelerinde, mektep kalfalarının o • ya: labileceğini tahmin ediyordu. Onıd 
kuduğu gazeteyi yanık yanık dinleyen - Yaşasiiiiiiiiiinnnn !... için ilim ve irfandan bir hayli fedakar 
sakalar .. ve nihayet, (hürriyet kahra • Diye bağıran bir Yahudiye sormuş- lık gösteriyor; halkın en basit ve ipt' 
manları) na karşı birdenbire anlaşıl • lar: · dai zümresinin derecelerine kadar :ini 
maz bir kin ve garez bağlıyan hasud- - Mişonl. Kim yaşa.sın).. yor .. gazetesinde, ancak avamın ru 
lardan ibaret bulunuyordu. Mişon; hiç düşünmeden, pürüzsüz hunu tatmin edecek fikirleri ve .ad 

Halbuki; zeki ve münevver zümre; ve tereddütsüz bir cevap vermiş: ihtiva eden makalelere yer veriyordu. 
- Murat beyin dediği gibi - (öbür tara- - Neme lazım, benim.. yaşasın.. Bu usul, fena değildi. Cahil ve ırıd 
fı) alkışlıyor; Murat beyin neşriyatına kim yaşarsa yaşasin... hakemesi kıt olan bir zümreyi, yavll4 
karşı çok büyük bir sinirlenme hisse - O devir öyle bir devirdi ki; bu ce- yavaş fikren yükseltebilirdi. Fabtı 
diyordu ... Cemiyete muhib ve müte - vapta Mişon yalnız değildi. .. Asırlar· şimdi Murat beyin hitap ettidi ba& 
mayil mahfellerde: dan beri, cehalet içinde doğan, cehalet bu çerçeveye idhal edilemezdL Çün " 

- Murat bey, cehalet ve taassuba beşiğinde sallanan ve cehalet mezarına kü: 
dayanıyor. Basit ve iptidai insanları el· defnolunan halkın, kesif bir kitlesi, 1 - Asırlarca devam eden dliıııı 
de etmeye çalışıyor. Bunlardan bir hemen hemen tamamen Mişon efen - haris ve müstebit bir idareden bir aıı• 
kuvvet hazırlıyor. Meşrutiyet için, dinin fikrinde idi ... Hattaaaa, en ağır ıla - ve hiç bir hazırlıksız olarak - .kuıw 
tehlike başlıyor··· Bugün, yarın deh- başlı gazeteler bile henüz düşünceleri- tuluş.. manasını hiç anlamadıiı bit 
şetü bir (reaksiyon) karşısında kala- ne ve yazılarına (meşrutiyetin jiarı)· (hürriyet) e kavuşmuştu ... Hallt; bd 
cağız. Meşrutiyeti tekrar elden kaçıra- na uygun bir cereyan verememişlerdi. {hürriyet- in ne olduğunu bilmiyor " 
cağız. Sadece, eski devrin Abdülhamide tah· du. ·· Hatta 0 kadar bilmiyordu kil 

Diye bir feryad yükseliyordu. sis ettiği dalkavukluğun mecrasını de- {hürriyet, kanuni mecburiyet ve meıt1" 
Açıktan açığa görülüyor ki, Murat ğiştirmişlerdi. Beş on gün evvel, (Yer· nuiyetlerin artık hiç bir hükmü bl • 

bey hesaplarında aldanıyordu. (Halk yüzünde, Allahın gölgesi. karaların ve madığı) şeklinde tefsir ediliyordu. 
kitlesi) ne dayanacak olursa, yılkılmı- denizlerin sahibi • padişahların padi - Mahalle kahvelerinde toplananların 
yacağını zannediyordu. şahı) diye kullanılan hayali tavsifleri konuşmaları, nihayet şu noktaya aa-

H ıh k. h Ik h ·· h.ld. \! bı'r tarafa atarak·, otuz do"rt senelik yanıyordu: a u ı a , en uz ca ı ı... e 
hatta 

0 
kadar cahildi ki; değil, Murat zulüm ve istibdat devrine isyan eden- - Çok şükür i şu (hürriyet) çıktı 

beyin istinat ettiği 0 hocalar, softalar, ler; (padişahı meşrutiyetperver), da .. hükumete (vergi) vermekten kur' 
mektep kalfaları, sakalar ve nihayet, (şehrihari hürriyet küster) gibi tabir- tulduk. 
hürriyet kahramanlarına meçhul bir ler icadetmişlerdi . Sonra .. tütün kaçakçıları, İstanbuluıı 
kin ve garez bağlıyan hasudlar; ve Murat bey; mefkuresi ,seciyesi, ka· geçit yerlerine sergiler kurmutlar; pa• 
hatta Babıali efendilerden bir çokları rakteri ve bilhassa siyasi akidesi he • ket paket kaçak tütünleri açmıflar: 
bile: uüz teayyün etmemiş olan bir halk - Yaşasın, hürriyet .•• Rejinin gülr 

_ Efendi ı.. (Meşrutiyet) hakkın - kitlesi ile iş görmenin ne vahim aki - resini almayın.. gelin saçı ııibi tatlı 
daki fikri aliniz nedir.. betler tevlit edebileceğini bir türlü sert, hürriyet tütünü okkası, bet ku " 

Diye bir sual karşısında kalsa; buna kestiremiyordu. Buna binaen, kendi- ruşa ... Yaşasın hürriyet .• • 
kafi derecede cevap verecek halde de- sine bir makam ve mevki yapmak için Diye bağırmaya, okka okka tütün 
ğildi. Mefkuresiz bir halka güvenmek, akılsız dostlar ile akıllı düşmanlar ara- satmaya başlamışlardı. 
dayanmak, bel bağlamak ise: hiç şüp- sında bucalayıp duruken, akılsız dost· Daha sonra .. cahil borçlular, alacak• 
hesiz ki pek fahiş bir hata idi. lara güvenmek hatasına düı~üyordu. lılarının para talebine karşı derhal ka .. 

Rivayet ederler ki; meşrutiyetin ilk Ve belkide, meşrutiyeti idrAkten mah- falarını dikiyorlar : 
- Şimdi, hürriyet var. Canım iste!"' 

se, veririm .. istemezse vermem. Ne~ 
o 

BIRE,· 
1000 

f 

TARLADIR 

---
··' //.. .. 

ile beni iz'ac ediyorsun) ... 
Diyorlar, zavallı alacaklıyı, üsteP 

olarak bir de haksız çıkarıyorlardı. 
2 - Meşrutiyetin ilk ilanı dakika " 

sından itibaren muhtelif unaurlarııı 
muhtelif hırs ve menfaatleri çarpıflll~ 
ya başlamıştı. Bunlar; hiç fÜphesiz 
bir takım menfi cereyanlar açacak ~ 
hürriyet'in ne olduğunu idrak ede011" 

yen zümreyi, kendi gizli maksatların' 
kör bir alet yapacaklardı. 

b
., 

3 - Bu dumanlı havada, herkes ı 
kurt olmuştu. Herkes bir külAh bp " 
mak istiyordu. Ve .. menfaat hangi ti' 
rafta ise, herkes o tarafa kofuyordıJ
Mesele; Ahmet bey, Mehmet be1• 
Murat bey meselesi değildi. Sokaktardtt 
avaz avaz feryat edenler bile, kendile' 

rini yeni idareye hoş göstermek ist~ : 
yenlerdendi. Yevmiye (20 kuruş) u~ 
ret mukabilinde at üzerinde gezere) 
(meşrutiyetin - vey.ahut • cemiyetiıı 

f l ·~· 'f · · ·fa ede" polis mü ettiş ıgı vazı esını ı 

meşhur feylesof ve doktor Rıza Te~: 
fik beyden tutalım da, o temmuz gu 
nünün sıcağında bayrak taşımakt~~ 
kan terlere garkolan cami kayyum.~~ 
rına kadar koca bir ekseriyet; benll 
görmediklerine ve bilmediklerine iıntı~ 
eden bir zümreden ibaretti.·· Filha~•: 
ka bu hal, halk kitlesinin kolayca ı\J ,, 

·1 ~· . .. t . du faktı 
rüklenebı ecegını gofsk:_rıyor ·İ,· lrtıt'' 
_ hiç bir şuur ve me ureye ta ı o i• 

dan • sühu1etle avlanan bir halkın· .. roi 
ne ayni sühuletle elden çıkabileceS 
de hesaba katmak icabediyordu. , 

( . k" ) ol Fakat; başta cemıyet er anı \lİ~ 
mak üzere, (lider) liği kuran~arıo ~et' 
biri bu ince hesaplara ehemmıyet • ' •. 1 • . le& 
miyorlar; sadece halkın goz erını cı· ,, 

1 •. t e ı 
ınaştıracak vasıta ara muracaa 

yorlardı. 
( Arkası var ) 



>::fi~ Ağüstos' 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

"' a n: gın 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankaradn Cebeci Musiki öğretmen 

tkuluna ilave olarak ya~ılacak olan çalışma odaları ve jimnastikha
e İn§aatının ke§if bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 

'' l - Eksiltme. §artnamesi. 
b - Mukavele projesi 

c - Haziran 1936 tarihli bayındırlık işleri genel ıartnameıi. 
~ d - Hususi şartname (Fenni §artname). 

e - Keşif cetveli. 
f - Proje. 

t 

~ latiyen)er bu ,artnameleri ve evrakı 122 kurut bedel mukabilinde 
~Pı İtleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

~ 3 - Eksiltme 3-9-1936 tarihinde Per§embe ,.ünü ıaat (16) da An
~tada Yapı lıleri eksiltme odasında yapılacaktır. 

' .... 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

• 

lt S .- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1835 
lb~ınat vermeıi, eksiltme prtnamesindeki evsafı ve 

lira muvakkat 
bundan batka 

"'ildaki vesikalnn haiz olup göstermesi lazımdır. 
l} llu büyüklükte bir yapıyı yapabileceğine dair Nafia Vekaletinden 
•tırnış yapı müteahhitliği vesikası . 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 

~t evveline kadar Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi -
'ilde verilecektir. Posta ile gönderilec:ek mektupların nihayet 3 üncü 

• ~ddede yazılı saate kadar gelmi§ olması ve dıı zarfın mühür mumu 
1 \ı iyice kapatılmı§ bulunması lazımdır. 

:Poıtada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 462) ( 430) 

Türk Hava kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
s. ncl Keşide 11 EylUI 938 d dır. 

Buyuk ikramiye: • O O O Liradır. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

Nafia Vekaletinde~: 
:\Ydın dcmiryolu üzerinde 01+200 ve 274+000 ıncı kilometreler -

il taş ocaklarından çıkarılarak nakil ve vagonlara tahmil edilecek 
~h be§er bin metre mikap baliatın icra edilen münakasasında talip 
) ~r etmediğinden mezkur balastlar kapalı zarf uıulile ayrı ayrı 
tıııdcn münakasaya konulmuftur. 

)()~ - Münakasa 7 /9/1936 tarihinde saat on beıte Vekalet Demir -
t.ı ar inıaat dairesindeki arttırma, eksiltme komisyonunda yapıla • 
~tır. 

~ 2 - Bu ocaklardan çıkarılacak on be§er bin metre mikip hali.atın 
Cl' b• • • a ırının muhammen bedeli (21750) liradır. 

4 
- Muvakkat teminatları her birinin (1631,25) liradır. 

~ - Mukavele projesi, bayındırlık iıleri genel §&rtnamesi ve müna
~ il fartnamesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı (55) kurut 
~bilinde demiryollar intaat dairesinden verilmektedir. 

~S - Bu eksiltmeye Birmek istiyenler, 2490 No. lı kanun mucibince 
~ıına mecbur olduklan evrak ye veıikalarla 7 /5/936 tarih ve 
~ 7 No. h Resmi Ceridede ili.n edilen talimatnameye göre Vekalet
~ •hnıı oldufdarı müteahhitlik veıikasile teklif zarflarını mezkfır 
~ ~rtun tarif atı dairesinde hazırhyarak 7 /9/1936 tarihinde ıaat 14 
\t . adar makbuz mukabilinde demiryollar inıaat dairesine tevdi et • 
~ımdır. (461) (431) 

t::Yeni Neşriyat 1 ,_--------'• 
ı. lacıı1k 8 Türk H 1 OSMANLI BANKASI 
~"-tı.tı ve por - ava Kurumu 

~llı11an çıkarılan bu on beş günlük mec- TÜRK ANON:M ŞlRKE11 
~.~ 173 üncü sayısı çıkmıştır. 
~-»ar CCl'rahi - Bu 1slm altında Dr. Cafer TESiS TARtHI: 1868 
G.ıı·:: l{ankat tarafından aylık bir mecmua Sermayeli: 10.<lCO,COOlngili.l liraH 
c:~a bq]nm1ştır. 
~diiı - Bu çok kıymetli s:ı.n'at ve fikir 
~~ 5 inci sayısı bir teltfunül eseri

~'le~ ltaıeıer, şllrler, hikfıyeler, ncslrlcr, ten
~aı· "e tercumelerlc intişar etmiştir. 
~;ılnUc - Bu aylık tıp mecmuasının a-

4 ~ aaYtsı tanınmış doktodarımızın de-
1' a~o çıkmıştır. 

' ~ - Meşhur Polha.n•m derin tetJ:ıka.
~acı Eter knlemlle çok 1tirullı tercü -
~, · Esertn felsefi de~tırl hakkında ne 
~ atdır. 

TUrkiyınln baflıoa oehirlerilı 

Pariı, M.arıilya, Niı,Londra ve 
Manoceter'de. Mısır, Kıbnı, Iralr, 
lran, Filistin Ye> Yunaniatan'da 

Şubeleri, Yugosl&•.Ya. Romanya, 
Suriye vı Yunanistan'da Filya"eri 

vardır. 

Her turlu banka muamelelsri ---------- yapar 
.r.:"T":T~..._ Taksim bahçesinde _.. Halk Opereti ... ___________ .,. 

Bu akşam 21,45 da 
Matine 1 i ,30 da 

SiRiN TEYZE 
Operet 2 perde 

2 tablo 
Yarın Kadıköy Sn
reyya bahçesinde 

Şirin Teyze 

Doktor Hafız Cemal 

DahUiyo mütdıauıa 

Pnz:ırdan maada her gün 3-6 

Divunyolu (10-1) No. Telefon: 22398 

l'el. Kandilli 88 - Beylerbeyi 48 

SON POSTA 

JUVANTiN KANZU K 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan
malda çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 

Sizde 

iş 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 

bir çok 
paranız olur. 

tf· ... ~ 

RA DESTEKTİR 
/ ı _________ ı_s_t_an_b __ u_ı __ B_e_te_d_i_y_e_si __ l_ı_an __ ıa_r_ı ______ ~~'~ 

Senelik muhammen muvakkaY; ı 
kiruı 

Rumeli kavağında iskele caddesinde tabya kopıaında 
11 M.metre murabbaı yol artılo 12 

Büyükderede maltiz Ç&Jlısmda 219 N.lı kahve karfı -
smda 225 M. murabbaı yol artıkı. 25 
Bi.~derede Büyükdere caddesinde 209 N.h kahve 

le Uf ısında 104 M. murabbeı ana. 1 O 
Büyükderede Büyükdere caddesinde 205 N.lı dükkan 

kartısında 85 M. munbbaı ana. 15 

teminat 

0,90 

1,88 

0,75 

1,13 
Yukarıda aemti senelik muhammen kiralan ve teminatlan yazılı oW. 

m&haller teslim tarihinden itibaren 937 seneleri mayısı sonuna kadar ay., 
n ayn kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmUJtur. Şartnameleri levazuq 
müdürlüğünde görülür. !.tekli olanlar hizalarında gösterilen muvakkat te-i 
minat makbuz veya mektubiyle beraber 34 Ağustos 936 pazartesi gtln~ 
saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (261) 

* * lstanbul Viliyetinden: Aoryada eıki Çmarönü yeni istasyon kartısmda 
emlak Komisyoncusu Muatafa'ya aid olup 1295 tarihli menafii umumiye 
için istimlak kararnamesine tavfıkan Vilayet namına iıtimliki kararlat 

Beyoğlu. lstanbul brılmıt olan 43 yeni kapı numaralı 29848 metre murabbaı araziye bütf 
, __________ la __ , mebani ve müttemilat ve tesisat dahil olduğu halde bidayeten takdir edil. 

Bütün kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzarınclan ba~ka 

bir §ey değildir. Krem Pertevin 

terkibine (gayrisaf) hiçbir 

madde giremez. 

mit olan 11,022 lira 50 kurut kıymet uhibine tebliğ edilmif ise de vaki 
itiraz üzerine kararnamenin 11 inci maddesi mucibince teşekkül eden hey' -
Pt tarafından tetkik ve bidayeten konan kıymet aynen tudik edilmittir. 
Kararnameye müzeyyeJ fıkrai mahsun hükmüne tevfikan bu yerlere he
men el konulmuı tekanür ettiıİf olduiıı yine kararnamenin 13 üncü mad-
d~•İ mucibince ilin olunm-. •• «B.n cı630» 

Beyoğlu - Tünelbaşı - Y euiyol 

ve Ticaret 

Mektebi 
Tam devreli Liae - Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzarı sınıf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayıd muamelesi 1 Eylülden itibaren hergün saat 8 den 12 ye kadar 

nüfüs tezkeresi, aŞı kağıdı, ~ıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tasdikna
me veya diploması ile yapılır. Fazla tafsilat için mektebe müracaat 

44941 • 44942 ye telefon edilmesi. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Ketif bedeli 2991 lira 73 kurutdan ibaret bulunan Heybeliadada De 

niz Harp Okulu mütlcmil'!\tından Gemici Kaynağı, Set ve Kıtla sokakla • 
rmda Hazineye ait evlerin ketif ve 'eraiti dairesinde onarılmuı açık eksilt -
meye konulmuttur. isteklilerin, keşif ve taJinamelerini görmek istiyenle
rin en az Bin Liralık bu ife benzer it yaptıklanna dair Nafia Müdürlü .. 
ğünden ahnlf oldukları Müteahhitlik ve Ticaret odası veaik.Iarı ve 225 li
ralık muvakkat teminit akçalarile 7 /9/936 Pazartesi günü aaat On Dörtte 
Defterdarlık binasında toplanım komisyona müracaatlarL (M.) (625) 



12 Sayfa SON POST~ 

Her pakt:Ue bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından 
LİKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SiGARA, AV. MALZEMEil veriliu 

Aynca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek BÜYÜK YENi
CE PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobili veya bunun yerine 
bir F ord kamyonu veya F ord traktörü, 230 liralık BLA VPUNKT RADYOLARI, REVUE SAAT-

LERİ, iÇKi SERVİSLERİ, SOFRA TAKIMLARI v. s .•• 

Mektep, lngilizc:eyl en iyi oırettn bir mle11e11dlr. Almanca nya frınıtıca ihtiyari olarak mBtehassıs muallimlet 
tarafından öfretillr: Milll terbiye tt Hltlre soı derece ehemmiyet verilir. Allı bayati yaşatılır. KltBphanelerl 
mGkemmeldir. Kıı ve erkek beden terbiJtsl ve ıporlat talebeni• bedenJ tekemmDliinD temio eder. ~ise kısmı 

dınleriu mamam olarak ticaret dmlerl gOsterlhr. 

MtJHEND İS KISMI Amell !e aaıart usullerle e~k!rik. makine ve Nafıa mllaeadisl yetiftirlr. - ~-- -

--------------------------------·----------------------------------~---___.,. 

VENÜS ESA 1 
Kütahya icra memurluiundan: 
Alac•kla : Kütahra malire memurların· 

dan Ha,im ve Tevfik 
Borçlu : Kütah)'allm tehre Küatü M. 

Vİfliratli Oaman. ParfUmôri Aleminin şabeseridırter. 
Kibar halkın aradığı en ince koku 

zevkini tatmin eden ' 
Dosya : 934 • 298 - 401 400 ı:ra 

ve 10 lira. 
VENÜS •ESANSLARININ 
bir zerresi öyle çiçekler alemidir ki 

içine giren bir daha oradan 
çıkmak istemez. 

Mevcut ve yeni çıkan esansların isimleri: 

Flor Doryan, Lorigan, Roz Do
ryan, Rev Dor, Tango, Divinya, 
İstanbul gecesi, Boğaziçi, Madia, 
Buket, EZN, Şipr, Royal, Senk 
Flör, Çat el, Miçiko, Milflör, Kel· 
köflör, Flör Damur, Mikado Pari, 
Suar Dö Pari, Narsis Dağ çiçeii, 
Gül, Menekıe, Yasemin, Sünbül, 
Zanbak,. Fulya, Müi~, Heliotrop, 
Ham~eli, Şebboy, Unutma Beni 
ve saıre .• 

Deposu: Nureddin Evliya Zade kim
yevi ecza allt ve ıtriyat t1caretbaneıi, 
latanbul, Bahçekapı. 

Numaralan yazılı doıyalu takipten 
dU,tüğünden ve borçlunun da ikametgahı 
meçhul olduiundan ifbu ili.nat icra emri 
makamına kaİın olmak üzere tebliğ olunur. 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular caddesi No. 33 

&on Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

{ 

A. Ekrem UŞAKLIOlL 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHIPL•R1t H. LOtm DÖRDÜNCÜ 

K. Yusuf SERTEL 

~--.. YUzUnUzde ve muhtelif yerlerlnlzde ~-,,. .. 
çll ve leke var diye UzUlmeylnlz. Zira bir tertip 

Kadıköy· Kız San'at Okulu 
Direktörlügünden: 

15/8/936 dan itibaren okulun gündüz kısmına talebe kayıt ' 
kabulüne başlanmışhr. Okula ilk ve orta okulların mezunlan almlt• 

lık okulu bitirenler için tahsil müddeti " 5,, sene, orta ~ 
bitirenler için "2,, senedir. 

Kaydedilmek veya fazla izahat almak isteyenler tahsil v~ 
ve nüfus kağıtlarile beraber Pazartesi ve Perşembe günleri 9 dan!.~ 
kadar Moda' da eski N O T R D A M D O S Y O N binasındaki <JV 
İdaresine baş vurmaları. / "452• 

~---• Bayan 
41---'I 

M' u ALLA 
D 1 N ÇS E S'i 

Her akşam 

KOÇUK 

iftlik Parkında 
dinleyiniz. 

Yarın akşam muhtqem 

SÜNNET DOGONO 
Zengin program, sonsuz sürprideıl' 

.,...._ .. Telefon: 41992 4m_., 

Beton arme köprü 
İnşaatı eksiltme ilanı 

Nafia Vekaleti şose ve köprüler reisliğinden 
Zonguldak vilayetinde Zonguldak • Devrek yolu üzerinde <<26000» İ 

ketif bedelli Devrek betonarme köprüsü intuhnm kapalı zarf uaulile ılf 
ıiltmeıi 31/8/936 Pazartesi günü saat 16 da Nafia Vekileti Sote Y• 

rüler Reisliği eksiltme komiıyonu odasında yapılacaktır. , 
Eksiltme prtnameai ve buna müteferri diğer evrak <e130» kurut~ 

bilinde Sote ve Köprüler Reiıliğinden alınabileceği gibi isteyenler ba f" 
nameleri Zonguldak Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek görebilirler· · ~ 

Muvakkat teminat «1950» liradır .Eksiltmeye girmek iıteyenlerin -~' 
gazetenin 3297 sayılı nüahumda çıkan talimatnameye tevfikan ~ 
bitlik ehliyet veaikuını haiz olmalan, Müteahhit bizzat Mühendia ~ 
veya bir mühendiıle beraber bu ite siremediği takdirde ugart yirmi ;!_ 
açıklığında betonarme bir köprü yapmlf olduğuna dair v-ika lbru 
Jiznndır. & Uill 

Teklif mektuplanmn 31/8/936 Pazartesi günü saat 15 •kadar~. 
da Sote ve Köprüler Reisliiine verilmesi lizımcbr. «377» ((295» ..,,,A 

·• ~Yi ~K~N ~Yi 
QiÇ~R~· 

QANKAYA 
YATJRILAN DARA t;Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiBi V~QiMLiDi'1 

UOlANTS( DANr ONi~: 
/ KARAKeY PAIJU AlAL,MCi MAH 


