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Y onan rianması düiı / Madridde kıtlık başladı, 
1 1 1 S IA • .., •tt• h• d adam başına günde 100 

a e a~e e e anı~e gı ı, şe ır e gram sebze, SOgram şeker 
. hır ÇOk tevkıfat yapıldı Asiler dün ispanya topr~k~arına 4000 asker daha 

__ ·- . ----- çıkardılar, devletler ıkı tarafa da yardım 

. 
Y. un an ı 1 ı ar 1 n B u 1 gar Türk üzii.mlerine etmemek için anlaşblar 

Hazırlanan 
hududunda askeri tedbif- Suikast 

l 

•• 

ler aldıkları anlaşılıyor 
liarice hala haber sızmıyor, hudutlar ve telefonlar 
kapalı, sansür de şiddetle devam ediyor, Selanikte 

mühim hadiseler cereyan ettiği tahmin olunuyor 

Bundan evvelki isyanda Atina sokaklarında tanklar 

Yunanistanda vaziyet bir gün evvelkinin aynidir. Ôrli idare ve san· 
•iir ıiddetle devam ettiği, hudutlar ve telefon hatları kapalı olduğu 
İ~in harice hükümet elinden geçmiyen hi, ~ir haber sızmamaktadır. 
: Yalnız donanmanın alelacele Selaniğe gittiği haber alınmııtır. Mu· 
lıaberat ıanıüre tabi olduğu için donanmanın böyle alelacele Selaniğe_ 
ıitmeıinin hakiki sebebi anlaıılamamaktadır. HükUmet mahfellerin • 
derı Selanikte neler olup bittiğini anlamalı ka~il deiildir. Her halde 

(Devanu 3üncü sayfada) 

Berlinde dünkü güreşler 
Olimpiyad direğine bayrağımız çekildi 
Dün Greko Romen güreşlere başlandı, beş müsabakadan 

üçünü kazandık, Çoban yine yenildi 
( Sureti mahsusada gönder~igimiz arkadaşımız yazıyor ) 

Olimpiyadlurın açıldığı ı,rtin lıOyOk stndın zeplinden alınan resmi 

~ Berlin, 6 -Olimpiyatta bugiin Gre· I . . 
~o Romen güreş müsabakalarına baş· ı «Son Posla» nın olımpıyatlar-
t\nııçtır. da/ti arkadaıları Omer Besim ve 

() lık ınaç, (il kiloda Yaşar ile rakibi Dürrü Sadinin futbol ile güref 
t anirrıarkala arasında yapılmıştır. Maç müıabakaları hakkında gönder
~~et çetin olmuş, Yaşar tehlikeli da- dikleri mektuplar 8 inci ıay/a. 
~lar geçirmiştir. Nihay~t Yaşar ra- mızdadır. 

( Dnanu 3 üncü sayfada 

··-------... 35 Milyon lira sermayeli ltalyan 
firması Rodos'ta lzmirin ticaretini 
elinden almak için çalışmağa 

başladı , müessesenin başında 
İzmirli tacir Alyoti bulunuyor 

İzmir, 6 (Hususi) - işlenmemiş 
kuru üzümlerin ihracının .men°i hak· 
kında Vekiller heyetinin verdiği ka • 
rar, üzüm istihsal mıntakalarında çok 
yanlış bir zehabın yerleşmesine sebebi
yet vermiştir. Bu mevzuun aydınlan • 
masına kat'i surette ihtiyaç vardır .. 

Türk üzümlerinin bütün dünyaca 
malum olan nefasetini i~tismar ederek 
ayni cins üzüm elde etmek için memle
ket dışında kuvvetli bir Leşekkül faali
yete geçmiştir. Bu teşekkül, iklim ve 

Alyoti 

hava ~artları itibarile lzmir mıntaka • 
sına çok benziyen Rodos adasındadır. 

( Devanu 3üncü sayfada) --··············--········ .. ·······················•······ 
Olimpiyadlarda 

müessif bir hadise 
------

iki Türk vatandaşı arasında 
çıkan hadise bunlardan 

birinin müracaatı ile Alman 
polisine aksetti 

Berlin 6 {Sureti mahsusada giden ar -
kadaıımız ·telefonla bildiriyor) - Bugün 
olimpiyat güreş salonunda teessüfe şayan 
,bir hadise olmuştur. Hadise şudur: 

Berlindc tahsilde bulunan atlet Enver 
ııtadyom bileti almak iç•n Türkiye oliın • 
,Pİyat ataşesi Fuat Hakkıya müracaat et • 
miştir. Bu arada Fuat Hakkı ile atlet En
ver arasında müessif bir hadise olmuş, Fuat 
Alman polisine şikayette bulunmu~tur. 

Hadiseye müdahale eden Alman zabı

,tası Enveri salondan çıkarmış ve karakola 
götürerek ifadesini almıştır. 

, Ecnebi bir memlekette iki vatanda§ a -
1asında vuku bulan bu müessif hadise bu
radaki Türkler arasında derin bir teessiir 
uyandırmıştır. 

Ömer Besim 

Deniz banyosu, fayda 
ve zararıarı 

Yazanı Ookto~ Etem Yeaeef 

Bugün 6 ncı sayfamızdadır. 

Bir lıpanyol tahtelbabiri iailerin tayyare len tarafından bombardıman edilirken 

Sokaklarda yatak ve yor &anlardan yapılan barikat' 

Londra 6 (Hususi) - ispanyanın da - birdir ve hepsi de ademi müdahaleyi kııbul 
hili işlerine müdahale edilmemesi için bir ı etmektedir. ltalya verdiği cevapta mü • 
anlaşma imzasını temin etmek üzere Fran- Leaddit sualler soruyor ve §U üç me.eleyi 
sa tarafından vuku bulan teşebbüse in - ileri aürüyor: 
giltere ve Rusyadan sonra İtalya, Belçika, 1 - İtalya, umumi nümayiıler, mat • 
Holanda ve Çekoslovakya tarafından da buat mücadeleleri ve gönüllü bydedilmea! 
cevap verilmiştir. Cevaplar esas itibarile (Devamı 10 uncu sayfada) 

Cim Londos geldi 
Yerli Rumlar tarafından ( Y asu Cimi ) avazeleriyle 
karşılanan Yunan pehlivanı Dinarlıya cevap veriyor . . 
ve burada bütün pehlivanları yeneceğini söylüyor 
Kermes tertip heyeti tar:ıfından da

vet edilen serbest güreş profesyonel 
dünya şampiyonu Cim Londos, ve 
Yunanistanın en tanınmış serbest gü
ı eşçilerinden Markos, dün akşam saat 
18 de Romanya vapuriyle şehrimize 
gelmişlerdir. 

Cim Londosu ve Markosu be!ediye
nin seyyahin şubesi müdürü Kemal 
Ragıp. Atinada çıkan gazetelerin, ls
tanbul muhabirleri ve yüzlerce merak
lı sporcu karşılamıştır. 

Rıhtımda Cim Londosu: 
- Yasu Cimil 
F eryatlariyle ve alkışlarla karpla -

yan yerli Rumlar pehlivanın ot'lmo • 
bile binmesini güçleştirdikleri için, za
bıtanın müdahalesine lüzum hasıl ol
muştur. 

Cim Londos ve Markos doğru Park

Cim ı~oııctosun " Son Posta ,, yl\ 
verdiği resim 

oteline İnmişler ve orada bir müddet .-C-im--L-o-n-do_s_l_a_n_a_s_ıl_v_e_n_e_l_e_r~ 
drnlenıdikten ~nra, akşam yemt>ğini 

yemek üzere Tepebaşı bahçesine git· görüştüm ? 
mişlerdir. Y•zanı Naci Sadullah 

Cim Londos bu pazar günii, saat Bugün 7 nci sayfamızdadır. 
(Devamı 1 O uncu aayf ada) 



2 : Sayfa 

'1Resimli Makale 

Türlcige emniyet 
Dü$turları 

..., ___ Yaz•n: F. R. Ata• -

Başvekil geçen gün bize yalnız 
yüksek bir h~abet nrneğ! dt"ğil, 

hassas ve terkibci dehasının yeni bir e· 
serini verdi. Onda, bütün milletçe, duy· 
duğumuz, kaygılandığımız, hasretlen
diğimiz, aczindiğimiz, fakat topld.J:ıp 
anlatamadığımız •eylerin ifadesir,i bul
duk. Bu nutkun akis1erı g3stt"riyor ki 
hükumet ve halk, pek açık bir fikir ve 
his kaynaşıklığı içindeyiz. 

Herkes neden bahsediyor? Harb 
tehlikesinden 1 Bu tehlikenin rnuny • 
yen bir hedefi var mıdır? Evet veya 
hayır! Hedef, korku ve zaaftır. Nere
-de müdafaa iradesi gevşer ve kim mü
dafaa imkanlarını var kuvveti ile ha -
zırlamazsa, tehlike onun üstünde ha -
kikat olur. Milletlerin, tehlike buhran
lanndaki hodbinliğinin ne hal a~dığını 
görüyoruz. Eğer korku ve zaaf tehli -
keyi kendi üstüne çekmişse, sulhun en 
yaman a.ıklan bile, kcndi1erinin daha 
bir müddet için masun ve rahat ka1rn1ş 
olmalarına şükretmekten gayri bir şey 
yapmıyor. Zafer, daima olduğu gibi, 
bugün dahi, en kuvvetli ailah olan ce • 
ıaret, irade ve tefebbüaün mükafatı o
luyor. 

Heaab ve istatistiklerin, müsbet ve
ya menfi olarak, aldandıkları bir nokta 
vardır: Bu nokta, taarruz eden veya 
taarruz olunan milletlerin ruh halleri'
dir. Bozguncu bir ruh hali içinde en 
korkunç silah, korkuluk hizmeti bile 
ıörmez. Hür Ye hakim yaf31Dak. irade
si UJlısında iae, masa mukayeseleri 
altüst olur. 

Senenin sıcak mevsiminde bir aylık 
tatil imana bütün bir seneyi kazandı
rır. Çünkü bir aylık, yahut yanm aylık 
tatil müddeti kafa ve vücudun din1en· 
mesini, dinlenmekle beraber yeniden 
canlanmasını temin eder . 

Deniz kıyılannda. yahut ye~ kır • 
!arda geçirilen bir aylık tatilin insanı 
dinçleştirmek bakımından faydası çok 
büyük olduğu halde çoğumuzun bu
nu ihmal etmcai, hayat intizamsızlı • 
ğındandır. 

Muntazam çalıpn. muntazam yap.• 
yan ve muntazam kazanan insan, ha· 
yatının her ihtiyacını dütündüğü gibi 
tatil ihtiyacını da düşünür ve aile büt
çesinde ona da bir meYki ayırır. 

Böyle yapılınca tatil mevsimini aile· 
ce güzel bir yerde geÇirmek meselesi 
bir gaile olmaktan çıkar ve sevinçle 
beklenen bir zevk veya bir bayram o
lur. 

Fakat tatilin bu mahiyeti alması için 
hayatın İntizama gİnnİf olması şart • 
br. 

Bu şarhn tahakkuku ile hayatın de
ğeri, zevki ve güzelliği artar. 

(söz .. 
Uç milyon 
Serveti olan 
Amerikalı hırsız 

SON . POST-A 

a Tatil ilıtig,.cı: a 

ARASINDA) 
• HERGu· "N BiR FIKRA "' Hindistanda. halk 

Verilen naailıatları 

Bektati ile domuz 
Bektatinin biri, vaktile bir ııün, kö

yün camii önündeki meydanlıkta, bü -
yük çınar ağacmm dibine çömelmif, ıe

rinlenİJOl'mllf. 
Brdenbft. oracıkta bir sürüJtü, bir 

laengimedir kopmuf. Halk hep bir a -
vaz: 

Nasıl dinler ? 
Hindiatanda 

halk mahkeme • 
Jere pek gitmez. 
Kendine layık 
gördükleri ceza • 

&~Sii~~~ yı kendileri verir· 
lcrmiş. 

- Tail V•!. f ngiltere hüku-
Amerika polisi f-L--:o Saictto ~.:m- Diye b.irıpnaia heflennı. 'I meti bunun önü -

Evelemirde bir millet bu Tuh ha - li bir hıram yak.aı:::::::ır. Hmı1Z1; la- ~~=!un• = -~-- ne geçmek için 
Jeti. yani aaraıhnaz, yıpranmaz hürri • · ban ----. •--·.... -vıçre kalarında üç milyon dolar ~ '1aJJu irşat ve 
yet müdafaası ahlikını, yoksa, ' ·ar et- ·-r serveti varmlf. _ Camie bir domuz airdi d.. onu tenvir etmek hc-
mek gerektir. Müdafaa hazırlıklarının Bu parayı 0 • _1 __ L • • l -. · d h '-b"" .... ·· 1 h rb k 'd oen ~ ıatemı\! er, kO'ralıyorlar •• cevabını aJmıt. vesme ÜfmÜf ve er ~öye radyolar 

A
en _ _u._Yllglhu ~e. esas 181

' a . 8.ran J ır. vermemiş. «Bu serveti damla damla Bunun üzerine beJdaıi: koyarak, günde bir kaç saat nasihat 
n~ au 1Ç1nde çalışmak ıstıyen c • a t b" "k "rd" • &11-L · b ,___ •• '----d k" b rb hl'k . Y P un, ırı h ım, gerı verenıem» 1 - ~Allah! demq; sofunun do- vermeğe başlamış. 

rın u &at ı wan ır ı a te ı esın- demiş. Paraları hankac:lan almak im • ... ... ._ bilirdim amma, domuzun ao • 
den eser bırakmayacaktır. kanı da b I H 'f 1.--·· . fmuau ilk defa timdi sörüYoram! Bir köyün meydanında halk bu 

u unamamlf. erı •ıayıte gır- • ._ sözleri büyük bil' huşu ife dinlerken 
Başvekil Türkiye'nin emniyet düs- miş, timdi 8crvetinin faiziyle bapisha- G. l içlerinden birisi, 8'ka gelmiş: 

tur1arının batına bu karar ve iradeyi nede oturuyormuş. ız i izdivaçlar v - Ne güzel söylüyor 1 de,n;is,. 
geçirmekle, bizim için en eski tarihler- e z apmakla meşlıar 
den biri milli bir hakikati yeniden ifade Fra11aada kapıcll•r hDk0111etİe11 Olan kasaba Yanındaki bu takdiri beğenmemit: 
etmiş oluyor. Fakat bizim kendimizden memnun d•llller - Neresi güzel! diye cevap vermiş 
ne kadar şüphemiz yoksa, başkalarının F ransada kapıcıların büyük bir dert- lngilterede çok nikah kıymakla ma- ve giilmeğe başlamış. 
dahi bizim hakkımızda hiç bir tereddü- Icri vardır. Hükumet her taraha 40 ruf bir kasaba vardır. Bu kasabanın Berikinin canı sıkılmış, sus diye 
dü olmaması 18zımdır. saatlik haftayı kabul ettiği halde, ka.- ismi GTetna Green"dir. Şimdiye ka- amirane bir emir vermiş muzip muha-

l b d · · dar ebeveynlerinin rıza ve muvafaka-Başvekil, bu karar ve iradenin kay- pıcı ar un an ıstı.ana edilmişlerdir. tabı susmayınca, adam öldürmenin 
p 'st b l 'k ti olmadan evlenmek isteyenler ancak LL nağı olan Türk faziletlerinin ve haya- arı c un arın mı tarı seksen bin- fenalığı haJUUndaki .özleri dinleyen a-

d' B' k ·· I h!!L Cretna Green'de cvlenebilirlermiıı. 
tiyetinin, yalnız bir an'ı beklemek de- ır. ır aç iUn evve \aumete mÜ • T dam bıçağını çektiği gibi geveze ada-

racaat _ _ıerek !L~ tte bul Ba•ka yerler bu nikahı kıymazlar • V ğil, her anı medeniyet cihazı ile fayda- cıa fU fUM1ye unmuş- T mı öldürüvermif. e bu suretle kendi 

lendırmak hususundaki zaruret~erden lardır: mışG t C b ··zc1 k diyle ceza vermenin fenahjı hakkın • 
bahsediyor. Bir harb, mütemadiyen ka- Kırk saatlik hafta mesaisini kabul meşh~; :~ıu::.n H~w!::t ~: t:~ü daki konferansı rahat rahat dinlemit. 
zanılmakta veya mütemadiyen kaybe- edea hükumet adamları ve meb·uslar "-T 

dilmekte olan bir şeydir: Ne zafer, ne apartımanda oturmakta, ve bizi göz- nikahların fazla revaç bulduğunu aö • uncu senei de+ıi)eai münasebetile, 
mağlUbiyet, aat veya haftaların mah- )erinden ayırmak iatememektedirler. rerek yeni bir kararla burada nikib kı- Fransız pzeteJeri onun hakkında ıi-
ıulü değildir. Bir harb, başlıca dayancı Binaenaleyh biz de bu yüzden kırk yılmasını menetmİftir. tayişkar yazılar yazdılar. Bu yazılar-
bir milletin fazilet ve hayatiyeti olarak, saatlik mesaiye i~tirak edemiyoruz.. • dan bir taneai Ma.,ö Curie'nin mü• 

0 milletin medeni tamamhğının eseri- Onların bu talebini yazan gazete ~u BUyUk bir 111Utafekklrla ••d•llGI vazi ve sadeliğine İfaret ediyordu. 
dir. Bu bakımdan, bir milletin ! mniyet mütaleayı ilave etmektedir: Hakiki mütefekkirler ekseriya para- Curie, öğle yemeklerini. nebatat bah
düsturlan içine llkıftınlmıyacak olan «Kapıcılık tam maaşla tekaütlük de- sız adamlardır. Dünya feıı alemine, çesi civannda kötü bir lokantada yer
ne kalır) En huit vazife adamı. bir si- mektir. Onlar mesai olarak oturmağa büyük hizmeti dokunan, Mösyö Curie miş. Mutfaktan kendi geçer ve her aün 
per parça11nda oturuyor. Belki bilmek- mahkumdurlar .Zaten haftada kırk sa- otuz sene evvel bir otomobil kaz~sma biraz kızarmıt etle &anceli yiyerek. 
sizin, fakat mutlaka, yakın veya uzalt at İş görmezler ki bu talepte bulunma- kurban gitmişti. azami iki frank 'Yer'İnnİf, prap içtiği 

Ağustos 

Kô.hgal 

.. Talu 

E akidetı, .kibarlar, okumuşlar: Ket " 

hüda djye telaffuz eder, avam ta " 
bakası, cühela ise kahya der, geçerlerdi. 

Bunun bir kaç nev'i vardı. SadrizaıD 

kethüdası. dahiliye nazırına muadildi. Vi " 
)ayet kapı kihyalan, neresini temsil edi " 
yorlarsa, oranın işlerini Babıalide takip e
dip çrkartmağa memur idiler. 

Sonra lıtanbuldaki rüesayi ruhaniye " 
den her bmnin de gene birer kapı kahya• 
11 olurdu. Bunlar da, patrik ve hahambal' 
efendilerin bitip tükenmiyen sebepli ıe • 
bepsiz. haklı haksız aızıltılannı devlet mr 
kamatına iblağ ederlerdi. 

Bir de, kibar konaklarında, alış veriıe, 
irat ve maaılann tahsiline, yapıya, mere-: 
mete, mutfağa. uşaklann zaptı raptuaA 
bakan kahya vardı. 

Müteselsil inkılaplar bunların hepsini de 
aikli süpürdü. 

Fakat kahyanın, bu yukanki cehele da-o 
bil olrnıyan bir çeşidi daha vardır ki, maa• 
lesef hala bakidir. 

Ona, umumi yerlerde daha çok rastlar• 
ıınız. Her şeye karışır, herkesin i ine mü· 
dahale eder, her yere burnunu sokar. Ve 
bunu yapmaktan menedinrse, adeta, va· 
zifesine nihayet vcrilrni~ yahut ki en ta • 
bii hakkmdan mahrum edilmiş gibi canı 

ııkılır. 

Kıraathanede, hiç tanımadığı kimscle " 
rin yanına teklifsizce sokulur; oynadıkları 
tav1ayı, iskambil oyununu seyreder. Fa • 
kat bununla kalmaz, oyunculan tenkidi! 
kallatır, onlara ders verir, oyun gösterir• 

- Dübeşi çıkmahydıruzl.. 
- Sebadü böyle mi oynanır, yahu~ Dl• 

yü kmp, seyi de yatacaktınız! 

- Hah! Kmn kozu!. Şimdi de kup9' 
nın papazını çekin 1. 

- Yazık! Kabahat sizde! Deminden fU 
pulu ileriye .ürse idiniz, alb kapıya ukaJ• 
mazdınızl. Yazık! Siz bu oyunu oynama • 
yın .. Bilmiyorsunuz; nafile! 

Siz, oraya bir arkadaşınızla, şöyle bit 
aaat kadar vakit geçirmeğe gelmi,.sinizclir• 
Herifin mütemadi ihtarları, tenkitleri Iİzİ 
de, refikinizi de sinirlendirir. 

O ise, bunun farkına vardığı halde, g.,. 

ne kahyalığına devam eder .. Yaptığı şeyİJI 
saygısızlık, münasebetsizlik, hatta te:biye' 
ıizlı1c olduğunu idıak eylemez. 

Kıyafeti medenidir amma, kafası hali 
akapı kahyaları » devrinden arta kalmıt • 
tır. Gazinoyu, kıraathaneyi babasının evi. 
oradaki müşterileri ayni tulumba sandıjı • 
mn omuzdaşı addeder. 

Kahya, tramvayda, vapurda, mağazacUc 
devairde de öyledir. Herkese akıl öğretir• 
yol gösterir, üstüne vazife olmıyan işler• 

UnflT. 
Ve hazan ela clayak yer amma gene a • 

kınanmaz. 
Böylelerinin de ortadan kalkması, milU 

terbiye baktmından çok faydalı olacak&&ı. 

Biliyor Muanıu? 
bir harbin müabet veya menfi taliinc ğa hakları olsun I» Bir kaç hafta evvel ölümün Ün :lO • hiç görülmemiftir. 
h 

'- bizd ,-------------------.:...-_..:_ _ _;:.;,:.:.:.;.:.:.:,=...;.;.:........:.~_:::.:.:,.:.:,::;;.:.:::;;!:~-------- 1 - Herodotun şöhreti nereden gelirl 
izmet ediyor. Batve&ilin . e fUUt. ı• s TER t NAN ıs TER 2 - Macariıtanda ne kadar Macar.,,,;'. 

landırmakta olduğu hakikat, bilhassa l N AN M A ! pr) 

budur. Modem alemde harbin mahiye- 3 - Hünler kaçıncı. uırda 

ti değişmi, değildir: Hazırlık ve icra sa- Geçenlerde Şirketibayriye Boiaziçinde bir <ıMethap ıafasm - iskelelere yanatmak m~et ta11ıfmclan menedilmit- büküm ıürmüılerdir) 
hası maddt manevi bütün milli varlık tertip etti. Binlerce kitinin qtirak ettiği bu safayı, nüktesever tir!. cevabını aldık. Artık rnehtap m- cıefasma kat1anmak -4 - Minotor kimdir) 
ölçüsünde genitlemi,tir. dos::lanrnız <ımehtap celaa1» olarak tavıif e.'tiler. Biz evveli bu· gerekti. Şirket ilanlarında berkesin otard8lan iskeleye çıka • 5 - Minoeota ıehri nerededir> 

Jepon ku111andanlannın r•t• 
Japonlar dünyanın en muhafazakar 

milletidir ve bunun için de yaşa fazla 
ehemmiyet verirler. Sovyet Rusyada 
nasıl genç kıymetler daima iş başında 
iseler ve onların enerjilerinden istifa-, 
de edilirse Japonyada da ihtiyariarın 
tecrübelerine ehemmiyet verilir. 1 

na küçük bir pka nazarile baktık, aülüp geçecektik. Amma, rılacağı vaadedilmiıti. Saat 3 te Yapurlu Biiyükderecle harekete 
Arnavut köyünde oturan Suni Y a.qan isminde bir okuyucu • baılaymca hepimiz iakelelerimize çılıanak imidile sevindik. 
m02un aöndudiii mektup üzerine hayrete düıtük. Fakat biraz wnra vapur yokularmın köpriiye çıkarılacağı ha· 

Mektubun muhteviyatı fU: beri alınınca bir dadü feryattır baıladı. Kadın, erkek, çoluk, 
11 Şirketin 66 numarah vapurile daha denize açıldık açıl· çoc:uk kaptan köprüsüne saldırdı. Ricalar. tehditler, fel")"8tlar 

madık bet kurup satılan gazozlar birdenl-;e yedibuçuğa, on beş para etmedi. Ve iskelelerinden alınan halk sabaha kU'Jı 
kurup, on iki buçuk kuruta yükseldi. Bir çay bardağı terkos tam dör~e köprüye bmlkıldı. Cefadan kurtuluyoruz sandık am· 
suyunu 2·3 lnıruşa elde etmek ancak batına talih kıqu kOt'lan· ma, aldanmışız. Yolcuların hemen ekserisi biletlerini almıflar· 
lara mahsuı~u. dı. Bu yüzden hir hengamedir başladı. Biletini zayi edenler ya

Bu vaziyet kar~sında l"IP halinde vapur memurlanna, kap· 

tana kadar çıktw. Fakat müracaabmız biç bir semere vermedi. 
Beykoza, Büyük dereye yanaşılmasım iatedik: 

ka paça tutuluyor. uğultu arasında memarlann: 
- Tut, kaçıyor!. Bileti vermedi, yakala! .. Sesleri duyulu • 

yordu. İ~te biz firin Boğaziçinde böyle bir mehtap salası ge • 
çirdik!..» 

iSTER iNAN l~TER INAN~A! 

Bugün fi'len hizmette olan Japon 1 
kumandanlarından Araki ve amiral Su
et Sogu 82 yaşındadırlar. Prens Saion· 
ji ise 88 Ya.tıındadır. Siyasi alemin en ı 
genç rüknü başvekil Hirotadır. Ve elli 

vedi yaşındadır. • .. L----------------------·----------------.J 

(Cevapları Yarın) 

• 
Dünkü Suallerin Ceyapları: 
1 - Troyka Rusyada kullanılan iiç ... 

bir nevi kızaktır. 
2 - Guatemala devleti merkezi Artı" 

rikadadır. iki milyon halkı vardır. 
3 - Hebe eski Yunanlılann gençt* 

ilahesidir. İlahlardan Jupiterin ve Junon·
kızıdır. 

4 - Altı karılı kral İngiltere kralı 8 İll' 
ci Hanridir. Caterin d" Aragon, Anne ,,,. 
Bolyn, Jane Seymour, Anne de CI ... 
Catherine Howard, Catherine Parr İ~ 
kadınlarla evlenmiıtir. 



---- -

' 

.Üzümler yağmurlardan 
çok zarar gördü ·. 

Türkofis Ege mıntakasında zararların tesbitine 
başlamıştır. Yağmur endişesi hala mevcuttur 

lı:rnir 6 (Hususi muhabirimizden) - Son iki haftanın yağmurları, maalesef, Ege 
lnıntakası mahsul vaziyetine beklenmedik derecede fazla zarar vermiştir. 

iktisat V e.kaletinin talimatı üzerine muhtelif mınta.kalarda yağmurlardan müte• 
Yellit zararların tesbitine başlanmı~tır. Bütün bai mıntakalarına yaimur dütmilf, 
lergide bulunan üzümlere zarar vermiştir. Asmalardaki üzümlerin gördüğü zarar 
rnilttan henüz belli değildir. 
Yağmur endişeleri hala mevcuttur. Etrafta bulutlar dolarrnaktadır. Zararın mik· 

tan Türkofis' tarafından tcsbit edildikten sonra Vekalete telgrafla bildirilecektir. 

Yunan donanması dün alelacele Sela-
ni ğe gitti, bir çok tevkifat yapıldı 

, (Bat tarafı 1 inci sayfada) 
ltiikumetin fimdilik bütün Yunaniıtanda vaziyete hakim olduğu mu
hakkaktır. Ancak Selanik ordu merkezi olduğu, ve buradaki aılıeri 
kuvvetlerin de hükumet emrinde b ulundulıları bilindiğine göı·e Selıi • 
11ikte çıkan kargaıalığı bastırmak için donanmanın gönderilmeıine 
liizcım hi11edilmeıi ve donanma limana yetiıtilıten ıonra bir hayli 
fevki/at yapılmaıı Selcinik hadiselerinin ehemmiyetli olduğunu göı • 
termekted ir. 

Dün gelen haberleri a!ağıya ıır alıyoruz: ' 

Selanikte yapılan tevkifat 
Atina, 6 (A.A.) - Bir çok Yunan harp gemisi, b; sabah Selaniğe gel-

iniş ve orada bir çok komünist tevkif edilmiştir. -

Sansür şiddetle devam ediyor 
------------------------------Be J g r ad, 6 (Hususi) - Komünistlerin çıkarmak istedikleri ihtilal, tama-

hıiyle suya düşmüştür. Hükumet vaziyete tamamiyle hakimdir. Gazeteler 
intişar ediyor. Fakat sıkı bir sansürdengeçiyor. 

•• 
Uzümlerimize 
Suikast 

(Bat tarafı 1 inci sayfada)· _, 

, Sermayedarlarını lzmirin tnnmmiş ih

Bu Sabah Askerlerimiz racat tacirlerinden Hanri Alyoti ile Pe-

T k d B M ters on teşkil etmektedir. 

Manevralar 

ra ya a Üyük anev.. - t ~ :... Rodosta meydana gelen te· 

ralara Başladılar şekkül lzmire ait üzüm ve incir husu-
Trakya manevraları Hayrebolu civarında siyetlerini taklit etmek ve fzmir lima· 

birinci ordu müfettişi kor general Fahred- nının ihraç mahsullerini kendi eline 
elinin idaresinde baılamı .. tır. Üst tarafın '-u. • k · · 

v .K geçırme ıçın meydana gelirildigw inden 
mandasını İstanbul kamutanı kor general İ 
H ı,_ b '- zmirin hu hadise önünde icabeden ted· 

aı.ie üyü.day, diğer tarafın kumandasını 
birleri alması zaruridir. Nitekim icabe· üçüncü kolordu kumandanı korgeneral Sa-

bit idare etmektedir. Buıün Mareıal Fevzi den tedbirler alınmıştır. 
Çakmak ile· ikinci ordu müfettiti korgene· Rodostaki teşekkülün net sermayesi 
ral lzzeddin Çaltılar, üçüncü ordu müfettişi yanm milyon İsterlindir. ltalyan Dev
Orgeneral Kazım Urbay ve erkinıharb:ye let bankası hu müesseseY.e ayni dere • 
üçüncü reiei korgeneral Asım Gündüz Al- cede kredi açmağı kabul etmiştir. Bu 
pulluya hareket etmişlerdir. Yarın da Mini müessese ilk olarak Rodosta incir, Ü· 

Müdafaa V ~kili general Kazım Özalpın züm ve diğer kuru meyvaları hazırla-
hareket edeceği haber alınmıştır. mak için son sistem hü· ük bir fabr~ka 

Donanmamız İzmir ıularmda vücude getirmiştir. Aynca bağcılık 
İzmir - Başta Yavuz olmak üzere 4 teşkilatı meydana getirerek on senelik 

torpido, 4 tahtelbahir ve 3 hücum botun· bir de program hazırlamıştır. Yani bu 
dan mürekkep filomuz buraya gelmiştir. 

Berlinde dünkü güreşler 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

kibini 12 dakika 50 saniyede mağlup 
etmeğe muvaffak olmuştur. 

Heyecanlı bir maç 
Günün en heyec~lı maçı 50" kilo • 

da Hüseyin ile rakibi F enlandiyalı ara
sında yapılmıştır. Maç oldukça uzun 
sürmüş, Hüseyin rakibini mağlup et
mek için çok uğraşmıştır. Fakat Fen • 
landiyalı güreşçi çok kuvvetli oldu • 
ğundan Hüseyinin bütün gayretleri 
boşa gitmiştir. Neticede Hüseyin mağ
lüp olmuştur. 

Saim galip 

müessese ancak on yıl sonra, ihtiyacına 
kafi gelecek üzümü istihsal edebilece
ğini ümit etmektedir. 

Fabrika bu on senelik müddet için· 
de üzüm ihtiyacını dışarıdan almak 
mecburiyetindedir. Ancak şu şartla ki 
alacağı üzümler işlenmemiş olacaktır. 
Fabrika Türk üzümlerini işlenmemiş 
olarak temin ettikten sonra bunları Ro
dosa nekledecek; oradaki fabrikada 
monüpüle edecek ve kendi damgasını 
vurarak dünya piyasalarına ; Prodııce 
in İtaly» damgasını vurarak arzede • 
cektir. 

Bundan sonra 66 kiloda Saim ile ra
. kibi Belçikalı karşılaşmıştır. Neticede 

Sofya, 6 (Hususi) - Bulgar - Yunan hududunda her türlü münakalat Saim sayı hesabiyle rakibini mağlup 
hala munkatıdır. Selanikle Sofya arasında işlemekte bulunan otobüsler de etmiştir • 

Yunan - Bulgar hududunda 

İş bununla kalmamaktadır. Şimdiye 
kadar İzmir üzümlerine verilen tip 
«Alyoti» tipidir ve Türk üzümlerinin 
tipi bu adla anılmaktadır. . 
lzmirde son sistem makinelerle faaliye
te geçen Füminige müesseseleri yeni 
üzüm tiplerini tesbite başlamıştır. ıelmemektedirler. 

Atina • Selanik • Varşova postasını yapan tayyare bugün gelmişse de 
lçinde yolcu çıkmamıştır. 

Hudutta sükunet vardır. Fazla miktarda Yunan askerinin toplanmış oldu· 
iu görülmektedir. · ~ - - · - · - -

Atinada vaziyet 
İ\tina, 6 (Hususi) - Siyasi hadiseler Atinanin mutat hayati üzerinde 

hiç bir tesir yapmamıştır. Herkes işiyle gücir.le uğraşmaktadır. Örfi idare 
dan edilmesine rağmen gece eğlence mahalleri, tiyatrolar ve sinemalar sa
baha kadar açıktır. Yirmi dört saatlik umumi grev suya düşmüştür. Gaze-
teler bugün intişar etmişlerdir, ,... . ·-- - - -·-

Başvekilin beyanatl 
Atina, 6 - Başvekil Metaksas, gece gazetecileri 'kabul ederek Yunanis· 

lanın her tarafında kat'i bir sükunet bulunduğunu bildirmiştir. 
Bütün ordu ve fırka kumandanları hükumetin ilan ettiği diktatörlüğü 

lasvip ettiklerini bildirmişlerdir. 
Atina, 6 (Hususi) - Başvekil Metaksas gazetecilere yeni verdiği beya

"atta hükumetin komünistlere karşıittihaz ettiği tedbirlerle bunlar hakkın
da alınması icap edenlerin en hafifi olduğunu, lüzum görüldüğü takdirde 
bıemleketin selameti için daha ağır tedbirler alınabileceğini söylemiştir. 

Seri muhakeme usulleri tatbik edilecek 
Atina 6 (Hususi) - Başvekil muavini gazetecilere bütün usulü muhakeme kanun· 

lann tadil edilerek seri muh.lkeme usulleri tatbik edileceğini söylemiştir. , 

\'arala mihri vefayı kim okur... [ Kellem helal olaun 

Son Posta memleket için bir servet mem• Açık Söz gazetesinde M. Sami Karayel 
hll sayılan seyyah işinin ıslahı i~in bir kaç ,<le olimpiyat müsabakalarından bahsetmek· 
tiindür uzun boylu neşriyat yaı>tı. Bizim te, kabahatin sporcularda olmadığını sÖy· 
hı..ı hassasiyetimize Ahmet Emin yalman da liyerek metotauzluğumuzdan bahsetmekte· 
illtayit kalmamış Tanda aBilmeyiz demek dir. 
~retiı> başlığı altında yazdığı makale- M. Sami Karayel diyor ki: 
'itıde bu meseleye temas etmiştir. Ahmet Türk de pehlivanlık aeıldir. Bana selahi· 
ttnin ınakaleıııinde istanbulun küçücük bir yet verai.nler Anadoldan topladığım yığıt· 
~a dahilinde ne kadar zengin güzellikler leri bir sene çalıştırayım, eğer bütün dün· 
taııdığını anlatmakta ve ihmale uğrayan yayı yenmezsem kellem helal olsun.» 
~hrin pliınsız i~ler yüzünden büsbütün Profesyonel ıüreıler 
İlldi.ığünü, sistemli bir çalışma yapılırsa Bürhan Cahit de Acık Sözdeki fikrasın· 
t~~anbulun bir döviz membaı, seyyah şehri, da profesyonel güreşlerin halkın parasına 
lla:cllikler beldesi olacağını söylemektedir. tuzak kurmaktan başka bir şey olmadığını 

Olimpiyat direğinde Türk bayrağı söyledikten so\ua şu tavsiyede bulunmak· 
~Ürh tadır.: 
~ uruyette Abidin Daver «Hem nalına Profesyonel güreşlerin tılsımı sadece para 
.... ~trı. rnıhınan sütununda, son günlerde hepi- b b 1 1 
·•ııa:· b .ve menfaat kaygısıdır, unu i e im ve pa · 
,,. ın uyük bir hassasiyet gösterdiği olim- l 1 .. 1 k h' 1 · • · k ı .. ı" avra ı gureş ere ar11ı ıs erımızı ve ese e· .. at rn.. b k 1 · · v usa a a arına temas etmıştır. rimizi koruyalım. 
l~k «M.ersinli Ahmedin kazandığı üçüncü· 
li 1' urk bayrağını ilk defa olimpiyat dire
ltl rıc Yükselttirdiıı. diyor ve yazısını milli 
b~şırnızın ~u mısraları ile bitiriyor 
~:~ctır sana vadettiği günler hakkın 

tli.. belki ,YanD belki yaruıdan da yakın 

Havyar ham kısmen yandı 
Dün gece saat 24, 1 O da G.ılaıada bü • 

yük Havyar hanında bir yangın çıkmış ve 
Bezezyana ait büyük bir kısım kilmilen yan
dLktan aonra söndürülmüıtür. 

Nurinin fena oyunu 
Bundan sonra 72 kiloda Nuri güreşti. 

Nuri bu güreıte fena bir oyun gösterdi ve 
,neticede sayi hesabile mağlup oldu. 

Bir mağlUbiyet daha 
79 kiloda Adnan Mısırlı ile karıılaıtı. 

Adnan aayı heeabile mailup oldu. 
Büyük Mustafanm güreti 

89 kiloda büyük Mustafa bugün 
güzel bir maç yapmış, rakibini sayı he

İzmirin üzüm tipleri, görülen zaru • 
ret üzerine tamamen değil>ecek; renk, 
boy ve numaraları taklit edilemiyecek 

sekilde olacaktır. İzmir üzümlerinin • 
rengi, meşhur Kandiya üzümlerinden 
daha açık ve temiz bir renk alacaktır. 
Şunu da haber verebilirim ki bu hu

susta yapılan tecrübelerden iyi netice
ler alınmıştır. Bilhassa üzüm kurumu 

• • yeni üzüm tiplerini zorlu bir çalışma • 
Çaban Mehmet gene yenildi dan sonra tesbit etmi~ bulunuyor. O. 

sabiyle mağlup etmiştir. 

Akşam 79 kiloda Nuri rakibi Çekoslo • .. .. 'l · • · .. d'kl · • _ ,_ ı ·ı .. . . N . b'" .. ' zum muşterı erımızın goster ı erı tı· 
vıu.ya ı ı e gurepnıştır. .un utun gay - . . , , . l 
etl · w k"b" h b'l tızlık oniınde a1ınan tedbırler on arı r erme ragmen ra ı ınc sayı esa ı e ye-
nilmiştir. memnun edecek bir şekil taşımakta • 

. En son Çoban Mehmet rakibi İtalyanla ~!!." ..... _ .............................. ~~~-• 
karşılaşmıştır. çoban ak on dakika iyi gü- Maden ocağında bir facia 
!etti ve ltalyanla berabere kaldı. Fakat 
ltalyanın daha fazla idmanlı olduğu göze Londra, 6 (Hususi) Bugün 

Y orkshiredeki bir kömür ocağında bir 
çarpıyordu. Çobanın gayretleri iyi netice 
;vermedi. Çoban sayı hesabile mağlup oldu. infilak vuku bulmuş ve ocakta çalışan 

Müsabakalara yarın devam edilecektir. 58 kişi ankaz arasında kalıp ölmüş .. 
Bayrağlımmn Olimpiyat direğine tür. Ancak 21 ceset ankazdan çıkarıla· 

çekiliti bilmiş bulunuyor. 
Berlin 6 {Sureti mahsusada giden ar - Bayandırhk işleri 

kadaşımız telefonla bildiriyor) - Mersin· Ankara 6 _ Yurddaki bayındırlık ha-
li Ahmedin serbest güreşte 79 kiloda dün- reketlerinin sistemleştirilmesi ve pliınlaştı
ya üçüncüsü olması üzerine bugün olimpi - rılması için iç Bakanlığı tarafından mühim 
Y~t direğine merasimle Türk bayrağı çe - 'lbir karar verilmiş ve bu karar vilayetlere 
kıl . t' B w d" w k'I' k ·11· • mış ır. ayragımız ırege çe ı ır en mı ı •bir tamimle bildirilmiştir. Bu karara göre 
marş çalınmış ve on binlerce halk tarafın- ~alk hizmetlerine ait bütün bayındırlık işle
.dan selamlanmıştır. 

1

ri, merkezin tam ve şartsız bir kontrolu 
Berlin, Ü (Sureti mahsusada giden 'altına girmektedir. 

arka~aşımız telefonla ~~tdiriyor> - . Almanların Protestosu 
Bugun yapılan yelken musabakaların: 
da beynelmilel Starsda Türk takımı 
beşinci gelmiştir. Diğer bir yelken mü
sabakasında da 21 inci olduk. 

Türk Milli takımı Dreadende maç 
yapıyor 

Futbol takımımız pazar günü Dres
den şehri takımiyle bir maç yapacaktır. 

1 

Paris 7 (Hususi) - Prag hükumeti, 
Emilio ismindeki Alman gemisinin, ispan
ya hükumeti tarafından bombardıman edil
mesi hadisesini, İspanya hükumeti nezdin· 
de protesto etmi~tir. Alman mültecilerini 
İspanyadan almak için oraya giden geminin 
uğradığı bu akibet Almp.nları çok kızdır-

mıştır. 

lki ahbap çavuşlar 

lngiltere, ispanya hadiseleri 
ve Cebelüttarıkın vaziyeti 
•ı ngiltere tarafından son zamanda zecrl 

tedbirlerin kaldırılması ve yine bu mü· 
nasebetle karşılıklı yardım esasına müste
nit Akdeniz misaklarından vazgeçilmesi, 
bili. bir zaaf eseri sayılmakta devam olu
nuyor. Fakat unutuluyor ki İngiliz İmpara· 
torluğu için harp, §İmdilik. şayanı arzu bir 
macera değildir. Binaenaleyh bu uğur • 
da yapılabilecek olan her fedakarlık yine 
azdır. Kaldı ki İngiltere, doğrudan doğru
ya harbe atılmayı hiç bir zaman arzu etme• 
mi~tir. Onun için ileri sürülecek muaviu 
kuvvetler lazımdır. Bugün, İngilterenın is
tinat edebileceği bu nevi kuvvetler kafi 
derecede mütecanis değildirler. Binaena• 
leyh sulh lehinde İngilterenin ihtiyar ettiği 
fedakarlığın esbabı mucibesini, İ§te, yuka· 
riki mülahazalarda aramak lazımgeliyor. 

Bunun haricinde lngiliz efkan umumiye• 
sinde bütün Avrupaya kargı şayanı dikkat 
bir çekingenlik göze çarpıyor. Çünkü İn· 
gilizlerin büyük bir ekseriyeti, kıt' avi Av· 
rupayı, her türlü karışıklıkların tabii bir 
kaynağı sayıyorlar. Son İspanya ve Yuna• 
nistan hadiseleri, maalesef, lngilizlerin bu 
kanaatlerini giderecek yerde, takviye ede
cek bir mahiyet arzetmektedir. lngiüz si • 
nema ve gazetelerinde, ispanyadaki da • 
bili harbin feci tafsilatı ve resimleri teşhir 
olunmaktadır. 

Bütün f ngilizler, bu vukuatı kendi gÖ· 
rüı ve telakkilerine has bir gözle takip 
ededursunlar, tam bir bitaraflık gözetti -
ğini ilan etmekten geri durmayan fngiliı 
hükumeti de, her iki tarafa, harıl haııl si
lah satılmasını yasak etmeye hiç de yana~ 
mıyor. Demek oluyor ki bugünkü lngil • 
tere için, her siyasi hadise, bir cıbesiness.ı 

vesilesidir. Bu a.ili.hlar, muayyen bir mento 
şahadetnamesine istinaden ihraç edildik -
!erine göre, resmi lngiliz makarnalı için do 
bu silah ticaretini sıkı bir mürakabe altın• 
da bulundurmak güç bir şey olmuyor. 

Maamafih İspanya hadiseleri münase • 
betile bu memleket işlerine müdahale edil· 
memesi için her devlet gibi İngiltereye de 
bat vuran Fransaya verilen «prensip itiba• 
rile muvafakat» cevabına rağmen lngilte· 
renin bitaraflığı sözde kalıyor ve herkce 
bu aözle kanaat etmiş görünüyor, Şu halı 
göre bugünkü İngiltere, Habeşistan muhac 
rebelerini endişe ile idrak eden ve o za 
manki gibi hep müphem konuşan İngiltere 
olmakla beraber Cebelüttarık'ın vaziyeti 
noktasından kendisinin ihmal edilmesin' 
müsaade etmiyecek kadar hassas davranı• 
yor. 

Tahmin olunabilir ki bu devlet, bu defa. 
ikinci bir muvaffakiyetsizliğe uğrama 

mak için ihtiyattan ayrılmıyor. Ve görünü~ 
göre de kendi namına hareket edebilecel 
kuvvetler bulabiliyor ve bunlardan İsb 

fade ediyor. - Selim Ragıp 

Sovyetl11rin !&panya 
Hükumetine Yardımları 
Moskova 7 (A.A.) - lspanyol muha· 

riplerine yardım için toplanan 1 2 milyon 
145 bin rublelik iane pek yakında Madrid 
hükumeti ba~akanına tevdi olunacaktır. 

ispanyanın sefiri istifa etti 
Devam etmekte olan ihtilalden sonra 

Madrit hükumeti ecnebi rnemleketlerd4 
bulunan sefir ve konsoloslanna gönderdiğ( 
bir tamimle hükumete sadık olup olmadık· 
larını sormuş ve sedakat göstermiyen dip 
lomatları istifaya davet etmiştir. 

Tamimden sonra Berlin ve Romanı" 
İspanya sefirleri istifa etmişlerdir. ispanya 
nın Ankara sefiri M. Begonya ile İstanbul 
başkonsolosu M. Palansiyada istifaların& 

vermişlerdir. 



f 
Şark fimencliferlerilDün yıhn en sı 
hükumete geçiyor günü idi 

Bir rüşvet cürmü Dil ve meslek Kermes Dün firket kongresi top- Akıam bet buçuia el 
landı ve karannı verdi fiddetli bir fırbna çı 

fakat çok sürmedi meşhudu imtihanlan müsabakalan . ~ - ıı c1e. Şark clemiryo11an 

• M.. b kal ;...;.ik tuketı fevbWe lıiaedaran toplantJ8ı Dün hava çok sıcaktı ve rasat lıtiktat t•hakkak .memuru Oniversite bazı tereddütlu usa a • ara -9..... yapalm'f, firketin maJzeme.i ile itlet • Din veıdiii malfbnata - de 
bir hekkaldan para abrkm noktalan vekiletten sordu edenle! bır de ıeçıd me ~azuun hiiJui~e _IAhlma11 iti seçen 8elıe içinde aerek ~ eeae i · 

ymlmlandı - remnı yapacaklar ekaenyetle kabul edilmıttır. dünkü kadar aıcak. sün kaydedilme-
- DiJ mllbebi talim•taun..min bazı mad· - . .. Meclisi idare hGkGmetle Ankarada mitti ve dün her iki .enenin en 

Bıfibitta tahaklmk memma Ha. deleri &ıl61telerde tereddGdU mucip ola • Soa sininde Kmla;r Cemi;reti EmiDöDI temasa seçmek üzere içlerinden bir cak aünti idi. Rawheneye söre 
W A. Betiklafta bir bekbldan l'iif- cak bdar wzubeaz alridmlt. ha ~ Şab.+ei•iD hii ıöıilecek bi• ı.aı almqtır... heyet eeçec:ekler ve ba heyeti. •bflll ölpde hararet 33,5 a bdar viiı-ı r.-
ftt •bn ciirmimeflnrt halinde ya- Maarif Veklıetine mlNcut ediJeHk izahat Kmla~ Knmainde 7apalacak Gmbpa eaaunı kararı.,tirmak üzett Ankaraya 1 • • 
...... m.,m iııh•mifllr, Dl llNkkW mlcilrii C.W te- Çocak m&..baka•na ittiıak edecek~ • göndereceklerdir. ~~ - • t 1.- ..__ .. 

• • • redd6ııll ~ MldaJar lteldgada .. lerce toeU U1U Te babaJarile etrmVete •• • ~pm uzen 188 ıuoıı;;ıy ~ug& 
Ha.na ~ ~ hak: izahab wmaifdr: aatincut 91mekteclil'. Hiilrftmete •·:~~ ı.t 3 kıınn- fimalden fiddetli bir fu1ma çıkan 

blLk eden ~~ye bet .yuz lıra ver'!' ._. Fllik ve Iİ7UİY• fUheleri sd>i I• k,nca yapılacak Baberler müaababa dır. Bunlarda birincili buradan!'~· Saniyede 10. 12 metre m•at1e 
~ ettinnif, Kadri de bu ver11· n&ül&ılinia t.zı ,..helmade talebe duam için bir çok beiberla cemiyete müracaatta nan hududuna kadar olan hat, ikinciıi kaydedilen bu fırtına çok kısa bir 
ilin tak olduiUnu .öyleyerek itiraz et., m&cldetiai clolclwcluiu denisa imtihanına bu~lar. Bunlann hepü Koma Alpalludan Karklmeline kadar manan man dniıım effiijnclea limanda .e 
miftir. iHetMii wnan pebiliı. Yani bir talebe müaabakalanna ittirak edeceklerdir. Gerek ve 3 üncü.ü de Edirnede mevcut olan hirde hiç bir huan ve kazayı mu 

Hüaü wrp.iD kanuni uullerle ta- iltene d,Yaziye ...,_.,. 1 inci aınıf imti • berbu ve ıerek Gürbüz Çoçuk miilahaka· 7 kilometerilk Jatıir ki bwJann hepti olmamlfbı • 
Ws.kak ettipni, bD teY yaplamay-... bllAım mektebi bi&:ireceii 11rada da ~ere. • anuı çok fevkalade olacaiı tahmin edil • 337 kilometre bd8r tutmak•eclar. ------------
... bildiamif ft nihayet meme bir ça- bilir. Fakat Ji.an imt:ihnlan öyle deaı1dır. mektedir. .... ..... Ot911c11 icra .. 
.ni MI bahmabilec:eiini illve etmİftİr· Muhakbk laer 9enmin imtihamıu ayni dn· K.nme. eiluacelel'ÜM:le Tabim 'bahçeli- •--=- · .. : . .a.. 1 bul 1 1 .... 
• (~ Wi) bulmak için de (50) rede vennek mechan,ed vardır. nin fimdiye kadar cöriilmemiı bir tekilde WD" -.- atin ·ıı:cm ;e paraya oevrllmesfne b 
.. ld W:. Kadri de bana nm oJ. Bir tald.e iı;fn huiıan d~ H • .,.....bhnı•na karar verilmifdr. •••llrt nr T8lllen 111118, 1811dalya, llJlllt mn..,..... • Lw-1---. aan imtibananda nnmdfak olanw:hia tak· Ke111M9 eileaceleri•e Taksim b.bçeein· 1 • r-• ~ / l / M Pllamll! 
...,, parayı 'ftleCeji pnB aa&tUIClfua-· clhde mııl.. derıl.-t imbluuama sirmeık ele 4000 elektıik ampilü ;raaackbr. A7nca • zınır panaJuı için l1C81'et .ve Sana- :'° ..:= ~-YDI•-
.... mlllllk&ndlr Fakat e)'lllde ı;.ac1 .. ....ı. bir çok havai itik 0)'11Dlan ;rapılıcaktu. Bil- yı Odunıda phfb h8ro faaliyetlerine dmm dl mmanlı dlldrtn 

1'ai. H&aidea aynlmca doi • hık .......,.;. Wr talebe hubuda oWaiu tün bu apklar .... riD laemen her tarafından dnam etııdteclir. kıymeti mub•••8llellDID )'Oade 1 
,. llliımci ...., ..... kendi.ine fazla .... mıllık .......... Pmeie bak ka~· aörillec;ektir. Büro lzmir eeqieinde latanbul nca- _,_ .._..ot lnllm·""'· fakdlıde 
Wl8i tebcl*-ılk etdriJdiiini ve bunun 18 998 Kerma eilenceleri aramada hir de hü • ret Odası namma 400 paviyon kirala- ~181986 t:ftın IJDl gGD 
• ..ı \ıilf• ilMlailmai için ele H•.W ..... faldilrede laam• n .,. ,ok dam mGeahakw olacaktu. Bu dam mıfbr. bal w...Ue•flJMllmdatdp 
rlpet l•r•il&liiini WJcliımit, riifvet o- 1eJ ~ lieewlu dö.Up le mala mO.hakuına halkla lrirlikte hemen hemen Bundan befb İstanbul eanayi erha· ıamı maJudHnde bam babmacak m 
....... nıll ..-hrm Damarumı po- tl..mct. mwnffak olaa tal.bele• pek çok· bata. 11,atıo Artiltlerimiz •e Anupadan bının da lel'lide 25 paviyonu balana • muruna mGraCaaUan Din olunur • 
.. teabit ettirmİftİr. tar. tehrimin ;reni ..ıen Be)srad 0pe.uı Pri- caktır. (24M7)' 

l'oll d&I dlkkhd. tertil.t almıt. Benim kanaatime tire lluiranda ... macloan.. S.pn Bahri;re Nuri Haçiç de ~~--=ı-----==--=--=---~~------~~ 
Hlmü dfdrlrAna aitmif, eHelce poliain lelı: denlerinden anınffak olup ... liaJ! itdnk eclecdtir. Mefhar YmD .... İstanbul Dördüncü icra Memurlu 
a• walenm tabit etriil paralan al • clenleriDdea döaen talebeler yeniden Hen Cim Ludoean ela mfteebek•lardaa eoara 

~1r:~~ k L .......... dhi tatalmedan mnf ter& et• Tak.im bahçesine aelip s., .. e.hri;r& .N. d ..., 
ft tma gu __ lllMM'D ÇLACa_. e9A&oo • U--: J d _.ı ... ..;ı..Je k d" gV un an e 

.L li" ler &nda --L-lanarak ka- melWider. n • ..,,.ç e ana -ec:esı -~ nme te ır. • 

.. po 1 tara .. _ D Y~ _ Şad,. ...._ ... mektebinde okwa S.yaa Bahri7• Nari Haçic eoD derece C!- ~ L.L!--1 • d j--'-1: olap ta 

... FdiriiJmiiftür.Humu ~ kilaplu ldiç6k ıırf-'" jpD pzıı1mq ld • i.Ji dw etmektedir. Bwıua jpa artiltJer.. Nuh C.--••ı F.mniJet ~ uuwaırm ..,_ 

.ı.ı ............ Tahakkuk idaraa taplanhr. Mnnlu w.a..,t al&lraJ-DChr • ..... da yapal.cak dam müaahua11nı beı ••••• :r-iali iç ehlivukuf tarafmclan (20&0) lira kqmet takdir 

....... itiı.ıen Hlmünün muamee IDIJ'01.._ Şimdi taletulerin ,.., n men • halde kazan•caiına emfodir. lem Olldiclarda lhuni1e mahallesinin b7den ~e ~de naaı 

..... tıedn1r.e .......... IUP oWalan ilim fÜe)eri uzan it:iban Bizim artiatlerimiz aıaauadA Muam • ziz ealri ye ,_i 2 7erinde 2, 17, 19 No.la alı Çepae IObit, 
, • , l..U..lr aJmeıak ymi ldtıplu bazarlamna\tac:hr. mer dana müaabakwda birinci sreleceği lbuaife caddeli eola Şakir ala ~ ye ban•i, önl azlziye 1 

1987 ,.. ...... '\' .. _ ,....,ela A brlan iı;ia bazırlaıaan kitap-- tabminindecffr. nanıaziz tobiı ll~ mahdut 199 No. lu methalle sirilen kısımda: ~ lllJtriz lu WriDci lepiDiD 15 .ine kadar hualmıt S.,or müsabakaları: Boka. Cüret, Ea • nan kaba -ini toprak bir aYlu, altlan hodram brpbldı msdı 
1937 _.. ,_~ p.n.te, b6tüD olMP'mr. h eeae il;iDcle B lmrllln icia de krimd8' müreklepau. Bir çift Bayan tara· -'-lan iki otla, ........., .............. alb, ...... ....-... 

..___ ı_:__ı...a.L-.L.;:::~ ·:.:'L .:..·:!i-~·.o:..~ L-ı. W. Wtap ............... tılıtiarıli 4bufiıdl. fmdan •• RolllaD)'lldaa selecek boksör ve "'.... ala rka ___ 
1
_
1
_ b" tfak, 

91'119• ~ iftit115 ~ yu E lce h ~-' '-!.. L!l..1 _ im olan " ., - t f d ı k b ·· zemı"nı" malta bir taılık, zemini malta tu ocmw ır mu • c,._ __ f ıll--'atlar p VVe USUN Dil' fe1Wae &ÇI tf guretçuer ara ın an yapı aca U musa• lna da 
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~'-- edilerek 'atklırlanim -... -~· at.pp - lad:b Wr .,.. tA'•8W -clk arlbrmaya vuecımm 
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MEMLEKET 
• 
lzmirde incir standardı 
müstahsile ·yüldetiliy r 

HamLman bet maddelik rapor tdkik 'edilerek 
bir tali.amme bauıl nacak 

zmitte mühim 
Bw kereste 
Kaçakıçılrğı 

Miswdeı ~ ~dilim btak 
'keresteler göçmen ~v.Jeri 
yapılmasına tahsis ~k -
~ <Hasaai} - Viliyt!t <epey ~·

.-daırı~ lmdtta yçiltttı bir lkereste 
~htmı tahkik etmeJdeair. 

Bu tahltikata Ziraat V eJrileti de bJr 
müfettiş aöndermek auretile iftir.C et· 
miftir. Vak·a .fU te-'kilde hülaea edilebi· 
lir: 

E O SET 7 

/ Yeni yılın ilk pancar 
/mahsu ü abı-ikaya verildi 

Buğday Rekoltesi fazla 
Eskişehir, - Borsaya günde 

1 
...... JiM ,...., .... ·~· .... ,... .......... ita ·ı e.... ., - lir ..... . 

.... 
1 

, ..... , lıılılııtaa ... , 1 

....... )IJll ıit 

M. .ıM ıöda clo,_ llull 

15 vagon buğday ve arpa ıel • 
meltletllt. Bu ,.ı felolte•t l ~~rl ) itdd 
üç ffillfl fülichf. Büğaıt; ff tldf c18ft 
1r. .. tt1t ... '8aıtHill ha.t dtliifftlftlf. 



1 S.rfa 

SIHHi 

Deniz 
BAHiSLER 

Banyosu 
Denizden en fazla ne zaman istifade edilebilir, deniz 
banyosu hangi hastalıklara iyidir, denize girmenin 

ıartlan, faydalan, aksi tesirleri nelerdir ? 
Y•z•n: Doktor Etem V••••f 

insanın 140 sene 
Yaşamaması için 
Sehep yokmuş/ 

24 Yaşında bir kadınla 
evlenen 68 yaşındaki dok
tor Voronof böyle söylüyor 

Bütün dünyada fÖhret .kazanan 
doktor Voronof son günlerde karısiyle 
birlikte Londraya gitti ve orada genç
lefIDek isteyen bir sürü lnıili:zlerle 
kartı laftı. 

Voronofun İngiliz gazeteciterine 
verdiği malumata göre bilhaeaa İngiliz 
kadınları maymun guddeleriyle aşıla • 
narak gençleşmeğe çok heveslidirler. 
Voronof, başka bir memlekette bu ka· 
dar gençlik düfkünü kadın görmt"miş. 

Bununla beraber, doktora göre, u· 
mumiyetle erkekler gençleşmeğe daha 
fazla taliptirler. Her on erkeğin genç -
lik ameliyatına talip olması mukabi • 
linde ancak bir kadın bu am~iyatı yap
tırmaktachr. Halihazırda 68 yaı.ın • 
da olan doktor Voronof'un karısı 
24 Yatında çok. yakıfıkh bir Viyanalı-

KIRK GONDE DEVRiALEM I 
Tanımadıjınız memleketler ve inaanlar 1 

Yezen ı M. Ekrem 

Dünyanın buğday ambarı: Kanada 

dır ve bir göz doktorunun kızıdır. 
- 1 - icap eder. • . . Voronof Londra gazetecilerine flln• 

Deniz tefıirinde ve deniz menimin- De~izden en çok ı.tıfade edilen lan da aöylemittir: Kanadada liraat 
.leyiz. Bu ~.evsimde denizden istifa • mevamı haziran ayından aonra hatlar. «S.,ka memleketlerdeki kadlnlar . Ameıiwun fimalini kapbyan ve Av • ı Kanaduıın sarp tarafı ile lqiHz Ko 
de etmek ıçın bazı noktalan nazarı Cünq yüksek hararetini suya bol bol .. .. ki ı___ t ed' lar F rupa büyük)Uiünde bulunan Kanada da laml>Jyam adı verilen dallık. fakat ik 
...l!LL_t alın-'- I!!!_ dı ıenç ıorunme e JUW88 ıyor . ... Sibi L. 1 d nü. • e·· "'- Ok __ Lın • 
m&&a e ~ H1Zım r. verdiii bu mevsimde suyun soğukluk , 'ıya aibi dünyanın eoiuk -.utup ann • ,mwayım ve uy\a yanus 9Ull&:enne 

De~~e.n en fazla ne zaman istifa. derecesi azalmıttır Temmuz, ağustos, .h~i tetldl eder. Soiukhıkta Sibiıy~dan a• ~n madenleri zeng~ bi~ mıntıkadır. 
de edılebılır) Hangi haatalddarda de- eylul aylarının nihayetlerine do v u ,... kalmıyan Kanadada klnuau.anide ha· ea ve cenup taraf lan ıse zır.ate eon der 
Diz banyoları kuvvetli bir tifa tesiri yavaf yavat havalar sıcaklık derec::i. 'aret 11hnn altmda 60 derec.eye iner. elverifli bulunan ve bugün Kanadaya 
yaratır) n · k ybett 'k d · · . d Kanadanın fimali eenecun 7-8 ayını day i.tihsalincle üçüncülüiü temin r.d.ıl 

Denize airmenin tartlan f d l ı • ~.: enız mevaımı • aona ,tonmut olarak seçirir. lnaanlann sakal ve ıMDSin ovalar mıntakaaıdır. Nüfusu az ol ' 
ahi tesirleri nelerdir) • ay a an, erı; . . ndİ IU d . ban 1 hvıkları bir kaç san.iye içinde bu tutarak duiu için buidayanın bepGni yiyenaediiİ" 

De . k' I . . . unun ıçı r enız yo an ~rtletir. M-.hur biklyeclir; ee)')'alun biri den barice buiday çıkartmakta birinci~ 
De~ ım er ~rme~elid~) nı temmuz, aiıu~os, ve eybildo yap. 11ayd. eoiak bir günde çadannda •cak au ,Avrupa kadar büyük olan Kanadanın bif 

nız havası bunye uzennde nasıl mak lazımdır. ile eol yaaaiuu yıkarken evvelce yıkadıjı uır evvel nüfusu bir milyona vamuyord" 
temler btralur) Sıcak memleketi d Bah · fit · v v ı-L th d d v ..ıı. . • . er eı_ rıee sa- .-. yanasımn ıs~ • ının on usunu Şarkta lngiliz ve Fransızlar yerlepnışlerr 

Okuyuculanmıza bu huauslan ayn hıllerının hattııatıvaya yakın olan yer- • üttür. içerilerde »e av ile geçinen yerliler vardi' 
ayn izah edeceğiz. lerinde deniz hararetini muhafaza et• Kanadanın kutba yakın fimal taraflan Kanadanr.n asıl ilerlemem elli eene e'ff'I• 4 

tiği müddetçe banyo almak mümkün· Simyada olduiu sibi buzlu çöllerle (Tun- tinden hatlar. Bugün nüfusu ( 10,000,008~ 
Avrupada aahil ahalisi yüzde yüz dür ve bu deniz banyolan tamir edici, ,clıa) larla kaplıdır. Bunun cenubunda ga- dur. Bunun 100,000 kadan yerli 011 

deniz meraklısıdır. besleyici, kuvvetlendirici hanainı asla et senit Kanada. ~anlan uzanır. Or - bunlar da Eekimolar, Algonquinler, tro 
Franaanın Kot Dazürü , Belçika • kaybetmez. ~ların cenubu ıae znaat ve hayvan ye- quoiler ve Huronlardır. 

DID O.tandı, Mısmn lakenderiyeei, A· Hanci hutalıldarda cimiz banyoları ,.dft~ıe~~ Saint • La ent 8-ün Kaaadanin ır: ...... ı....-e his" ::=-:.m :alif~~iy~ sahille? yaz~· ku~etli .bir tetir .. yapar) . ~nıelıri 
8

kıyıl~ .iklim daha mülayi::dir. met eden sebepler: 1 - Kanadayı b~ 
• • f~· yuz bınlerce zıyaretçı .. Bız, hır çok muphedelerle teabıt e- Fakat gene bizim kıılanmızla mukayese .bata kateden trenler. 2 - Muhawllf'I 

nm .~ea ut ~ırer mevsi~ aeçirdiği ve diyoruz ki ekeeriY.etle sinir romatiz • \eclilemiydcek derecede aoiuktur. Hattl . 3 - Madenler ve bilhaaaa Klondyke al 
denmn tabu kuvvetlerınc:len i9tifac:le maaı pçirenlerde, artirtik bünyelerde, Erie vt: Ontario sölleri arasında bulunan tın madenleridir. Altın ketfedilir edilin,. 
ettikleri kötelerdir. asabi haatalı.klarc:la, uzun mücldet ka- • dünyamn en methur çağlıyanlanndan buraya derhal albn arayıcılar uçuıtulf" 

T6rkiye huc:lutlannı nazan dikkate bız çekenlerde, ayhafılannı muntazam Wri olan Niasara telileei büyük bir au kit- ,iklimin aon derece pddetli olmaaına ,.t-
alacak olunak ıöreceğiz ki denizden görmeyen genç kızlarda ve kadınlarda, . ~ 47 metnı yübekl~ten döküldüiü pıen OaW110n • City tehriai kurdular. ıc. 
azH olan yerler pek az ve denizle mü- yemeklerini iftiha ile yiyem:yen, Jıa. halele kıtın daima donar. ŞeWenin donmut padaıftn · diS. servetleri hayvanı, ne 

n•.meti olan umumi nüfuı ekıeriye- zım aüçlükleri çekenlerde, devamh 1;ia.f sMiu üzerincle ıünet fUUtl doyulmaz ziya ,• madenidir. Kanadada av Hudaoa k 
ti tetiiJ etmektedir. ağrılannda, uykueuzlukta, deniz b.n- ı~•rile reng~re~ teltiller ~~!.ar. panyuı beeabına yapıhr. En kıymetB 
De-ı:- · • • bi'-- -k b'ld" _L .. be lak f Narin Uzen bır ayna 9Ulll veya la__ı__ .. .. & "lk' L .. :iL: K k ~ sevgısını une ve ı ırme& yoeu mus t ve mut ai a teeirint ı _ . . •• .. ""ldir N h. d" t van nıafl gumutı ti ı. aara ~ a 

için bu pnİf menbaın hU8118İyetlerini haizdir. ' pi sil>ı dum~uz delP ' ~ rın 1~ a ~ Zerdeva. Kunduz avlantr. Ve timdi IU 
J.amlatmak klfidir. Gerek dimal yorpn ... 1arinda _ rafı d:_~•llndan alttan aad aul on • nadaıda tilki çihlik hayvam olarak yJ 

Den. '•- • lladam iV f mat o .... abb kısmım kırar ve e er, o za- rihnek d" 
ız ıuyu terkibinde. iyot, brom, rek kuvvet earfmı icap ettiren adall . , .. o~~?. .. . 'man buzlar nehrin 7tiaünde, kutuplardaki te ır. .. . 

IOdy6m, manpnez, kalıayum, raci- yorgunluklarda, ahnan bir deniz ban· kat fnciliz bdınlan aorunüıple iktıfa iM.acizier sibi karma kanpk hi.r tekil ala • Kanada bugun Avrupalılann Amer.ik 
J'Om emWıına maliktir. Daima günq yoeunun fayc:lab tesirini ve memnuni- etmiyorlar ve tutamam geıiç olmak, rak yüzmeie bqlarlar. Saint • Laurent malik olduklan yegane büyük bir t8' 
temasında olan deniz 1Uyunun bu yet veren neticaini her zaman görü .. ıolf oynamak, Abahlara kadar dana- nehrinin ıaıl>ında bet büyük ıöl bulunur Dominionudur. Tıcaretinin büyük bir kıl 
mnlAb1a radyo aktiviteei artmaktadır. yoruz. etmek, kızlarından farkedilmiyecek ki bunlar hem Kanaclaya. hem de birlqik nmın~ .lngiltere ve birle~k Amerika ~e~ 

Deniz radyo aktivitesi yorulan, za • Denize girmek için yaf meselesin • hale gelmek, hatta torunlanndan ayırt Amerika ~etlerine aittirler. Birbirlerine letlerı ıle yapar. Ottwa idare merkezulit• 
yıffayan sinirleri, pvşeyen etleri ve den evvel kalb, böbrek ve ciğerlerin edilmemek iıtiyorlar. Yani hem kuv- bailı olan bu göller aruında yukarıda 
llefVÜnemasını kaybeden kemikleri sıhhi vaziyetini teebit etmelidir. vet, hem güzellik kazanmak talebinde- \eöylediiim.iz sibi Niacara tellleei bulunur. Bir köylüye yddtrlm İSIHI etti 
heeleyici olması noktasından vücuda Bundan da sıraaiyle yazılanmda bil. dirler • payet .b~ bir at nalı ıeklin.d~ olan bu Aydın _ Balta köyünden 
pek çok faydalı olduv kabul tın k d" v• «Sonra devlet hizmetlerinde eeki • ,tet&Jenın 11ir kıyı•• Kanadaya, diler kıyısı •• 

gunu ~ e ırecegım. . 'h • lam b. k d I Amerika biri.etik devletlerine aittir. Deniz- met adında bırı Mendres kı)1 
mıf larve 1 t~~ar ıted ır to -~~v.etdmile .. den selen vapurlar Saint - Laurent nehri sında hayvanlannı sularken yıldıfl 
mur ı muracaat ere teuavı e .. .a . ı- Amerik rtua d b k '"I .. t" A · d b lu s M • e k . t' I B I v L f vuata e pma ı anın o n a u· çarpara o mut ur. ynı yer e u _.ii 

N UL 1 S
..., _L.. _.::-c me &1 ıyor ar. un ann ç4?1'1 &a aca lunan büyijk söllere kadar gelirler. Bu neb· nan •i kiti de üç metre ileıiye fırlalP"I 

O f ·u 1 genç olduklan haJde meaaıye devam rin halici 2' kiJomeıtre 1enitlii\ııde, ap L. L- h !L • • d b' Jm mlf -
• • I!!!-- 1 h · . k • .L.- • nuuat er :ı&ısıne e ır teY o a 

, ıçın UKJm ge en ayatıyetı ayuctmıt- ise 150 kilometredir. Nehrin Uzerinde bir 
1 di 

. br • .,,,,, 
__ er r. takını teWeler ve seri akıntılar vardır. 

C<Erkeklerle kadınlann 140 sen11 ya· ' 

Kazaya 
Uğrayan 
iki genç 

1 •22 yapnclayım. l:ri bir aileye men• 
1ap bn kızla aevifiyorum. Bu kızla bir 
ti ay evvel bir gezintiye gitmif. bir ka· 
.la se9mıittik. Bu kazadan sonra ikimİ7. 
ile sakat kaldık. Ben iyilettim. O bili 
~atıyor. Ben bu kızla evlenmek .iatiyo
tum. Fakat kız artık bu sakat haliyle ev
lenmt:k istemiyor. Çünkü ana olamıya-
caiını, beni mea" ut edemiyeceğini ııöy

lliyor. Onu kandınnak için ne yapayım) 

Doian 

Hi..inm talcdir ederim. Kadmm ba 

laareketi seni imtihan içindir. Yani ev

'-••w4 ietemekte umimi olup olmadt

~ ..... ile meıplclir. Y.... eo-

_... ,.. ola=eie- ....... ;roldur. 

* ttlki eenedir bir erkekle aevifiyoıum. 
Bir müddet ni,anlanmamız mevzuubah
eoldu. Fakat o sırada sevgilim itini kay
betti. Bir müddet beldemeklijimjz İcap 
~ti. Sonra tekrar nipnlanmağa teteb
bu. ettik. Bu defa annesi öldü. Niıanı

mız gene ıeri kaldı. Şimdi de artık ev
lenmekten bahsetmiyor. Ben evlenmek
ten bahsettikçe llfı bqka mevzulara se
tiriyor. E'Vienmeltten vazgeçip aeçmedj
iini nasıl anlayabilirim) 

Mün~ver 

Bunun m buit Jolu tadar: 8afka 
taliplerinia Çlbr. Aileniz kendisine bu
bu haber verir, ve iki aenedeaberi bek
ledikleri için artık ba evlenme itine de 
bir son vermek limn ıeldijiııi söyler. 
Erkek evlenmek niyetindeyse artık ma· 
lıeret bulamaz. Evlenmek .U,etinde de-

lilse lrat'i ceYahmı ·~· mec• 
oı.. :n:vu 

pmamaları için sebep yoktur. K1-dı11 • 
lar, erkeklerden daha rahat ve daha 
tabii bir tarzda y~rı için bu ka· 
dar Yataroaia namzettirler. 

((Tetkiklerime göre her hayvan, 
tam yetitmesi için geçirdiği mü~detin 
yedi mislini Yaf8maktadır. 

«insan, takriben yirmi senede yeti
tir. Bunun yedi mislini Y8f8maeı llzım 
geliyor. Kadınlar, erkeklerden fazla 
bu hayvaniyet haline yakındırlar. 
Yarım saatlik iatırapsız bir ameliyat 

neticesinde yapılan atılama bir kadına 
15 sene kazandırıyor. n 

Tepebaşmda yangm 
T epebatında Mezarlık sokağında 

Y ugoelavya tebaasından T odorinin sa

hibi olduğu 6 katlı apartımanın üat ka
tından yangın çıkmış, taraça luemı ta• 
mamen yandıktan ve çöktükten son • . 
ra eöndüıülinüftiir. 



- 7 Ahatoe 
• 

Cim Londosla nasıl 
ve neler görüştüm? 

Yunan Pehlivanı "Pehlivanların evlenme aleyhtan 
olduklannı tekzip ederim, diyor. Ben evliyim, 

güreş minderi ile evliyim ,, 
Y•zan ı N•cl Sadullah 

Halkın fikri 
Plajlar ... Halk ve ihtiyaç 

i danbulun tlört taralı denisle 
~urilmiı oldaiu halde halkunu 

6illaaaa ııcalı günlerde bu nimetten 
ütilaJe edememektedir. Plaj • 
ltll'tla ihtilıôr uartlır, matauauıt lıa· 
sançlı bir adam oralaTa gidip gele • 
mez, deniz hamamları lıali değildir. 
Ve 6a yüztlen lıtanbul hallıı lıiç te 
metleni bir uaıl olmıyan kovalarla 
1a dölıünmeğe mecburdur. Okuya· 
cularımız bu huıuıta fU lilıirleri ileri 
ıürmelıtedirler. 

Eczacı Cemal: 
Halkın en bü · 

yük derdini bul • 
mupunuz. latan • 
bul gibi yarım ada 
olan bir tehirde bir, 
iki plaj var. Ve her 
biri yanmpr gün · 
lük mesafede. 

Akpma kadar 
çalışan halk yoı -
ğunluğunu dinlen • 
dinnek için en ta
bii ihtiyacı olan bir 

·' 

Tarihi abidelerimize 
nasıl bakıyoruz? •. 

7 

* .. • 
ZekUı, tahsili, zarafeti ve tiirleriyle yapdığı devirde mümtaz bir 
yer tutmUf olan ve samimi, lAübali ve nükteli fıkralariyle ismini 11k 

mk andığımız Türk. kadın piiri F ıtnatın Eyüp caddesi 
&zerindeki türbesi bir aptesthane halindedir 

Y•zan : A•t•d Ekrem Koçu 

Şair Fıtnetm tOrbesi 

Cim Londos ve Naci Sadullah banyoyu da bula • 
ZekMı, talıırili, zarafeti ve fiirlerile ya• - Hattın selecek 

pdığı devirde mümtaz bir yer tutmut olan; araraın 1 
ten de beni muna1-

ve ben, bir bakkalın yanana ,.ırak o- mıyor. Bu kadar uzak yerlere ııitmeai gü • 
Cim Londos ••• Cim Londos... r nünün ve o ırünkü kazancının yarısına 
Cim Londos... larak yerleştim. Ondan sonra, geçine· • belki de tekmiline • mal oluyor. Plaj ıa· 
Haftalardanberi, bu lımin kulağımİ· bilmek için girmediğim İf kalmadı. Ka· bipleriıUn bu sünlerdeki ihtikarı da akıl al-

la çalınmadığı, ve Pümüze çarpma· sap çıraklığı yaptım. Seyyar aatıcıhk, mıyacak kadar fazladır. 
clığı köfe hemen hemen yok gibi. hatta boyacılık ettim. O ııralarda met· Deniz banYoeu medeni ve memleketin 

ve tamimi, laübali ve nükteli hkralarile 
halk aruanda ve edebiyat meclialerinde a• 
dı sık tık anılan illt büyük kadın pirleri • 
mizden Fatnahn Eyüpteki türbeaine uira • 
dım: 

* f'atnMın divanından bazı parçalar ah • 
yorum: 

Ne mümkün pençei atim muhal.betten 
ola uad. 

Şu anda, kalemi ıüç tutan par- hur z ,ihivskonun güreti vardı. Ben, ulıht ibtiyaçlarandandır. Bu pl&j azlıiının, 
Jbaklarım kapı araaına kısmış gibi 11• güreşe delicesine meraklıydım. On pa· bahalılıiının halli çok pyani temennidir. 

Bugün linivereite kütüpha.neainde bu ta· 
tırları yazarken, karıımda duran ıu altın 

Yine mürav dilim bir çepni ..ıabiu fi. 
kir oldu. 

~ sızım ıızhyor. Çünkü iki ea:ıt ev· ıam ohnadığı için stadyom parasını • • • 

~el, Cim Londoaa elimi uzatmak gaf· ceketimi satarak ödedim. Zibivıkoyu· Netlim Kalfti ı 
!etinde bulundum. seyrettim. 

Oim Londos boydan yana hayli fa
~r. Fakat bir ahmak kafası kader ka

lın kollannda, ezici bir kuvvetin top • 
landığı BfikAr. 

Ve tesadüfün earabetine bakın ki, tam 
on sene çalıştıktan sonra, o vaktile ceketi
mi satarak girdiğim stadyomda, on ıene 

Şehrin merkezi 
yerlerinde büyük 
plljlar veya mo • 
dem deniz hamam. 
lan yapılmalıdır. 

yaldızlı ceylan derili cilt içinddti müzehhep 
ve nefie divanın eahlbi olan kadının türbesi 

bir apteehane halindedir. Bu türbe hara • 
beainin dıtında.n bir resmini neşrediyorum. 
içini. objatif bile utanmıı. tesbit etmemiı • 
tir. 

* NetYei cima ....a..blaetle ıinül cİlf eyler, 
Çela1en derclü pnu cümle feramif eyler. 
Bir nia'ehle lı:omadı derdimi takrire me-

cal, 
Çepni malin nice pyilan bimit eyler. 
Kıl 11.uer. alma talon .... sirnı ilun. 
Seni bir .bub ğlemlı:ire Felek dit eyler. Sol ka,ının, ve aaj ahıının üsLiinde, 

ton DinarL maçından kalma taze bir 
)ara var. 

Cim Londosun rinaJerde atlattığı 
'Yartaları anlamak için kulaklımna bak· 
llıak kafi ... 

Koca f8JDpiyonun küçücük kulakla

ri, epeyce dövülmiif pirzolalık et gibi 
)aınyasaı. Kulak delikleri bile hemen 

l.eınen aörünmüyor ••• 

Onu, yalnız yakalayabilmek için, 
Parkoteldeki yatak odasına baskın 
)•Pnıaktan baf ka tek çare bulama • 
dıın. 

kendi eöylediğine ıore, 39 yaşına 
henüz bumJt: 

- Biz, diyor, tam on üç kardeşiz. 
~e hen, ailemin on üçüncü evladıyım. 
~t bu rakam bana değil, karşıma 

~anlara uğursuz geliyor. Bu itibarla, 
vana sorarsanız, dünyanın en uğurlu 
._Uakası, on üç rakamıdır, der;m, 

Annem, çok dindar bir kadındı. 
lialbuki babam, Allahtan ziyade or· 

chıya, askere, askerliğe tapardı. 
Annem: 

- Ben seni papu yapacağım 1 diye 
"-turdu. 

llablım: 
- Hayır... Papaı değil, zabit ola -

ttlt r diye ayak diredi. 

lialbuki benim ne papazlıkta, ne de 
~İtlikte gözüm yoktu. Onlar bu ar
''ılarında ciddiyetle iarar edince, pılıyı 
Dsttıyı toparlayıp kaçmaktan ba,ka ça
t, hularnacbm. 

,evvel hayran hayran ıeyrettiiim Zibivıko· 
yu yendim. 

Güretten ıonra kendiline bu teeıdüfil 
anlatmıştım. Bana: 

- Tuhaftır ... Ben de flit eürq maçını 

aeyredebilmelc için, bir kış günü paltomu 
Atmııhm 1 demez mi '1 

Vaktile, Amerikada cüret seyretmek için 
ceketini satan Cim Lond09 bugün Yuna • 
nistanın en zengin adamlan aruındadır. 

Ve Yunanlıların çıldırasıya eovdikleri bir 
sporcudur. Ona: 

- Sence, diyorum, kuvvetli olabilme • 
nin en batlıca ıırrı nedir) 

O, hiç diitürımeden: 

Bir deniz ban • 
yoau almak için • 
halk biT çok za • 
man kaybetmeğe 

- lnechur kalıyor . 
L ...... Oç tarafı .u olan 

,.brimizde. banyo 
ppamamak ha -
kiltaten pyanı hay• 

rettir. PJ&jlaıdaki bahahhia ıelince; bu, 
en tabii, uhhi bir ihtiyaç halinden çıkarıp, 
b.a yollardan kazanç teminine vaaata edi
nen pl&j tahiplerinden ziyade onları lton· 
tııoleüz brrakan eetilliyel:dar makamlann 
kabahatidir. 

••• 

Türk kadın tairlerinin en meflıurların • 
dan olan Zübeyde Fltnat, hicri 1161 yı • 
landa feyfıialimlık yapmıı olan EbuWıak 
zade Mehmet Eeat Efendinin kwdır. Ba • 

bası, büyült babası, anuının babası, erkek 
karde§i ve amcazadesi muhtelif tarihlerde 

fe)'füel&m makamını i11ıal etmit ilim. fazıl, 
tair kimeelerdi. KOCUJ Dervif Efendi de 
tilemadandı. 

Böyle bir muhit içinde yeti,en Zübeyde 
f Jlnat ô-i bir tahmil ve ıayet aerbm bir ter· 
biye aörmüıtü. Zeka ve zarafeti. hazır ce· 
vaplığı, bilhuea aadrazam pir Koca Ra· 
SIP Pata ve deıvrinin zarif bir külhanisi o· 
lan pir Hafllletle olan nükteli pkalapna· 
lan ile büyük bir töhret kazanmııtı. 

Bir heyeti içtimaiyenin teın"hini yapmıı - Bana sorarsanız ıüL.. diyor, Ye ila· 
"ediyor: 

- Gene bana ıorarsanız, inaanı en faz· 
la kuvvetten dütüren nesne de ettir. Ben 
her gün, talime çıkan bir ukerden fazla 

Divonyola Hacer Samiımı Gün 
doitla: 

Bu koca mehir j. 

çin elbette plajla. S:-

• olan Nasreddin Hoca, incili Çavut ve Bek· 
ri Mustafa tıibi Fıtnatın adı da etrafına zen. 
sin hahralar toplamıfhr. Fıtnat 1194 hicri 
yılma doiru ölmiiftür. 

yürür, ve bir versi tahsildarından fazla ko· -)'ok denecek kadar :: 
pnm. azdır. 

Buna mukabil, aizıma hiç et koymam. Halkın, ltcinin 
Fakat midem guruldayıncıya kadar süt çok zaman ve çok 
içerim, ve midemin aldığı kadar meyva 1>ara ıarfetmeden 

yerim. iatifade edebileceği 

Aynlmıya hazırlanırken güldüm: Yerlere, hiç değil • 
- Ya, dedim, aşk ... Söylenilenlere ba- •e. deniz hamamla· 

kılırsa, pehlh•anların sade enseleri değil, rı yapılması lbım- ' 
yürekleri de nasır bağlarmış) dır. Bugünkü yol 

Cim Londos gülüyordu: hıasraflan, plaj pa- .> ./ 
l h . . ralan, yaıayııını - Siz, diyor, bu rivayet ere ıç mana- • v •• 

Ç k 1• .. 1 yevmı kazancına baglamıt her keee ıçın ko-yım demeyin 1 Ün Ü mese a gene aoy e • 1 b l d' 
nilenlere bakarsanız, ekııeri pehlivanların ' ay Pl"a.~rı ama:z .:n~e ıyo~~· . . . 
burunları kırık olurmuş. Benim hamdolı1un, lk a1t ar mıkeael Sıhehncel, 1 ı~eBr - ~calr~t lfJ 

b o ma an ç an ıp at t en aaan ıgının henüz ne manen, ne de maddeten urnum .. .-· l . b - _ı b. l J 
L 1 d ! uz.,.ıne a maaı ıca eaen .ır meae e o ıa ıurı ma ı 

Pe4ılivanlanmızın, bu iddiayı tekzibe gerektir. 

muvaffak olmalarını temenni ederken, son ••• 

Şair Fıtnatın hazır cevaplığı. zarafet ve 
z~uı Gzerine dinlediğim fıkralardan iki 
taneaini yazmak .i.tjyorum. Çok muhterem 
KUiali Rifattan dinledim: 

Fıtnat bir kurban bayramı arifeainde a • 
rabaya binerek kurban almağa ııitmif. Yol· 
da pir Haflllele raatlamıf. Hatmet, devri
nin ele avuca ııimıyan ltiilhan pirlerin • 
den, hemen ıöz atmıı: 

- Hanam nereye aidiyoraun) 
Fıtnat Jiühali: 
- Kurbanlık koç almağa 1 

Dem it. 
Hapnet: 

- Aman sultanım, koça ne hacet, ıize 
ben kuman olayım 1 

Deyince hazır cevap Fıtnat: 

- İlahi efendi demiı, sizin bir boynu
zunuz kınlmıt. kesmesi mekruhtur! 

* 
cŞ.rlmı 

Beni derdinle Jeter ur ettin. 
Y olr ma inNılm • alim aöyle, 
ç....., ...... .... ....... İllin, 
Yok mu inulm • salim aöy1e. 

Atalı:ı •• celi 1mrmc1 ... 
Öldüren ıaımei launbannchr, 
ld• abbahma liftarmdır. 
Y olı: mu İnNfm • :ulim IÖyle. 
Zavallı Fıtnat, bir sazelinde de. 
Oku bu matlil pi Fdned enanudit 

timdi. 
Efendim wyre pi& ilem Ml'ipi aeh:reaıt 

olda, 
Açıldı Jileler. siDer yine. faah .. ._ 

oldu. 
Diyor. Bir gün türbesinin bu bale gele. 

cefini hatırından ıeçirebilir miydi~ 

Bulgar mürettip 
Bir gazetede çalişabilmesi 
için sahte nüfus tezkeresi 

temin edilmiş 

Bir lstanbul gazeteainin fransızca nüs .. 

hasının mürettiplerinden ve Bulgar tebea• 

tından lvanof kenc:IWni Türk tebeaııı imit 

ııibi g;_Jtermel\ için bir nüfus tezkere8İ el· 

de etmittir. Kendisine Türk tebeaaı süsü • 

l<ardetlerimden birim Amerikada 
tltaret yapıyordu. Onun yanına ı!lğm
--Yı kararla,tırdım. Yeni Cl~nyaya a• 

~alt bastığım zaman, on bef ya{lımda 

sualimi sordum: 

- Pehlivanların evlenme aleyhtarı ol " 

T iic:car Omer Pınar : 
Akpma kadar 

Bir hayli zaman oluyor. merhum Bay nü vermek mecburiyeti de bu gazetedeki 

8 
"ar, ya yoktum. 

~ardefimden hüsnü kabul görece -
1...,-ı sanıyordum. Meğer o, anasını, 
~aını kardeşinden çok severmiş. 
~ \1 e onlara isyan ettiğimi duyunca, 

na kafa tuttu. 

dt Sen bu muamele karşısında oradan 
h· lcaçrnıya mecbur kaldım. Fakat ce· 

~~~e on param yoktu, ve tek lcelime 
tılı~ce bilmiyordum. 

~ Buenos Ayresde, elime geçirdiğim 
~rık bir destiyle ve delik bir m<ışra • 

"~la auculuğa başladım. Amelelere 

""1~aba lllafraba su •byordum. 
"'it aelince ıu ~ para etmez oldu. 

duklarını da tekzip edem~ztin ya) 
Cim Londos: 
- Ederim 1 eliyor. Ve kemali ciddiyetle 

ilave ediyor : 

- Çünkü ben evliyim. 
Hayretle soruyorum: 

- Yunan gazeteleri aksini yazm11lar • 
dı. Yoksa, o gazetelerin, sana i§Jk oldu -
ğunu yazdıkları Holivut yıldızile mi ev -
lendin~ 

Cim Londos: 

- Hayır... diyor, ben güreş minderle· 
rine nikahlıyım 1 

Ter ıkokan kirli bir güreş minderini, ba
har tenli genç kızlara tercih eden Cim Lon-

dosu kavranabilecek kadar aşikar bir duy
guyla süzdüm, ve: 

- İsabet 1 dedinal 

~ Fazlı Necipten de fU fıkrayı ititmiıtim: :Ki .letanbulun bu ha • 
Bir mumcunun eayet aüzel bir çırağı vaıız aokaklan, Joı 

maiazalannda ne varmıı. Fıtnat bu çocuğa tutulmuı. Onu 
kadar bunaldığı • aörmek için her gün dükkanın önünden ge

mızı aziz belediye· çermiş. Şair Haşmet te dükkanın müda • 
miz biraz düşün • vimlerinden, Fttnatın bu alakasını derhal 

ae, eminim ki .. ıeh- farketmiş; ve «yaklaşma bana ateşi hüs . 
rin etrafını .plajlar- nümle yanar11nıı diye bir mısra yazarak ço· 

la donatırdı cuğa ezberletmiş ve Fıtnat dükkanın ö • 

Bilhassa işci • nünden geçip te kendisine baktığı zaman 
ler buna herkesten 
ziyade muhtaçtır. okumasını tenbih etmiş. 

Ertesi gün Fıtnat görünmüş, ve gözle • 
rile mumcu güzelini başından ayağına ka • 
dar süzüp geçerken, çocuk Haşmetin mıs· 

mesaisine devam ed.ebHmesini temin etmek 

maksadından ileri gelmiştir. Malum oldu· 

ğu üzere Türk tebeasmdan olmıyanların 
küçük sanatlarda çalışmaldrı ve çalııtml • 

malan yasaktır. Jvanof ta Bulgar tebeaeın

dan olduğu için mürettiplikten çıkarılması 
icap etmektedir. lvanofon işine devam e • 

Bütün bir gün di -
dindikten sonra, ancak evinin o günkü ge· 
çimini bir lira kazanmak suretilc doğrulta· 
bilenler buradan Floryaya gitmek için 
( 1 - 1,5) lira yol parası nasıl verebilir -

debilmesi için Türk tebeasına geçmesi 
mümkün olamamış, bunun iizerine gaze· 
tcde çalışanlardan birisinin de yardımı ile 
Hasköy nüfus şubesinden bir nüfus r.Üz• 
danı tedarik edilmiş ve Jvanof bu sayede 
işine devam imkanını bulmuştur. Nihayet 
İş meydana çıkmış ve zabııa bu hususta 
tahkikata başlamıştır. 

raını okumuş: Polis Hasköy nüfus memuru Bahanın 
- Yaklaşma bana ateşi hüsnümle ya • da ifadesine müracaat etmiştir. Zabıta ıah-

ler). 
Bu olamıyôT djye de on)arıı 

mahrum DHt etmelt eeranm nze}. 
denizden 

nareın 1 kikata devam etmektedir. fvanof eskiden 
Fitnat derha1 ayni vezin ve kafiye, ve Türk tebeası jkcn bilahare Bulgar tabiiye-

aym .zarafe& ve aükte ile cevap vcrmit: ame aeçaiji aöylemaeJr.tcdiı, 
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Yazan : Orhan Selim j----...... ._.-~..--~ Olimpigad mektupları: 
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KAN KONUŞMAZ! 
·----- Son Postanın ~debi Tefrikası: 60 
O çizginin altında insan, ne is • - Kaç saat çahfıyorsun) 

Türkiye - Norveç maçı nasıl 
oldu, nasıl yenildik? yan etmeği düşünebilir, ne kendine - Bilmem.. sabahtan akfarna ka -

benziyen y1ğmlarla ins&n olduğuny aö- dar •• 
rebilir. Sadeo(', uç•ua, bu~kaıı;, pir - ltinden mempyp musun) 
damla otu olmıyan bir çöle dlişmüf, bir Usta cevap vermedi. * . ---.---------------------------Non~ takımı bize rol .atacak bir takım değildi. F.akat bizim ~ocnklar o kadar fena oyııayorlardı ki 

~vveldeo tahmin ebne.seydik eızı.n.ıze jvnnp=ı ihti•.U JOlda. Ba beywilmilel uhecle .... - tabii 
vaziy~tlerde kendi kaleleri .ıe,w.de k'lllmee .....-.,. ı&-.ek ; • ...,. lipea• ı Ym,_ 

orman hayvanı gibi sallanan bacakla· l Sait iskemlesini ustanın iskemlesine 
rilp tek başmii\, bir baf1R3 dolatır du .. yaklaştırdı : 
nu. - Bana bak Nuri, dedi. Sana bir İf 

Nuri usta da çöle dütmüf bir orman fluldum. Bir lira yevmiye.. eonra en 
h~anı gibiydi. Ve bu çöl onu hiç de- fazla dokuz saat, bilmedin on sa.at .. ça• 

Berlin 3 (Sureti huausiyede gönderdiii· 
YaunıO.......,• 

ğitmiy~n. hep birbirine hen~iyen man- h9ır mısın) miz ar'kadaıımızdan) - Olimpiyatlarda 
za1a1arı, ıq•ya)uğa ahftıran •1.1•yzly- U•ta yine cev.ıw v~rmei futbol turnuvasına Tiirk • Nwv~ 111açile 
ğu, y~ll\ıahğl ve yorgunh~ktftD bafkA - Söyleaepe,. başlandı, maç günü Şarlot~urs .alıasına 
bi, teY ohm yoraunluğuyb, yg)lpfmtık - ~hfırım.. ptik, l11taabulda mühinJ eay» .. ma~da 
üz~reydi ki Eyüpten ıon 9eferi yapar• aait güldü: cöıdüiijınüz kalabalıiı Jıtsre~ u"ak. 
larken Saide rastladı. Dah~ goğruıy f.., - Nerde~ diye tormuyoriJin .• me- Hurctimiz yalnız bu~uııla MJ,eaydı, seDe 
yij_pten V@PUra binen Sait ggk daire • rak etmiyor mgıun) , memnun olacaktık. Fakat biz p.libiy.U de· 
ıiqo ae•lenip onu yukarı ~iırdı. - Etmiyorym ••• ç.lıtırım.. jil, iyi oyunlannuzı bile haeretle aradık. 

Nuri usta, Şaidin: - Yalma: bqraya biraz uzak .. tra11J- Çijnkü çok aca ve yereiz biı mqJüb~ 
- «Bugün ıenin eve geldim, an~n vay deposunda, tamirhanede • , .Senin uiradık. 

Haliç vapurlarında çahştıilnı apyledi. elinden tesviyecilik de rıehr, dejil mi>. Benim ıibi 1924 de Paria eliınplyatla-
u nıu. 1928 de de Amaterdam olimpjyaµa. Ama adamsıp Nuri, hangi vapqrda, k~ ıta demindenberi uyuyormuş da 

ıını ve oradaki hareketleri gören!.ri bu 
numarahsında çalıştığım bile eve söy· birdenbire şimdi uyanmış gibi silkin-

m-.ilubiyet lıerkeaten f~ üıdü. 
lememişsin. Seni buluncıya kadar ak- di. Yüzünde gölgeler ilk defa yerlerj- Futbol oyqapıuau unutaale.r 
la karayı seçtim .. » diye arka arkaya sı· ni deği,tirdiler. Sesi canlandı .. ~dem Bazan Ka<Hköyde, hazan Talurimd~ 
raladığı cümleleri tek gözünde bir tek sevin,Je: t>l.zaa da ~ef .ıadmda maç yapa.ıılar iGin 
ıfık yanmadan dinledi, dinledi. Sonra, - Gelir, dedi .. hem iyi tesviyeci 84· bur•lard, m~aka kaunmak deiil. U· 
dümdüz, ne karanlık, ne aydınlık, ne yılının.. tornFi.dan anlarım.. tesviye, mid.ıe kapı)mak bile ıari.ptir. 
meraklı, ne meraksız, sadece dümdüz ~qrna.,. fyj teaviyc;tıiyjm.. tormt he • Deı 8n kUiP ıuauda lik maçlan J•paa .. 
bir sesle: saplarım mektepte ~nden iyi çıwan lardan seçilecek bir milli takım bu~an O....,.,..._ ~ .... JllPdan merulmclen ... lal>-• 

- Ne istiyorsun) dedi.. yoktu,., Ama teıyiyeci de s~yılıpm.. dlh• wi n•tic• alamaz. futbol oyaamaaını miiddet müsavi biı ıekilde devam etti. Uk lyorlarch. Niyazinin çektill korneri lb 
~it afalladı. Nuri ustayı hiç bu hal- • NftU~glan. topu en tlıbü vazjyetlerde kea· bq1-ıda Türk tabnı c(lze1 komhin•on havadan dnan atta. bize teltraT kot'Da 

de görmemişti: Uıta dQ]uız saat '8}ıfıyordu, bir lira di k8lel.ri ~~iZM kullananlan ıörmek yapan bir oyun tutturur slbl oldu. Bu hal du. Bu kol'D9Fi HflmU bG,.ak bir p 

- Hasta mısın) dedi. yevmiye Alıyordu. J\tel1.enin üttü ~Pl· oralarda insana ürpenne veriyor. fazla devam etmedea Non~iler hWııı kurtardı. 
Ötekisi hep a}rylİ aeıle Jonu9uyor - <iJ. Oldukça JtYdmhk.b. Ve µatanın Ü4- B~ iti ve o~un acı JJ~ ·~~~~- bir vaziyet aldılar. No~•ler umn pulaTla oynuyorlar. 

du . · t::-..:1- --'· t .. ı..:. ••• ~ı. d tMP}!n ef.fn'mıı olsaydık burada ıorulen Rebü ile Fikret iyi an1Af17orclu. Nor - sıralarda Yapr eolaçıkla çarpl§Arak 
• !fff'ff' ~· l&J "'4f ~gan var l, bo-·"- ••ıJ • • • • }ll 1--11- a· • b• 1--..l 2S • • d-L!L d L" • L-1 
_Hayır.. Ell · .ı-L- ·ıL •. ::-.ı ·ı·L f=ı- 0>'1!M 19 erunızuı maııaaaaıuı • • ~Uer bava.du ontQJ'Of..,..... ızun U- 11WOI w ancı -~a a on .. lfl ... 

erı ~ ... IUA~en a.:emı ·~ -1:-.ı· da L:- 1 .. L_ • 1--·L b" . :..:- ü•L:. b" _Ll!L-k ed'I K fas b. k I . ~ l"'fffHL eum l.atmnız -. u apqp uwnzemı· •o....- wm ~ m ...., ar tc:uı&&8 
- ~k m" yoruldun) Nen vıp- Y~- çe m 1 e~: .. a ı ır ço şey en u • GaJri llbil fl'1lu ictadt ,.rda. fa bqladı. Topu merkez muhaciaıe ve 

1nı). mJtPIUf, duşunemeı olınuttu ımı,ı elle- pjyıy•pıp her yerinde en tabii Hkilde * Çok tehlikelf olan bu oyuncu bizim aal 
- Hi~ Pİf 9eyim yp~ .. , ri hifızalannı kaybe~mitlerdi. Ve vııı •n tamf IAhada oyn~n futbolu bia ne· Norveç merkez muhacimi ıek baeuıa dafileri çalımla geçti. 
Ve Nuri uata elini selam verir gibi elleri hifızalıumı kaybetmedikleri için dense ~p Jayri t!lbil Mrtlar içinde oyqar~ Plomiıin önüııt bdır seWij. aunıtaıam bir Büdmldler bedbin 

iki üç defa ağır ağır batına götürdü. tezglhta yalnız plik, bakır, pirinç par· Opktım cJ•~Altk bW oygncla JiimrUt Jİbi paala top eo)açıia Kitti vo 35 inci dakikada Şcltll da,..Mı ve UçilacU aol kaleye 
Döndü, ocak dairesine indi. çalana ppaklannı, piiriizlerini, karan- ~rJınııa üzeriPde futbolcularamıa, yUrü • 4f. ale~ı ilS sol kaydedildi. Ve dev· di. 

Sait, qff.lµ~ Ytrd• dqnA ~ıftı. lıldarını deiil uatanm kafuııu da teavi- ınMriPi bile tattrdılar. "' cı, bi)'le bitti. BUiaıkiler ubk bedbia. olm&lflardl. 
Düşüpdü. Kararıpı verdi. l'uıınpa- ye etmeğe, lfıldatmaia batladılar. Us- Norveı ~unı h'-• bir aUril ıol atacak. ikinci deYre 1e kimse ilo mewul olmuyordu. Yatar 

fada çıktı ve mtanm mahaJlaine aapan tanın elleri, bir atelyede, başka tezgAh· 1>~. b~~ .. he~~te ulratacak bir twm Biz iene ıanetle batladık. yere düıen, rar sahaya. g~rdi, artık kimin nerede ot 
yokuşun •izında dikildi. Bekledi. larm yanındaki bir tezgah bafında u.. chğildir, E@ef ~ takım. futbol n~ı • o7unçul~nmu: ayak~ duramıyorlAr, boyu· nac:hiı belli bile olmuyordu. Fıkret ııı 

Dördüncü sigarayı yere Btınlfh ki tayı yeniden yarattılar. p- np~hlı~~ :;1: feyl~:L~ira~~~ QA yere düıüyort.rdı. F'ikretin gUzel bir mua:nnliii rerini bırakıp pne e8ki re 
usta göründü karşıdan. Sağ elinde bir Yeni ifİnin ayında çoktandır unut • 1·~~! 1 pı 1 g ıçı ..,.,to ~....- ıütü kalenin yanından .dıtan aitti. ~°;._fi lr. 

1 
. __ ..ı L~ fa 

1 
-.. 

.. . . d a_ .me.,..a. Avuttan aldddan topu ~er bizim a..ut • • Clftnnaa Dlf v :ra...-
çıkm var. Vücudunun sai tarafı l:nı çı- tygu ~ır ıhtiyacı yeniden uydu. ,;;Jil ,.. .u:..-::.. • -:u.. ' h '-et k , __ ..ı ___ ..ı_ t 9'Lıı!!91'• 

d ,_ b" l fYfllH.l"llt l&W •ww kalenin önüne kadar ıetirdiler. Bu hUcumu aru ornere -..oar -.. op 
kının ~!r~~ğile e~lmjş l{~i. ~ilana bahleyin İfe Ji er~eıı Jr gazete a ıp B~ ğ~ ~ ~r~ hiadJ•iı vqa Hamil sülotikle lr.omer yaptı. Sa~an se • kurtuldu. ale1hilıme tekrar bir frikik ol 
sallana Y~ruyor. ~ı~ on1.1 o~ı: okudu. Ve .. Anad~1uc:L\ ye~.!~r k~lkıp- ~~ir ~'' KiQi Of\m'J ffYıetttk, len korner No"et aoli9iain ~ bir kafa du. Cihat topu 1alr.aladı. Fakat he7 

- Nurı, hey, Nurı 1. malar olchurnnu ıltl ~efa P~repdı. P~ Müsabakadan üç gün evvel n~lu 80a vuruıile onuncu d.ıübda A,iMi dcıf• kale• rundu elinden düıür~ü. Fırsat b 
Vıta durdu: ha önceler de \ulağınıı böyle haberler idmanlardan sonfa futbolcuJarunızla eski IBİM 1iı4 merkez muhacim rahat bir ıütl~ dörd 
- lial. Sen misin} N~ V@f}, ~hmPtftl. Fakftt by haberler rüyada İP fut.bal feq ... ~y~ng fM M1ı1v•ffu Mtne ' Dumadaiımk gollerini de 43 üncü dakikada atarak 
Sanki demin vapurda Saidi görme ,. ıidilen aijzler aihiydi. Şimdi ilk defa menci ile ziyarete gittik. Norveç ~~ında H\Nü taefka !Dftvi~ ywiM ıeçü. ve lip geldi. 

Alitti. i\n~Iµ hMeketine Wfl ~ dqyu- milli taknn kaptanlığını Yıu>an Hü•nU o • mliqafMDUa M •"' dqa- u:ııouıaja Biz on tane bile yiyecek 'bir tevekkil 
5il'it güldü: yordu. Bu mesele Mkkıtı~ ~ti@ İP- ~culana •UİY•tlerini sorduğuml4ı Zıt, • batlaclı. ~~ uı.-.. ırullu bir hü.cu· ~ bir O)'QD o~aja ba,ladı.k. 
- au ne d~litnlık."' Setnin}e konu• JlQfffiıtia ka"'"" Verdi. 111an, ~ ~{in • ~Jk.ad~f~ann\n arasında: ıQU ka'i~ 1e~rek ka~trdtk. ~ul ... ~et.İn•• emeİye~~ kendini y ·APlll..,_ 

ki V L L-- (~ı nr) •Buna ~ hirıguz ıki tur yapamadık» f ve Rept ıayaru dikkat dCTecede feııa oy· ve oyua da boylece bitti. ,aca ar'm var... er f\1 çı-..ıqı ...,.a.. ...1...:1: T-1_____ r !L H·· .. y 
U t k S ·d d' y·· ""d"'I 1 M~· neyorlardı. TQP tuttuklarıaı ve hatta pas auııwuız: ~at, uao.u. a,ar. 
saçı ını aı ever ı. uru u er. 8 L~L R L·u· lb L!_ N" · 

• . • \ı P;v~ ~~l4'a evvel iki tur çıka,ra .. verq\klerini bile göremiyorduk. met eıat, u ı. rallUQo l)'UJ, 

Usta evının kapısını çalarken Saı • Bir Doktorun çM kadar .-.'-li olmıyan bir takım eğer Hijsnü bir aı.ıık aolaçık mev\.iine kadar Hakkı, Rebii, Fikretten mürekkepli. 
de: GUnlU" Cuma airdiii b~ itler~•n 4-0 ıihi bir mailu • gitti. Maçın hakemliğini yapan İtalyan taJll 

- Buyur, dedi. t biyetle ~tı iee buna ıükretmek lazımdır. Takım darmadağınık oynamağa baıla· bitarafhkla hareket etti. 
Sait çıkını ustaya uzattı: Notl•Pllltl•ll ( ) Norv~lilerin a~~ile baılıyan oyun bir dı. Norv~liler mütemadiyen hücum edi .. 

iıd-;-i!e:ı~~~:;!~~~d:kid~~~~: :;: Parmak "" 111af•allard11 f kı·n···C···1:···g···0;:·0······Y···a···p···b···gı·:···m····ız···········;:·-······1 Jerim s~ni .. mutlaka sel... Ağrılar gureş er 
- Olur... Müracaat edep; 

Nuri, tek gözünü, dalgın, fincanın 

içine dikmif aiır A~•r kahvefi içirken 1 
SıMt sord4: 

- Bı:nilllle alay mı ~iyorşun). 
Nuri, bu ~uale hiç tatmadan cev~p 

verdi : 
- Hayır .. 
- Bak, hayır derken bile numar(\ 

yapıyorsun gibi geliyor bana ... 
- Hayır .. numara yapmıyorum .. 
8ait, Nuri ustanın yüzüne iyice bak 

tı bu sefer. Tam lambaımı altmda otu· 
ruyoulular. Işık ustanın yüzüne yu -
br<lan düşüyordu. Valnı~ bir gözü de· 
ğil, iki gözü de körmü1 gibi görünüyor, 
Burnunun gölg~si çenesine düşmüş, 
uzun bir çizgi var çene,\nin üstünd .. 
elmac.k kemiklerinin fütij aydmlık, al· 
tı karanlık, öyle ki ustanın avurtların· 

da 1'orkunç iki çukur var. Konqşurken 
yüzünde tek bir çizgi kımılcJanmıyor 
ve bir tek gölge yerini pağiştirrniyor. 

- Ne yevmiye alıyorsun burcfa Nu· 
ru. 

- f\yda Pil kaitt ittfjiyıu elinus .. 1.- ı 
... etil q.,. 

Yirmi dört yaılarında bir kadınqır. Yazan 2 Dllrrtl Saclt 
Dört senede iki çocuk doğurmuş. iki· Bertin ~ ( ().{w~ '-rud~ • yenemiyor. Yoksa bu gürct muhak~ak tuı giliz Muatafanıa miiWrıadt bic•ın 
sinde de günlerce ateıli. tehlikeli an • ını~d•n) Gürqler~c .-kıc,ı.r ağır· ile lehimize net~elenebilirdi. Ahm,et sayı kaTfı müdafaada. BW anJak Muetaf~ ~ 
lar geçirmiı. a.~~ ıQuvaf(.~ct l\\ze yüz~ü sö.t • heııabile miiıttefikan galip ilan edildi. çek k~eai ve '-aiıSPJ iia !Mıwnw k.W"'~ 
Bir kaç aydanberi de omuz ba1ların • ıcm\n. '-'lad•· 0Mki gürqlcr.do ~- Meninli Ahmet ile Alman Şç\ıedler '" ~dü,. lo,&iJi;& o~• ~ 
da, bacak etlerinde, parmaklannda ve kilerin nefeaıizliğinden ıikayet edebilir • 79 kilo &i. ~~~ a~• ~ ~Sil OW. 
oynak yerlerisıfi• ak mk selen bay • ,dik. Hatbuki bu eabah yapılan müsabaka· iki prf6İ birbirlerini evve)ıl yok'8mağa r;~ ~ mü~ clu.r~ V• b,i;ziQa~inia 
gınlık verici •inlaıdaa .,.~ekidir. larda nefesıizlik~~q ~~~t '4~e~ Mus- baıladılar. Bir müddet sonra. AhrQet Al • 1bıyetı sayılmadı. 
Myayene ett~. t~fa~ Mersinli Ahmet ve Çoban h~psi sür' at· manı elense ile alta alırken. mind~rin dı · AY• ~alk~ ~ W• k~ 
~raciierde fıtJJ, J>ir h~sQıin' ve li çalıttlkl~n ha,~• ııürql•ri bqladı~lan ıına çıktılar. Ahmet bun<lan aonra bir ba- \~ ~ b~ca,ia 0.1~-~ lıa.a~ 
farkedil ecek derecede bir tiılik vardı. Jibi R4tircliler. cak kaptı, Almanı köprüye düşürdü. Alt~ kö~rü,Y,~ düfyrdü,. in~ te~rar ~ 
Gözlerinin beyaz tabakası sararmı§tı. ' Bqim~Uerİ(\ acemi qJd~laq açı~ça şö· ~akika Ahmed\n bikimixeti altı~~· ıeçti· omuza 'eçti. Muıtafanın galib,iyeti1' 
Karaciğer ve şafra yolu bozuk olduğu zijküyor. PYun al\YqrlM. faka~ nc"4:e~e va· ii halde hakemler her ikisini de beraber ,ci defa saymadılar. Salonçla halk bO 
için hazmedilemiyen yemekler kum ya- raqıı~orlar. Yoksa b~kü puvan h~bi· addettiler. lehimize bağırıyordu. 
pıyor. Parmak ve mafsal ağrılan da bu- le kıµandıiupız *alibiyetleı, tQfla olabUir- Kur'ada Ahmet aka dii,tü. \/.e çok i~ Muswfa üçüncü defa olarak lngilil 
nun neticesi. oksalat ve oratların ço· fii. kendini müdafaa etti. Ahmet iiate çıkınca rrunı bir bacak makası ile köpriir• 
ialqıasındaD ileri ııeliyordu. JÇijrik A{ıwqet i\e ~Ta• 56 kilo A~anuı •Y.aiuu aldı. buıaıaia baılayın • dü, iakat üçte vakit naayet buldu •• 
Bir bafta müddetle Tuzla içme ıuyunu Bu i.i küçijk şür~ çok aert hücumlar• ca Alnı~ miodeıin baıiciQe k~tı. Ahmet ta'- müttefiltQ galip ~ edildi. 
tavliye ettirn. la IJÜreae baıl.dılar. Alu\let göğü. çaprazı artık Almanın m.iDder •uuic.ine çıkrn.uına Çoban Mehmet Belçilrak aP 
Qç şiıe urofrai~, ilir tiıe jqdohaiım alıtken alta qüıtü, Japon burgu ve bacak da müsaade etmiyor. Adamın başı dönmiit Çobıuı elenae edcıkaı Belçika4 
kullandı. ile Ahmedi ~orlaplak istedi. Ahmet bur • boyuna kaçıyor. Nihayet Abmet miittefi· D>ıed.i bapistü düıür.dij. Bdç\kala ~ 
Niqastalı. fozla unlu ve ekşili yemekle- iJUYU bofdUı Japonu tek omuzu üzerine k~n aaxı hcaab,il, galip addedikli. oyunlar y~b ve alta diiJüncc Ço1-tl 
re "e yanmıf etlere Aehriz yaptırdım. . 

• düfiirdü. Yanın ~.r siklet 87 kilo bastı ve Belçikalıyı çok mütkül va 
Ve sıhhati de düzeldi. O kad•r sür" atle çarnışıyorlardı ki ma • soktn . 

( *) Bu notlan kesip takla~ p • 

la1't bir alb• YHlftulR kAUektİ)lon 
yapmız. Sıkmb :ıuunanmızda bu .ıu 
lir fWılN fM inMflfl•• ~etifphiJir • 

., ,- Mustafa ile lngiliz Warol iki güretçi te· T' 

yolarının rengi olmaaa birbirleıinden tefrik miz hücumlarla birbirlerine girittıler. Mus· Çoban B.clçikalıyı tek kant\tla bir 
etnıeie İlllkan yoktu. tafa kol ve bacak kapb. lngilizi ahına al· ,def• altın!A aldı v.e üçte gong çalar.-

Ahmet greko Rumen usulü gürep_)'qr. L--1 1 · ç b M-L ·· ~L _1.: .... ~ dı. Burgu oyununu tecrübeye --. adı, a· ,zım o an ı=nmet mutterman g...-
MY~°'adif e" hücqm ,difor. ~'An!Ml İn• ıiliz ayak makua ile t.tu.aafa:rı bozdu. İn· dildi. Dilfrl 
.taç etme. ~ll\rı4iİ ~ fffİ~ ~ ~r\ij 



7 Ağuatoa SON POST.~ 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macer 

s 1 KIZ 
Yazan: Kadlrcan Katlı 

Son Posta'nın tarihi lcr/rlkası Numara : 39 

İlyas heni yüzüstü bırakacak değil ya ... dm, erkek veya çocuklar bu hayvanları 

1 

Kumandasile birlikte birdenbire ken· 
be Hazırla?ıp da. du:vara a•nlmış ?l~~ g~türürken ~i~er iş sahipleri de işleri- disini toparlamış, ileri atllmıştı: 

Yaz gelın elbısesme bakarak ıçını nm başına gıdıyorlardı. - Dur ... Gemiye gideceğim. 
f:~i. Bütün genç kızlar ~u elbi~:~.in . Ayşe, ~ekiz on yamalı bir elbise i- iskele ~aldırılacağı sırada oraya bas-
) _şı.sında 6aadetle ve sevmçl~ gogus-

1 
çınde eskı pabuçlanm sürüyerek, ha • mış ve guverteye doğru koşmuştu. Fa

erını şişirdikleri halde onun yüreğinde şında kulaklarına kadar çektiği kırmızı kat oradaki ilii levent hemen yolunu 
8\Uıki bir alev kaynağı vardı. Bu ince bir külahla genç bir çiftçi veya balıkçı kesmişler: 
"c beyaz elbiseyi yırtmak, parçalamak, gibi liman kapısına yürümüştü. Ora • - Yasaktır hemşerim... Geri git ... 
atmak· t. d O · k ·· ba 1 bas ıs ıyor u. nu gıyere uvey - dan çıkbğı zaman lyas Reisin kadır - Demişlerdi • 

1~~n şu abdal uşağının koynuna gi- gasında yol hazırlıklarının bitmek ü- - Gidemem. Ben de levent yazıl • 
kecegıni hatırlayınca tüyleri diken di- zere olduğunu gördü, kendisinden ön- mak istiyorum. 
en oluyordu. 

b
. _ Bir elbise ••• Ah, bir elbise bula- ce veya sonra gelen bir k~ç kişi levent- - Levent almıyoruz ,artık ... 
ılseın 1... lerin demir almak, iskele almak, yel - - Reisi göreceğim. O alır... iki 

Ded· ken açmak için yaptıkları manevraları günlük yoldan geldim. 
B·· ı. seyre dalmışlardı. - Olmaz. Ne yapalım geldi isen •.• utün gün onu dGşündü. 
r- d Cemi ı"le ka tılm l Daracık iskelenin önünde bu ufak 1. '-czayir kadırgasının ertesi gün e ra arasına a ış o an 

bldıktan sonra daha ertesi günün sa· daracık iskele henüz kaldırılmamıştı. tefek delikanlı ile iki dinç ve boylu 

1_ahında yola çıkacağını öğren~nce te- Kıç kasaranın üstünde İlyas Reisin boslu levent araaında küçük bir boğut-
ilŞa düştü. bir tarafında bir yaşlı kadın, diğer ta- ma oldu. 
.t\ce1e etmek gerekti raf mda yaşlı bir erkek vardı, ikisini il yas Reis kıç kasar adan bunu gör-

, birden uzun ve kuvvetli kollarile sar - müştü. 

• • • 
.-21-

KOÇUK Al.J ..• 

her E:rteıi gün onun kulağına yeni ha-
ler çalındı : 

lly - Parmaksızın Yakupla Mehmet, 

mış, yanaklarından öptürüyor ve öpü:. Tam geminin karadan ayrılacaği 11 • 

yordu. ra.c1a gelen bu fakir delikanlıya önce 

Bunlar İlyas Reisin anasile babasiy- sinirlenmişti. Fakat onun zarlayışı, iki 
di... günlük yoldan geldiğini eöylemesi ü

Ana ile baba daracık iskeleden ge -
çerek karaya çıkınca İlyas Reisin gür 
sesi duyuldu : 

- İskeleyi al 1 ••• 

zerine meraklandı. 

Ayşe son defa bağınnışh: 
- Reisi göreceğim, diyorum. Onun

la konuşmalıyım. O da kabul etmezse, 
giderim. 

Sayfa g 

[_Hı_ı_K_ay_e __ j _______ ç_o_c_u_k_ •• _____ J 
Nakleden: Faik Bercmen 

Noterin knrısı Semahat, aşığı Salime 1 Oöndüiü vakit Salimin kendisini, ko~ 
jJk randevuyu vermişti. Bu gece, Semahat lan nçık bir halde beklemekte olduğunu 
onu, geniş bahçesinin arka tarafında bek- gördü. Hislerini yencmiyerek kendini o oe 

liyecek. nun kollarına bıraktı; ve yavaş bir setle: 
Kocası bazı iıılerini halletmek üzere bir - Bilsen ben de aeni o kadar .. 

hafta için . ta§raya gitmi§ti. Yani Semahat Fakat cümleyi bitiremedi.. Orhan teli• 
tam bir hafta serbest kalacaktı... rar figana başlam~tı.. Salim kı,zgınlığınj 

Salim, ondan bu randevuyu koparmak saklıyamıyarnk: 
iç.in çok uğnşmış, didinmi§tİ. Semahate u- - Hay aksi şeytan hay.. Bu sümüklib 
zun uzun aşkından. tahammülsüzlüğünden susmıyncnk mı .. diye söylendi. 
bahsctmi,ti. Genç kadın kendini çok yalnız Susmak değil, sanki inadına sesini ııit• 

ve mütereddit buluyordu.. Kocası kontu - gide <inha ziyade yükseltiyordu. 
ratlarla, bir sürü kağıtlaıla uğraşmaktan, Semahat üst katta bir hareket duyar gj.. 

kansile meşgul olmağa vakit bulamıyor ve bi oldu. Her halde sütnineydi. Hemen dı· 
bu itib rla kadın ihmale uğruyordu. Ve ta- şarıya fırlıyarak çocuğunu aldı. Küçüğü 
biatile Semahatin gönlü ve duyguları tat· sesi gene kesiliverdi birden. 
min olunmayınca işte böyle kocasını al - Bundan sonra onu üç defa getirip gö .ı 
datmağa mecbur kalıyordu. türdüler .. Yani bir türlü seviııemcdilcr. 

Aylarca süren platonik aşktan, kapı ar· Şafak sökmeden bir saat önce evden çı~ 
kasında ça]ınan buselerden aonra şimdi ya- }can Salim hala kızgındı. Hem uyku5u:ıı 
payalnız kalacaklardı. kalmış, hem sinirlenmiı, üstelik te sevdi 11 

Ortalık epeyce kararınca Semahat hah- ğine adamakıllı kavuşamamı§tı. 
çenin arka tarafına doğru gitti, ve bir a- Fakat Semahat ertesi gece için de onı 
ğacın altında oturdu. Yüreği küçücük bir söz vermişti .• 
gürültüden hopluyor.. Heyecanla sevgili -
ami bekliyordu. Ansızın birisinin duvara tır
mandığını duydu. Kendi kendine: aYa, o 
değilse, ya bir hırsızsa bu .• dedi.. Kaçsam 
mı acaba'? •. » 

Bu ıırada tatlı bir ıea onu çağırdı: 
- Semahat.. Semahat .• 
- Sen misin Snlim .. 
Sevgilisi duvardan atladı .. 
Kucaklaştılar .. Taha~rle uzun uzun ö

püştüler. Öylece epey kaldılar •. 
Fakat birden hafif bir yağmur başladı. 

* Bu gece Salim dünden daha sabırsız . 

daha ateşliydi. 
İtina ile hareket ediyor ve Semabatin 

güçlük.le duyabildiği bir aealc konuşuyor
du. Tam konuşmağa ve ıevişmeğe bq!a ~ 
mışlarken gene bir gürültü oldu. Masanın 
üstündeki büyük vazo ıanki birisi tarafın-• 

dan itilmiş gibi yere düşüp kırıldı. 
Gürültünün arkasından bir bağırı;ı.. Or· 

han gene uyandı. Bir çakal gibi uluyordu. 

ı aa Reisin gemisine levent yazılmış
ar. 

Ayşe gemiye bakanlar tarafından 
görülmek ve tanınmaktan korkuyordu. 

Bu korku onu bir müddet olduğu 
yerde çivilemişti, fakat 

İlyas Reis seslendi: 
- Bırak gelsin ... 
Bıraktılar. 

Islanıyorlardı, boyunLmna ve omuzlarına 
ıu damlamağa ba~ayınca erkek: 

' - Sevgilim, mabudem, dedi, hadi içeri 

Genç anne bir sıçrnyışta fi§lğının kolla• 
rından sıyrılarak biti§ik odaya gitti ve k\l
çüğü • bermutat - getirdi. 

Salim yerinden kımıldamadı. Fena hal• 
de içerliyordu. Yava§Çactk elini uzattı; ço• 
cuğun kalçasından bir parça eti :iki par • 

mağı arnsına sıkıştırarak çimdikledi. Kg, •• 
çük çırpındı ve keskin bir sesle haykırma ... 
ğa başladı. Salim bu eef er tırnaklarını da
ha ~iddetle geçireli.. Bu suretle Orhanın 
çimdiklemedik tarafını bırakmadı. 

ı - Koca Ahmedin Resul de levent 
0 mu ş ..• 
k Bu isimler akşama kadar tamam do
tız olmuştu. 
O gece de geçti. 

Gün ağarmadan önce Midillinin ke· 
:ar evlerinden birinde, küçük bir o .. 
ada uyanık birisi vardt. 
. .Yatağına uzandığı ve uyur 

ıı_ıbı göründüğü halde bir an bile gözle
l'ı • 
nı Yurnınamıştı. 

ikide bir minimini pencereden dı a
l'tya, oradan gördüğü yıldızlı gök par
tasına bakıyordu. 

Bir aralık kalktı. Ayaklannin ucu
tıa basarak kapıya yürüdü. Mandalı 
~~\>aşca kaldırdı. En küçük bir tıkırdı 
Ş~ e ~apmadan açtı ve dışan çıktı. 
d llrıdı daracık bir sofada bulunuyor -
~Sola saptı. Dipteki küçük ve basık 
t L nın kapısı aralıktı. itti ve biraz a· 
~ k ettikten sonra adeta aradaı) kay-

alq Odanın köşesinde ve yere serilmiş 
~ll bir dö ekte bir genç yatıyordu. 
ha/ Yastıktan biraz sarkmıştı ve hafif 

~f horluyordu. 

Se endi odasından çıkarak sofayı ge-
9~ Ve hu odaya giren bu karaltı Ay· 
D~ başkası değildi. 
C ~rt tarafa hızlı bir göz atti. 

de do~Ieri kenardaki minderin üstün
Urdu 

~dıCene ~yaklarımn ucuna basarak iki lJ attı ve eğildi. 
'ta,.. Zannuş ve minderin üstün..le du -

·• eJb· C ıseleri almıştı. 
bile cldiği gibi ,en küçük bir gürültü 
tikt Yllprnadan dışarı çıktı. Kap:yı çek
ti krı Sonra sofayı bir hırsız gibi geç-
' ş· ndi odasına döndü. 
~ıa'~di orada soyunup giyindiğini 

I< an Pek yavaş hışırtılar v-=ırdı. 
Jltn apının mandalını güzelce taktı. 

tereyı· "'d .. ··ı ek l'i\~ açtı ve a eta suzu er o -
ııefll]· kendisini bahçenin yum•!şak ve 

D ' ... topraklarına bıraku. 
beııi 0~?a. sabah aydmhğımn ilk ve 

a h lırsız beyazlığı haşlamıstı . 
'tıll k Çe kapısından çıkmak, duvarla· 
tı.ı ~-~narına, ağaçların ve evlerin kuy-
"' <>şelerin w w •• •• k 
••lıtı . . e sıgına sıgına yur~mc o-

1Çın .. 1 K 1 . BUç o muyordu. 
~tn a enın liman kapısına yaklaştığı 
. an g b' k ~•tinr . ene ır evin bahçe apısmın 

di\ ~~::de. sığındı. Bir kaç dakika ora
" ı. 
'-'Ün • • 
ltıekJ~Yı~~ ~ydınlanıyordu. 

kıy0t h r, okuzler, keçiler evlerden çı-
tatl> ·~ oroz çığlıkları arasında <jehrin 

Pı ına doğru gidiyorlardı. Ka-

- iskeleyi al 1 ••• 

Ankara Numune 
tabipliğinden : 

hastanesi 

(Arkası var) 

Baş-

Hastahanenin 936 Mali yılına ait miktar, cim ve tahmin fiatile eksiltme • 
nin tekli ve muvakkat teminatı yazılı eczayı tıbbiye ve tıbbi malzeme 31 
Temmuz 936 tarihinden 15 ağustos 936 tarihine kadar on beş gün müd • 
detle eksiltmeye konulmuııtur. 

Şartname ve listeleri Ankara Nümune hastahanesi Ba,tabibliğinden ve fa. 
tanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünde görebilirler. Eksiltme 
10 Ağustos 936 Cumartesi günü saat 10 da Ankara Nümune Hastahanesin
de yapılacaktır. 

Dikkat: Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vermek isteyenler 
bir gün evvel hastahaneye müracaat ederek paralanm maliye veznesine ya-
tırmaları lazımdır. (109) 
Lira Kr. Miktarı Muvakkat teminat Cinsi Eksilbne şekli 

6000.00 
750,00 
600,00 
500.00 
450.00 

238 Kalem 
7 
5 
s 
3 

" 
" ,, 
,, 

Lira Kr. 

450.0Q 
56,25 
45,00 
37.50 
33.75 

Kayseri Tayyare 
törlüğ ·· nden : 

Eczai bbbiye Kapalı ıarf 
Lastik malzeme Pazarlıkla 
Katküt 
ipek iplik 

,, 
,, 

Lokoplast 
" 

F abr ·kası Direk-

Kayseri Tayyare Fabrikasına birinci ıımf olmalc üzere tesviyeci ve tornacı 
kaportacı ustalan imtihan1a alınacaktır. imtihanlar Kayseri tayyare fa!>ri • 
kasında yapılacaktır. Ve imtihanda muvaffak olacak usta İfcİlere dereceleri
ne göre (3 : 5) liraya kadar yevmiye verilecektir. Müracaat ve imtihan A-
ğustos nihayetine kadar devam edecektir. ( 191) 

N fıa Bakanlığından 
3 Su mühendisine ihtiyaç vardır 

(300) Liraya kadar aylık ücret verilecektir. Şeraiti l&zimeyi haiz olanla. 
nn evrakı müsbiteleriyle bizzat veya tahriren Bakanlık Sular Genel Direk-
törlüğüne müracaatlan ilan olunur. (73) -- -----------------------
Dev.et Uemiryolları ve Limanları lşletm 3 Umum idar .Jsi il Anları 

Muhammen bedeli 9975 Lira olan 610 tonu aafi meıe, 720 tonu 
çam gürgen me§e veya bunların mahlutu olmak üzere ceman 1330 
lon odun 19/8/1936 Çartamba günü saat 15,15 de kapalı zarf uau
li ile Ankarada idare binasında aatın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek isteyenlerin 748,13 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi aazetenin 7 /5/1936 G. 3297 
No.lu nushaıında intiıar etmİ§ olan talimatname dairesinde ahnmıJ 
vesika Ye tekliflerini ayni i\in ıaat 14,15 e kadar Komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire.inden , 
Haydarpa§ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskifehirde mağaza 

Şefliğinden, Adapazannda istasyon Şefliğinden , BaJiketirde İtletme 
Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (146) 

ıirelim. Gece yarısı oldu. Kimse görmez .• 
Semahat: 
- Hayır, Salim diye cevap verdi. Kor

kıınm, belki bıı§Jmıza bir iş gelir .. 
Genç erkek sevgilisini tekrar kucaklıya· 

rnk kulağına fısıldadı: 
- Hizmetçiler üçüncü katta.. Senin o

dansa birinci katta ve arka taraftadır. Bi
Ei kimse görmiyecek ve duymıyacak.. Bu

na emin ol.. Daha serbest sevişiriz değil 
mi canım} 

Semahat utangaç ve çekingen bir ta -
vırla mukavemet etmek jstiyordu. Fakat 
Salim onu eve doğru sürükledi. 

Kapı açıktı zaten.. Semahatin odasına 

girdiler. 
Gene; kadın pencereleri sıkı sıkı örttü. 

Sonra heyecandan yorulan vücudunu bir 
koltuğa bıraktı. 

Şimdi keskin bir tavuk veyı:ı. dövülen bit 
köpek yavrusu gibi inliyordu. Semahat ço, 

cuğun bu halinden müteessh olarnk onu, 

okşuyor, susturmak için kucağında sa\lı ! 
yorou. F kat Orhan gittikçe morarıyort 

elleri ve ayakları takallüs ediyordu .. 
Salim tatlı bir tavır e.larak sevgilisine~ 

- Beşiğine götürmeği tecrübe ediniz .• 
Belki susar .• dedi. 

1 

Filhı:ı.kikn bu tecrübe fayda vermedi İ:le· 
ğil.. Orhan anasının yatağından uzakla ~ 
şınca sesini kesti. 

Salim, sevgilisi - -- Salim ertesi ge 
nin önünde diz ı,;Ö· ce de geldi. Faka~ 
kerek elbiselerini çı- Yarmki nüshamızda bu defo yüksek ses, 
k rmağa baııladı. O le konuştuğu [çi" 

\laklt, Semahat: B ir rüya olacak ki. çocuk' 
- Hayır, hayır gene uyandı. Anne~ 

Salim, diye inledi.. Ç • J\T h A ei aceleyle onu alııı. 
evıren: ıvurulla taç Yalvanrım snna.. getirdi .. 

Bırak yalnız kalble- Salim bu aefe:, 

rimiz birbir.inin ols~n. Bu ka~i gelsin bize •• ! küçüğü o kadar fena çimdik!edi ki c;o:.u~n 
Erkek dınlemech. Israr etti. adeta gözleri döndü; ve agzından kopuk• 
Semahat Salimin elinden kendini kur •

1 

ler saçılarak boğulıı.cak gibi oldu. 
tararak karyolaya doğru gidince, Salim <le Beşiğe götürülünce hemen sustu oğlan1 
onu takip etti. Fakat bu vaziyet tehlikeli cnğız.. 

oldu. 
Salim telaşla bir sandalye devirdi. Ge • 

cenin sükiıtu içinde yere dü;ıen sandalyenin 
gürültüsü dalga dalga bütün evi sardı ... 
Biıi;ıik odadan bir ağlama, bir bağırma du
yuldu. 

Semahat mırıldandı: 
- Eyvah, Orhan uyandı. Kendi ken -

dine imkanı yok uyuyamaz artık ... 
Çocuk on beş aylıktı .. Geceleri ağladı· 

ğı vakit çabuk işitsinler diye onu yanı baş
lıınndaki odacln yatırıyorlardı. 

Salim öfkesinden çıldıracnktı. Semnhnti 
bir türlü bırakmak istemiyordu. Kadın çır
pındı: 

- Olmaz Salim, dedi. Baksana na&l 

Cumartesi akşamı noter sey hatten av "' 
det eyledi. Ailedeki ve yatak odasındaki 
yerini tekrar nldı. 

Yorgun bulunduğu için erkenden yata-< 
ğına girmİ§tİ. Yataktayken bir ~ey nnzan 
dikkatini celbetti; kansına: 

- Baksana Semahat, dedi. Orhan nğ· 
lamıyor bu akşam. Git getir de biraz göre' 
yim ve aramıza yatıralım biraz .• 

Çocuk vaktile içinde yatmaktan hoşlan· 
dığı annesinin yatağına yakla§ır yaklaş .. 
maz o kndar fena bağırmağa ve ağlamağn 

baıladı ki .. İster istemez onu tekrar kendi 
yatağına götürmek mecburiyetinde kaldı· 

lar. 
bağırıyor.. Şimdi ııütnineyi uyandıracak. Noter: 

Hizmetçiler de kalkarlar .. O vakit tam re- _Tuhaf şey diye söylendi. Bu çocuğur. 
znlct olur .. Oeni dinle. Böyle zamanlar • nesi \'ar acaba'? .. 
da Orhanı alıp kendi yatağımıza aldık mı Karısı cevap ,erdi: 
hemcıı ausar. Bırak ta beni gideyim getı - _ Sen yokken hep l>öyleydi. Bir def~ 
reyim çocı.ğu... ol$un knryolaında yatıramadım. 

Küçük, hu !'ırada avazı çıktığı kadar ba· Snbnh olunca çocuk neşeyle oynamnğa 
ğuıyordu. Se~indcn evdekileri deE:<il ma • bnı;ıladı. l3al.>11, koş:ırak ıcfkntle oğlunu kol• 
hnllcli bile uyan:ıcaktı nerdeyse.. ları arasına alanık odalnrına gctırdi. Or -

Semahat koşarak odadan çıktı ve ço • hnn gülü~lcri miipht"m, kiiçiik hayvanlar 
cuğunu getirdi. Orhan annesinin kucağın •

1 

gibi güliiyordu. F11knt birden ıı rıncai:ıi ııö: 

da hemen sustu. rüncc yüzü buru~ıu. Ve hiddr•li lııddetb 
Salim, ters bir vaziyette bir sandalyeye 11{:lama~n. kcndi~ine iıtkerıce )'ap ~:vt>rmuı 

oturup siga::n ynltıı. Küçük b~ş dakika için- gıbi çııpınmai:ıı koyı.ldu. 
de tekrar uyumuştu. } hıyrete dli;-cn Labıı: 

Semnhat o 7.nmnn ç.ocuğu ynva~çncık Bu ç".:ul;un muhakkak \."ı ::,r.yi , _, 

kucağına ııldı \'e: dt"Ji. 
- Yerine .,;ötüreyim diye fısıldadı .. (Lut fen ıayfayı çevınniz J 
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Gavur 
M•lımt1din 
Y•nl 
Maceraları 

CiBALI ZINDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romam: 35 

Diye bağırdı. 
Yaver, odanın döşemelerini sarsan 

Lir yürüyüşle çıkarak kapıyı kapadı. 
Hiddetini yenemiyen zaptiye müşi

ri, başını pencereden tarafa çevirerek 
hiddetle söylenmeye başladı: 

- Lahavlevelakuvvete illa, bil -
Jiaaaah ... Ne yapmalı .. ne etmeli bil-
mem ki ... Etrafım bir alay sersemle do-
lu... Gelsin, birisi çıksın da .. şurada 
benim yerime otursun, zaptiye mü -
tirliği etsin .. Alimallah, alnını karışla· 
rım . .. Benim yerimde olmak için, en 
evvel hamam kubbesi kadar yürek la
zım ... Onu sorarsın, bilmem; derler .. 
bunu sorarsın; işe yaramaz cevap ve· 
tirler ... Laf mı dediğin: arşın, ar;Şın ... 
J\mma velakin işe gelince, sıfıra sıfır; 
elde bir şey yok .•• 

Başını öfke ile tekrar üç büyük zabı-
ta memuruna çevirdi : 

- Hani .. o herif nerede} .• 
- Hangi herif efendımiz} .. 
- işte!.. Al zabıta memurunu .. çal 

duvara ... Anlamak kabiliyeti yok ki .• 
Ne idi, onun adı .. hani o, Gavur he • 
rif ... 

- Şey, efendimiz .• Gavur Mehmet 
mi? .. 

- Evet. •• 
- Efendimiz! .. Ga,ı.u Mehmet, beş 

gündenberi kayıp... Aramadığımız, 
taramadığımız yer kalmadı. 

- Aşkolsun .. koca İstanbul içinde, 
bir adamı bulamıyorsunuz, öyle mi .. 
o halde, tellal çağırtın. 

- ........ . 
- Ala .. çok ala ... Bir, bu eksikti. •. 

Hem benim alt çenemden girin.. üst 
çenemden çıkın .. beni kandırın. lradei 

olursa, bu kadar olur. Han~ değil bağı
rıp çağırmak.. hepimizi tutsa da, kapı 
dışarı görelese, ağzımızı açıp ~a bir .şey 
söylemiye hakkımız yok. 

Diye mırıldandı. 
Hüsnü bey, sedirin köşesine geçip 

tabakasını açarken mukabele etti: 
- A, biraderf .. Biz de burada kuy· 

ruk serip oturmuyoruz ya.. halimiz, 
mecalimiz tükeninceye kadar çalışı -
yoruz ... Vallahi, üç gün üç gecedir, 
şu Gavur Mehmedi arayıp bulmak için 
çektiğim meşakkati ben bilirim ..• Dün, 
ömrümde yapmadığım bir şeyi yap • 
tım. Beşiktaş karakoluna giderek, işi 
bizim (~ekçi Salih) e (1) çıtlattım. 
Gavur Mehmedi bulmak hususunda 
bana yardım etmesi için adeta ona 
yalvardım. 

Hasan efendi, Hüsnü beyin sözünü 
kesti: 

- Nah .. işte yüzü. Sor, Deli Keri· 
me ..• Üç gündür, karnım doyasıya ye· 
mek yemedim.. adamakıllı bir uyku 
bile kestiremedim. Kafir oğlan 1.. San· 
ki, yer yarıldı .. yere geçti. 

Deli Kerim efendi; kalbini kemiren 
hissi, daha fazla gizli yemedi: 

- Darılma, gücenme amma Hüsnü 
bey; bu sefer kabahat sende oldu} .• 

- Neden? .. 
- Gavur Mehmet karakolda, beni 

hapsettir; dediği zaman, ne yapacağını 
sorup öğrenmek yok mu} .. 

- Canım, onun tabiatını bilmez mi
sin L Sorsan da söyler mi?,. 

Hasan efendi, tekrar Hüsnü beyin 
sözünü kesti: 

- Şimdi, bırakalım şu boş lafları ... 
Ne yapacağız?.. Ne edeceğiz L Bu oğ· 

seniye çıkartın .. herifi lstanbula getir· 1 d b 1 w '\ B l d'' ·· 
anı nere e u acagız,.. un arı uşu· 

tin ... Hem de şimdi karşıma geçin .. e• nelim. Benim aklıma, fena şeyler gel· 
fendimiz, Gavur Mehmet kay':>oldu .• meye başladı ... O lstanbula gelir gel
bulaınıyoruz, deyin ... Pekala .• şimdi mez, evinin yaaaıası .. yangında baş • 

ıaray~a~ bir ~aber gelse.· şevketmeap sız bir ceset bulunması.. iyi alametler 
efendımız: Gavur Mehmet ,ne yap - d w•ı H 1 ı· d k 'k b 1 . egı . • • e e, e ın e esı aş a 
tt} •. Geidi geleli ne ış gördü diye, ıual k l h 'f' k ak ·ıd. .. .. .. ya a anan erı ı ar o a gorur gor· 
buyursa .. ben ne cevap vereyim). mez, beni bununla beraber hepset; de-
-. ·

5
· .. ·.... . "' mesi.. sonra da parmaklıkları keserek 

- oruyorum, sıze.. cevap verse • f · b k k ı· irar etmesı.. ana, ço _ çapr~ı ge ı-
;nize?.. 

- ......... . 
Zaptiye müşiri, bu derin sükuta da

ha fazla dayanamadı. Penceredeki cam· 
ları ve tavandan sarkan avizeleri sar • 
san bir sesle: 

- Çıkın.. gözüm görmesin. 
Diye bağırdı. 
Önde, Deli Kerim efendi olduğu hal

ae üç (serteftiş)' süklüm püklüm o • 
aadan çıkmışlardı. Hepsinin çehresin· 
Cle de acı bir ıztırabın gölgesi vardı. 

Odalarına girdikleri zaman, Deli 
Kerim efendi hiddetle başından fesini 
çıkararı:ık şiddetle yere çaldı. Ve son· 
ra di~lerini kısarak: 

- İ şler aksi gitti mi, gider ... Kör o
fasi şeytan, sanki bir aydanberi adeta 
bizimle eğleniyor. Ayağımızı nereye 
bassak ,balta kesmez buz oluyor ..• 

Diye homurdandı. 

Öfkesinden sırtına ateş basan Gi.:r
cü Hasan efendi, ceketini çıkardı. Du· 
vara astı. Hama kumaşından mintanı
nın kollarını sıvadı. 

- Eğri oturalım, doğru konuşalım .. 
bu sefer müşir paşanın yerden göğe 
kadar hakkı var... Muvaffakiyetsizlik 

Ve gayri ihtiyari çocuğunun gömleğini 
11yırınca sırtından: 

- ~h. diye haykırdı. 

Küçüğün omuzlan, bacakları, arkalan 
ve her tarafı mosmor morarmış ve kır • 
mızı lekelerle dolmuştu. 

- Semahat baksana ne korkunç şey 

yor. 
- ......... . 
- ......... . 
Bir kaç dakika, sükun ile geçmişti. 

Bu sükunu, Hüsnü bey ihlal etmi~ti: 

- Hayır 1.. Ben ondan, ancak bir 
defa şüphelendim. Fakat sonı:a da, ha
taya kapıldığımı hissettim. Bugün, yal· 
nız bir şeyden korkarım. O da, onun 
fazla bir ataklık göstermesi.. ve bir pu· 
suya düşürülmesidir... Şimdi bi:z, en 
ziyade bu nokta üzerinde durmalı, ya· 
pacağımız şeyleri, bu esas üzerine kur· 
malıyız. 

Deli Kerim efendi, meyusane başını 
salladı. Dudaklarını bükerek mırıldan

dı. 
- Yapacağımız her şeyi yaptık. 0-

n u, mümkün olan her yerde aradık. 
Fakat izini değil, tozunu bile bulama

dık. 
(Arkası var) 

( t ) Bu zat da, Türk polia.inin cidden 
iftihar edeceği bir ıimadır. Bu zatın da bir 
çok menkabelerini topluyoruz. Sırası ge

z. !$. 
lince, nakledeceğiz. 

Birden aklına bir şey gelmiş gibi gayri 
ihtiyari bağırdı: 

- Ah alçak .. 
Noter hayretle sordu: 
- Kimden bahsediyomun karılcığım? 

Hangi alçak .. 

Semahat kulaklarına kadar kızardı: 
bu.. - Hiç, şey .. Gördün ya ... Düşünüyo -

A nne de şaşkınladı. Her lekenin orta • rum. O alçak sütnine çocuğu susturmak 
ıında mor bir çizgi vardı. için böyle çimdiklemiş .. 

Bu her halde fena bir hastalık olmalıy • 1 fiddetinden köpüren baba derhal süt· 
dı. Cüzam gibi bir şey.. Küçüğün densi nineyi çağırdı ve az kaldı bir temiz ısla -
bazan sertleşiyor ve hazan gevşiyordu. {acaktı. 

Ana ve baba şa"kın şaşkın birbirlerinin Sütnine terbiyesizcesine inkar etti. Fa-
yüzlerine baktılar. Noter: kat kovuldu. 

- Bir doktor getire)·im, dedi. Bu suretle işlediği fena hareket dilden 
Semahat bir ölü gibi sararmı~tı. Gözleri dile dolaştığı için sütnine bir daha hiç Lir 

Orhanın üstünde... yerde İl bulamadı •• 

SON POSTA' 

Madridde kıtlık başladı, adam başına 
günde 100 gram sebze, 50 gram. şeker 

_(O., tarafı 1 inci sayfada) ci planda bir rol oynıyacağı bir askeri mumi harpte olduğu gibi vesika uıulü 
ıuretile iki muharip taraftan biri hakkında diktatörlük kurulması mevzuu bahis- ihdas edilmiştir. Tatbik edilen usule 
yapılan manevi müzaharetin ~elveleli ;e tir. göre adam başına günde 600 gram ek• 
tehlikeli bir müdahale teşkil edıp etmedı • Paris, 6 {Hususi) - Madridde yi- mek, 50 gram şeker, 100 gram aebze, 
ğini sormaktadır. yecek buhranı baş gösterdiğinden u· 500 gram da patates verilecektir. 

2 - İtalya aktedilecek ademi müda -
hale itilafının bütün dünyaya pmil olup 
olmıyacaiını ve bu itilaf ile yalnız hüku • 
metlerin mi, yoksa ayni zamanda eşhası 
hususiyesinin de mi mukayyet olup olmı
yacağını sorar. 

3 - İtalya, Fransanın icabında ve bir 
takım kontrol usulleri de tatbik edip et • 
memek niyetinde olduğunu da öğrenmek 
ister. 

Rusya da verdiği cevapla ispanya iıle· 
rine ademi müdahale için yapılacak anlaş
maya iştirak edeceğini söylemif, ve Por • 
tekiz devletinin iştiraki için teşebbüs ya -
pılmaııınt ve asilere yapılan yardımın der
hal durdurulmasını istemiştir. 

Fransız hük.ümeti Portekiz hükümeti ile 
de temaı etmiı ise de henüz cevap alama
mışbr. 

Fransa ricali anlaşma projesini hazırla· 
makla meşguldürler. 

Proje vaziülimz:a devletlerin İspanyada 
birbirile dövüşen taraflara silah. tayyare ve 
mühimmat gönderilmemesini tazammun e· 
decektir. 

Dahili harbin vaziyeti 
İspanyada devam eden dahili harp ha· 

berlerine gelince Fastaki asiler vapurlara 
bindirdikleri 3000 askeri asıl İspanyadaki 
Algeyiaasa çıkarmış bulunuyorlar. General 
Frankonun anlatışına göro 4000 asker, hiç 
bir engel ile kartılaşmadan İspanyaya çık· 
mıştır. Bu askerlerin silah ve mühimmatı 
da yanlarındadır. 

Bu kuvvetlerin her şeyden ev\•cl hükü
met elindeki Malagayı istihdaf edeceği ve 
bu mühim limanı ele geçirmeğe uğraşacağı 
bildiriliyor. 

Asilerin ispanyaya çtkaracakları asker • 
lerln 10,000 kadar olacağı anlaşılmaktadır. 

Hükumet zırhlılan bir aralık asker nak
liyatına mümanaat etmek istemiş, fakat a
silerin tayyareleri zırhlılan çekilmeğe mec
bur etmiştir. 

Asilerin Malagayı ele geçirdikten sonra 
Madridi istihdaf edecekleri anla~ılıyor. 

Madridin şimalindeki Guadmarrede iki 
taraf ta muvaffak olduklarını iddia etmek· 
tedirler. Asiler Madridin cenubu garbında 
mühim bir muvaffakiyet kazanarak hüku
met taraftarlarından 600 kipyi öldürdükle
rini söylüyor. Buna mukabil hükumet asi
leri püskürttüğünü ileri ıürmektedir. 

Saragossa civarında asilere mensup 
bir kolun hükumete iltihak ettiği te· 
min olunuyor. Hükumet Navalperal • 
deki asileri yendiğini söylemr.ktedir. 

İspanya Dış bakanı BatE_İa, Havas 
muhabirine beyanatta bulunarak Sata
go önünde bir muharebe vuku buldu
ğunu, Saragossanın elektrik ilıtıyacı • 
nı bu kasabanın temin ettiğini, asiier
den iki kolun Saragossayı terkettiğini, 
hükumet kuvvetinin bunların birinden 
1 :mo esir ile 20 mitralyöz ve 15 top 
aldığını, birini ric'ate mecbur ettiğini, 
bundan da 70 esir ile 3 top aldığını, 
bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir miilazim 
ve 40 neferin telef olduğunu söyle • 
miştir. 

Madrid hükumeti asilere ait l fıOO 
tonluk bir gemiyi de batırdığını söy -
lüyor. Madridde yiyecek kıtlığı başla
dığı vesika usulünün ihdasından 

anlaşılmaktadır. 

Madrid, 6 (A.A.) Hükômetçi 
mahafilden öğrenildiğine göre, Kata· 
lanlar, Oragonda bir asi asker kolunu 
çevirmşiler ve iki bin kişi esir almışlar
dır. Bu esirler, cumhurij'.et hlikumeti 
için harbetmek talebinde buluıımuşlar
dır. 

dır~ 

Burgos, 6 {A.A.) - Havas ajan
sının hususi muhabirinin bildirdiğine 
göre, Fransız hududunu geçerek, Bur· 
gosa gelen ve Guodarrama cephesi a· 
t'ileri ile beraber muharebeye iştirak 
etmek istiyen sabık veliaht Don Juant 
general Molanın emri üzerine tekrar 
hududa sevkedilmiştir. 

Asi mahafilinin tahminine göre, a -
silerin muzafferiyeti takdirinde 
krallığın yeniden teessüsü ml.mkün 
olamıyacaktır. 

Daha ziyade general Molanın birin-

Cim Londos geldi 
(Bat tarafı 1 inci aaJfada) - Yeter 1 Oldu 1 dedi. Ben de buaktsııa· 

17 de, Taksim stadyomunda, bu sabah Bu hükme itirazl varsa, kozunu bakenıl• 
şehrimize gelen meşhur Rus pehlivanı paylaşsın. 
(Kavviyani) ile karşılaşacakbr. 

Ayni günde, Dinarlı Mehmetle 
Markos arasında da bir müsabaka ya· 
pılacaktır. 

Cim Londos, Rus pehlivanı (Kavri
yani) ile bundan üç sene önce Y.aptığı 
bir güreşte galip gelmiştir. 

Bu itibarla, pazar günkü müsabaka 
o mağlubiyetin revanşı mahiyetinde • 
dir. Cim Londos, o müsabaka ıçın 
kendisinden çok emin görünmekte, ve: 

- Eğer, demektedir, Rusu «tayya
re» oyunuma getirebilirsem, yani Ati· 
nada Dinarlıya yaptığım gibi başımı 
bacakları arasına sokup havaya kal • 
dırdıktan sonra bir kaç defa döndü • 
l'Üp yere vurabilirsem, bir daha belini 
doğrultmasına imkan yoktur. 

Fakat ben, bu oyunu yapamayıp da, 
neticeyi almakta gecikmekten korku • 
yorum. Bu sefer de dersini aldıktan 
sonra bir daha revanş istemeye yüzü 
kalmıyacaktır, sanırım 1 

Ondan sonraki maçımı, Tüık pehli
vanlarından birisiyle yapacağım. Kıs
metime kimin düşeceğini henüz kat'i • 
yetle bilmiyorum. 

Dinarlı, size verdiği beyanatta bana ye
nilmediğini söylemiı.ı. Bu huauıta cevap ver
mek bana değil, güreşi idare eden hake • 
me düşer. Ben bir aralık Dinarlının üstüne 
çıkmıııtım. Hakem kolwna üç defa vurdu, 
ve: 

Maamafih, itiraf mecburiyetindqim ki 
Dinarlı, mükemmel bir pehÜvand.ır .. Hel• 
bacaklarının müthiı makasından kmtalmak 
her babayiğitin harcı değildir. 

Onunla yaptığımız güreıin datllflk)a c:lö
vüı olduğunu ıöylüyorlarmıı. Ben bu ıri • 
vayeti çıkaranların akıllarına taıtmı. GO· 
ya Atinada ben yenecekmipm, Jstaabuld• 
da Dinarlı. 

Dinarlı, iyi bir pehlivandn. Ancak bir 
müsabakada iki pehlivanın birden salİP 
gelmesi mümkün değildir. Bir taraf yenile• 
cek elbet. Onun yenili§inden 90nıa ba ... 
yinları çıkaranlar unutuyorlar ki, ben yedi 
senedir dünya ıampiyonuywn, ve :reeli •"' 
nedir sırtım henüz yere gelmemlftir. Bil 
itibarladır ki, ne Dinarlı ile, ne da kim ' 
seyle danışıklı dövüşe çıkmakhiun müın• 

kün değildir. Çünkü eümdeki ıampiyonJuk 
ünvanını, şu veya bu meblağa deiiweme.ııı· 
Bu ünvana manevi bir kıymet verdiiirn' 
inanmasanız, kabul etmek mecbuTI;,otind•' 
siniz ki şampiyonluk sıfatı, profeqonel bir 
sporcu için en büyük sermayedir. Ve ben. 
Dinarlının kara gözleri için henils eenn•• 
yeyi kediye yükletmek niyetinde dejiliınl 

Cim Londos, buradan Almanya7a gide
ceğini, ve orada, amatör aerbest gürq (){in· 

ya §ampiyonunu müsabakaya çafmıcaiıol 
söylemektedir. Cim Londosun hayatı. ına• 
ceralan ve garip hususiyetleri hakkındaki 
hayret verici malumatı diier konıum.aınd• 
bulabilirsiniz. 

İstanbul 
luğundan: 

Dördüncü 
• 
icra Memur· 

lsmailln Emniyet Sandıima birinci derecede ipotekli olup taınamina ehlt 
vukuf tarafından 1042 lira kıymet takdir edilen Üsküdarda Solabinaa ma • 
hallesinin Selimi Ali efendi lokağında eski 224 yeni 194 No.lu uiı celeP 
Hüsnü ev arsası, solu Süpürgeci izzet ev bahçesi, arkası Şakir anam, &ıB 
Selami Ali efendi caddeeile mahdut, zemin katında: zemini malta lafllk ., 
toprak avlu, bir heli, bahçede bir ocak, birinci katta: bir aofa üzerinde biritİ 
nin kapısı olmıyan iki oda, arkaımda bir bahçesi olan, umum meMheR 111 
metre murabbaı olup 41 metre murabbaı bina 70 metre murab!>aı bebp olaO 
dahili kısımlan ah,ap, beden dıvarlan kagir ve haricen ııvuız bir nm ta -
manıı açık arttırmaya vuedilmiflir • 

Arttırma peşindir. Artbrmaya iıtirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanıO 
teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tamifat
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartnamesi tl9J'936 
tarihine müsadif Salı giinü dairede mahalli mahsusuna talik edilecek
tir. Birinci arttırması 28/91936 tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde 
saatl 4 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedeli kıymeti mır 
hammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde •°" 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün dalı' 
temdit edilerek 13 / 10 / 936 tarihine müsadif Salı gün6 sa•t 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en ç.o~ 
arttıranın üstünde bırakılacakbr. 2004 numaralı icra ve İflas kanunll· 
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hakkları tapu sicili erile sabit olmıy.0 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplarioİJ' 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı i140 
tarihinden itibaren 20 giin zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daire' 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile .. bit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müteraki.d' 
vergı, tenviriye ve tanmiyeden ibaret olan Belediye rü.swna 'f~ 
Vakıf icaresi ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli m611" 
yededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isteyenlerİI' 
934/2819 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahalleg haciz ve talı" 
diri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilin olunur, (4456) -------

Türk Maarif Cemiyeti 

Resmi ilin 
İşleri Bürosu 

Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci kattaki 
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren işe başlamıştır. Alikr 
darların resmi ilanlan bu adrese göndermeleri. Tel: 21101. 

. 

Resmi lıcinlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur. (60) __. 

' t 



z·raa·t Enstitüsü 
ektörlüğünden: 

1 j ~u yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakül • 
' erıne kız ve erkek ve Onnnn F akü) lesine y~lniz erkek paruız yatıb, 
~.yatılı leyli ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabihnek için af8-

dalQ f8J'llara uymak gereklidir. 

ı· l - Lise mezuniyet imtihanını vererek hakaloryasını yapm.ıı veya 
ıae olgunluk diplomasını almı§ olmak «Bakaloryasını yapmamı§ ve
~~. olgunluk diplomasını almamı§ olanlar Enstitüye alınamaz» ve 

urk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 
lan 2 - lıtanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 

SON POSTA 

BULMACA 
• • 

1V 

v 

Soldan sağa: 

1 - Dil çekiştirmesi. 2 - Zeytinyağı, 

Styfa \\ 
iiiii 

• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - idaremizin Kayseride yaptıracağı 33223 lira 28 kurut kqif bedeli icla. 

re binası intaalı kapah zarf usulile götürü olarak eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Münakasa evrakı 1 lira 66 kuruş mukabilinde inhisarlar inşaat Şu

besinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 10/Vlll/936 günü saat 15 de İstanbulda Kabat~ta İnhi· 
&arlar Levazım Şubesindeki alım, salım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 2491 lira 74 kuruııtur. 

5 - isteklilerin ihale gününden en az 3 gün evvel İnhisarlar lntut 
Şubesine gelerek diplomalı mühendis veya mimar olduklarına dair vesika
larını ibraz ile münakasaya girebilecekleri hakkında birer vesika almalan li
zımdır. 

~ lar o~da okudukları ~me&trelerden muvaffak olınutlar ise, ikist 
I ~I edilerek Baytar, Zıraal ve Orman Fakültesinin üçüncü Sömeatre
.erıne alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fakülte • 

'nı birinci ve ikinci Sömestrelerinde okunan anatomi dersine de ayn • 
ta devam etmeleri ve Ziraat F akühesine girenlerin ziraat ıtajını yap~ 

sirke ve sebze ne yapılır. 3 - Yama, be
zikte roliıns, bir (F) ilave ederseniz temiz 
olur. 4 - Tuza benzer bir maden. 5 -
~ekte bulunur, nota, herkesin kazanmak 

6 - Tekliflere aid kapah zarfları ihale günü en geç &aat lam oa dilde 
kadar ismi geçen komsiyon rdsJiğine makbuz mukabilinde verilm.İ\j olmalı
dır. u4190» 

* * Muhtelif eh'adda «188» adet bayrak 1 l /8/936 tarihine rutlayan ali 
günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin o/o 7,5 güvenme Pİi· 
ı·alarile birlikte tayin olunan gün ve saatte Kabataşta inhisarlar Le'VUllll 
ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki Ahm komisyonuna müracaatları. 

Ilı ları gereldidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaf ı 1 7 den aıağı ve 25 ten yukarı 
olarnaz. Nihari talebe yüksek ya! kaydına bo.ğlı değildir. 

4 - Parasız yatıh talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden 
1rabiliyeti ve sağlamlıkları hakkın.da tam teşekküllü bir hastaevi ku
tulunun raporu lazımdır. 

l 5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden aağhk ve sağ • 
ka111~1~ ~u~yenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden 
abıhyetinı göstermiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat F akülteoine girecek talebe Ankara da Orman Çiftliğinde 
ıo t · .. - b d 1 B . lir ay ' aJ go~~ege mec ur ur ~r. . u staJ müddetince talebeye 30 
b a. aylık ve~ı!ır. Y ~tacak yer çıftlıkte parasız sağlanır. «Stajyer tale-

en1n yemesı ıçmesı de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 
3o lira verilmez.» 

' 7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde, son· idan meydana gelen mücbir haller dı§ında olmak üzere, kendiliğin
i en stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılan
ltdan hükumetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
lli.iınuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

il" 8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan baıka 
~s kağıdını, atı kağıdını, polis veya uraylardan alacaklan uzgidim 
~ agı~ını, orta mektep ve liselerde görmüı oldukları süel dersler hak
d'daki ehliyetnameleri iliştirilerek elyazılarile yazacakları pullu bir 
~e~ç~ ile ve.~l~~-t-~ne fotoğrafı ile birlik.le doğru.en Anka~ada Yüksek 
):' .stıtü Rektorlugune ba! vururlar. Talıpler dılekçelerınde hangi 
, akülteye kaydolunmak isteklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde 

istediği ııey. 6 - Siyah, almaktan müzari. 
7 - Bit zaferi tes'it veya büyük bir zatı 
istikbal ·veya teşyi için kurulur, iki sessiz 
harf. Tuna kıyısında bir şehir. 8 - Bey -
gir, vnkti gösterir, eı1eğin avazı. 9 - 1809 
da büyük Napolyonun zaferine şahit olmu§ 
olan bir Avusturya şehri. 1 O - Dermansız. 

Yukandan a§ağıya: 
J - Maruf bir semt ki bir vakitler mu-

hafızına yedi sekiz Hasan Paşa derlerdi. 
2 - Hiç bir şeyi azımsamamak. 3 - Mu
siki tabiri, gezinti yeri, sonuna bir (N) 

iluve ederseniz şark vilayetlerimizden biri 
olur. 4 - Bir tavla tabiri, hem rabıt, hem 
zarf edntı, ağacın bir kısmı, (nebatat ta • 
biri). 5 - Bilgi, kuşun ağzı. 6 - Eski 
hnkim, taze değil. 7 - Otomobil, farsça 
ayak, hıımam kurnalannda bulunur. 8 -
Sonuna bir R ilave ederseniz genişin 
aksi olur. Son Posta muharrirlerinden biri-

nin soyadı, nota. 9. - Örtülü manasına 

gelir bir kelime. 1 O - Uhdesinden gel .. 
mck. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 

1 - Amin, taka. 2 - Pas, im, gol. 
3 - Aç, muti, la . .ıf - Okumaz. 5 - Atı· 
lan ok. 6 - Fokurdar. 7 - Namert. 8 -
As, tasa, la. 9 - Süt, zer, tim. 1 O - A • 
tak, şaka. 

Yukandan aıağıya: çeleri hakkında bir muamele yapılmaz. 
9 p 1 - Apa§, yaş~. 2 - Maç, af, süt. 

d - ulsuz veya usulü daireıinde pullanmamı§ olan ve 8 inci mad- :J - Is, oto, ta . .ıf - iki kat. 5 _ h ulu-
-. ede yazılı kağıtların ili§ik olmadığı dilekçeler gelmemi§ sayılır ve maz. 6 - Mümarese. 7 - Mandra. 8 -

ıılar haltkında hiç bir muamele yapılmaz. Ağ, azot, ta. 9 - Ko1, krağ, lik. 1 O -
.. ıo - Vaktinde tam kağıtlarile baı vuranlar arasından pek iyi veya ~~~· kama. 
1

tı dereceli olnnlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma dere- ---------------, 
~~sine ve baş vurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolmadığı tak- B A D Y O . 
•rde orta dereceliler de ba! vurma sırasına göre alınabilirler. 
11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. Bu Akşamki Program 
12 - Baıvurma zamanı Agustosun birinci gününden Eylulün otu- İSTANBUL 

~\Ilı .... -11- k B d 18: Hafif musiki, 19: Haberler, 19,15: 
~cu gunu ıuın-famına adardır •. un an ıonraki baıvurmalar kabul 

( ) ,Muhtelif plaklar, 20: Halk musikisi, ......._~ez. \ 151 
~·----------------------- 20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: Son ha-

[ ~~ 
lat nbul B•l•dlveal lllnl .,. 1 . Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

• gazetelere mahsus havadis servisi verile -
il O 'T'_L bet 1 cektir. l~ acı ıman • ı r-aoya on yo unda katranlı ameliye yapılacağından VlY ANA 

L 18/936 ~mba gününden itibaren bir hafta müddetle mürur ve ubura 
20 

.. 
~h b ) d .. ilin Haberler ve olimpiyat neticeleri; '-= u un ugu . A olunur. (B.) (220) 21: «So ein MaedelD adlı piyes; 23: Ha • 

Hava Yolları Devlet .'.:!:~!!·~:;o:r~::~=~ ... , mo, 
e e 13,30 • 15: Plik ve haberler; 19,30: Or-

,devamı; 20, 40: Rouina nin uSevilla Beıl>e-Işıetme Idaresı•Dden•. .kestra; 19.55: Konferans; ıo.10: Konserin 

ri» isimli operası plak iJc; 23,45: Alm. ve 
1. - Ankarada: Fr. haberler. 

..._ .\nkara • Bankalar caddesinde P. T. T. Genel Direktörlüiü binuı alt ka- V ARŞOVA 
;:_da tayyare yolcu biletleri satış lritemiz açılmıt ve bilet aatmaya hafla • 20: Franz Liszt'in eserlerinden konser; 
~lır. ,22: Oda muslkisi; 23: Berlin olimpiyat ba
') .\. - Yolcu biletlerimizi satan Ankara Vagonli idaresi biletlerimizi ,berleri; 23,35: Danı musikisi; 24: Danı 
~8/t936 aktamına kadar ıatacak ve 8/8/1936 dan itibaren satmayacak • plaldarı. MOSKOVA 

• 
Q 20: Rus eserlerinden konser; 20,45: 

l& • - Yolcularımızı • tayyare meydanına getirecek otobüsümüz 8/8/ • Sesli filmlerden Sovyet halk musikisi; 2f,. 
~· 36 dan itibaren; bilet kİfemizin bulunduğu P. T. T. Genel Direktörlük 45: Dinleyicilerin istedikleri parçalardan 
&~atı önünden kalkarak Ulus meydanı - Ankara palas yolu ile her gün saat ,konser; 22: Yabacı dillerle neşriyat. 

O da hareket edecektir. BELGRAD 

~ - fstanbulda: 21 : Zııgrcpten nakil; 23: Berlin olimpi· 

) latanbulda • (Karaköy) deki P. T. T. fUbesi binasında tayyare yolcu bi- yadından rcportaj; 23. 15: Haberler; 23.30 
~1-: k' · ) b'I ba la Halk prkılan. ""' &abf lfemız açı mıt1 ve ı et satmaya ş m1flır. . , /t.· - Yolcu biletlerimizi satan İstanbul Vagonli İdaresi biletlerimizi · 

21 20 
y . pk~G 

1
• k .

1 21 4
-

t. 
811936 akşamına kadar satacak ve 8/8/1936 dan itibaren satmıyacak • 

0 
k ·t : 2c2nı4ş5ar ı0ar1: P ~ ı c:h b' 

1
' . : 

'ti', r es ra: , : ımpıyat a er en; 
8 23, 15: Plak; 23,45: Rusça haberler. 

,~ :. - Yolcularımızı Y eşHköydeki tayyare meydanına getirecek otobü - · IST ANBUL 

«154» 

Sular Umum üdürlüğünden 
17/Ağustos/1936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Ankara 

Nafia Vekaleti binasında Sular Umum Müclürlü(rj odasında su eksHtme ko
miayonunda cc138598n lira «6» kurut keşif bedelli küçük Menderes iıllih 
ameliyatı sahasında yapılacak dokuz adet betonarme köprü inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele projesi, f&llname ve inşaat projeleriyle buna müteferri diğer 
evrak (6) lira (93) kuru, bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
verilecektir. 

Muvakkat teminat (8179) lira (93) kurtıftur. İsteklilerin teklif mektupb, 
ı·ım ve 2490 sayılı kanunda yazılı ve ikalarla berober resmi gazetenin 1 /Ma
yıs/1936 tarih ve 3295 &ayılı nüshasınd intişar etmiş olan talimatname mu
cibince Vekaletten aldıklan müteahhitlik vesikasiyle en a.p.ğı elli bin liralık 
betonarme köprü yapmtf oJduklarına dair Şose ve köprüler Reisliğinden al
dıkları vesikayı 17/Ağustos/1936 Pazartesi günü saat (14) de kadar Nafia 
Vekaleti Su Eksilbne Komisyonu Başkanlığına vermeleri lizımdu (29) 

Türk Hava kurumu 

GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4. ncU K ide 11 Ağu 

Büyük ikramiye: • Liradır. 

Aynca.: 15.009, 12.000, l0.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardır -· 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğündenı 

Büyükçarşı : Kaza:ılar sokağı eski 40 sayılı dük-

Kadıköy 

Kadıköy 

Kadıköy 

Boğaziçi 

Üsküdar 

Kurtuluş 

Kadıköy 

ki.om tamamı. 
: Caferağa mahallesi Nazım Bey sokağı 

yeni 2/4 sayılı. 
: Caferağa mahallesi Çanakkale sokağı 

yeni 14 sayılı evlerde firari Andro
mahiden metruk ev eşyası. 

: Caferağa Yoğurtçu çeşmesi sokağı eski 
35 M. Yeni 33 sayılı arsanın tamamı_. 

: Boyacıköy Koru caddesi eski 5 ili 13 
mükerrer ve 15 yeni 7 ila 17 ve 66 
sayılı dört dükkanla iki arsanın 
66/120 payı ... 
Selamiali mahalle ve caddesi eski 
363 yeni 343 sayılı dükkanın tamamı. 

: Çeşmemeydaru eski 78 yeni 76 sayılı 
arsanın 20/240 payı . 

: Rasimpaşa mahallesi Çayır caddesi 
eski 42 sayılı 294 metre murabbaı 
arsanın tamamı. 

Kuzguncuk : Paşa Limanı caddesi eski 132 yeni 139 
aayıh 324 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 

Muhammen Kıymet 
Lira Kuruş 

250 00 

17 40 

919 36 

25 

500 00 

12 00 

1176 00 

630 00 

Yukarda yazılı mallar 18/8/936 Salı gunu saat 14 de pe~n para 
ve açık arttırma ile sahlacaktır. Sahş bedeline istikrazı dahili ve 
% de beş faizli hazine tahvilleri de lrnbul olunur. İsteklilerin % de 
yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yabrmaları. 

~ .. tntı~ 8/8/1936 dan itibaren (Karaköy) deki P. T. T. tubesi önünden her 8 Ağustos Cumartesi 

~tı laın saat 14 de kalkacalt ve hiç bir yere uğramadan Yeşilköye hareket 18: Dans musikisi (plak): 19: Haber- ,ıli--D~ TUZLA <Cll--!iC!ISil'iilllHlmiBllmllm-------. 

~ektir. ler; 19,15: Muhtelif plaklar; 19,30: Ç'o •

1 
• ç M R 

1
• 

(M.) (148) 
• 

"ı C. - 7 /8/1936 (dahil) l<adar otobüsümüz fİmdiki gibi Taksim meyda- cuk saati: Hikayeler; 20: Muhtelif ıololar: 
t\d k 20,30: Stüdyo orkestulan; 21,30: Son 
3 an alkacaktır. haberler. 

~.L · - Yolcularımızı nakleden otobüılerimizde (Hava Yollan) yazısı A 
1 ""dır. Saat 22 den sonra nado u ajansının lçme trenlerinin vapurlan köprnde.n 6,2:> • 7,40 • 8r40 • 9,05 • l l • 

Sa ,gazetelere mahsus havadis servisi verile • lö,15-15,10. 15,:iO dir. Yın halka ilin olunur. (188) cektir. 



12. Sayh. 

LA 
Türkiye ıtriyatında büyük inkılab yapmıştır. 

•imdiye kadar çıkan: ... Beher çiçeklerl, ı 
Kukaraca, Pupl, 
Zambak, Amber, 
Fulyalar, 

1 

. LAie, Şlpr, Dlvlnle, 
Meagls, Vlyolet, 
Mllflör, Leylak, 
GUller, Revd< r 
Orlgan, Yasernin, 
Krepdö,ın, Neroll, 

Cennet çlçeklerl, 
Gençllk, Sankflör, 
Amorlta, çiçek damatlı 

Suer dö Parls, Pompodor, 
. Atk gecesi, Dal çlçeklerl. 

s 
ve L 

Yakında çıkacak olanlar: 

Şanal, Rumba, 
Karyoka. Kadın ell, 

n 
r 

Hasan Kolonyası 95 derece halis limon çiçeklerinden 
. yapılmış misli ve menendine dünyada tesadüf edil -
·miyen ve bütün ıtriyat aleminin tasdikında bulunan 
bir şaheserdir. Hasan Yasemin, Ley!ak, Menekşe, 
Milflör ve sair çiçeklerden yapılmış kokuları insanı 

zevk ve cennet bahçelerinde yaşatır, Nesrin kolonyası 
Hasan kolonyasının yavrusudur. Limon çiçeklerinden 
yapılmış 75 derecede çok ucuz olması itibarile harcı 
.alemdir. Losyonları dahi piyasayı tamamile elinde 
tutmuştur. Hiç bir Kolonya ve Losyon Nesrinin güzel 
.ve nefis kokusile ve ucuzluğile rekabet edemez. 

KIZILAY . 

HASTABAKICI HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. 

Okul, genç bayanlann hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetişe
rek, hastanelerde ve umumi 11hhatle alakadar olan müesseselerde 
çalışmalanna mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldu. Teorik ve pratiktir. Dersler hususi 
doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ye sıhhatli ve en az orta tahsili bitir
miş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla iza
hat için yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki cad
desinde Okul direktörlüğüne müracaat edilmesi, 15 Eylül J 936 
an sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

MÜNİR 
ARKADAŞLARI 

SON POSTA Ağustos 7 , .................... .... 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıl:ltır. Hazmi kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. 

Kanı temizliyerek vncuda taelik 
ve canlılık bahşeder. 

1NGIL1Z KANZUK ECZANESl 
Bcyo~lu • lıtanbul 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular caddcti No.. SJ 

Afyon Yetiştiricilerin 
NAZARI . DiKKATiNE • 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından : 
Afyon yetiştiricileri menfaatlerini göz 

seneki mahsulü Türkiye Ziraat Bankası 
müstahsilden ~lacaktır. 

önünde tutan idaremiz, bu 
vasıtasiyle doğrudan doğruya 

Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alım merkezi ittihaz edildiğinden 
afyon yetiştiricilerin kendilerine en yakın olan mezkur şehir ve ka
sabalardaki Ziraat Bankası şube veya sandıklarına müracaatla icabeden 
tafsilatı a!malan lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. 

Ahm Merkezleri - Amasya, (Akşehir - Ilğın) Afyonkarahisar, 
Aydın, Çorum, (Eskişehir - Bilecik), Gümüşhacıköy, Konya, Kütahya, 
Is~arta - Burdur) Malatya, Tokat, Zile. - (177) 

Nasıl anlamall ? 
İyi pudra ve fena pudra diye bir 

tasnif yapılamuz. Botun pudralar iyi 
ve biltnn pudralar fenadır. Bir pudra· 
nın nefasetini elimize alıp şöyle bir 
mu~yeııe etmekle aıılayamnzsaım:. Onu 
uzun mUddct kullannınk IA.zımdır. Fa· 
kat J·a kullandığınız pudra, cildi bozan 
cinsten ise ... O zaman dn yOzOnOzll tec· 
rO be tahtası haline getirmiş olmaz mı
sınız ? gıı iyisi, uzun tecrUhelerle ne
fasetini bütün dünyaya tanıtmış 

VENÜS pudrusuıı kullnnınnktır. 

Deposu: Nureddin Evliyn Znde 
Kimyevt lll!it ve ıtriyat Ticuretlımıesi, 
İstanbul, Bahçekapı. ------·------

Doktor Hafız Cem31 
Dahiliye mütehasaıaı 

Pazar<lnn ınnada herglln 3 - 6 
Divaııyolu (104) No. Telefon: 2239d 
Tel. Kandilli 38 • Beylerbeyi 48 

·······················-···-···················-········-
&on Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

1 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

&AHI PLERh S. Ragıp EMEÇ 
H. Ltllfll DÖRDÜNCÜ 

Sınai Kimya Mühendisliği 
tahsili için 

Almanyaya talebe gönderilecektir 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

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

fında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlıklann ilana .. 
linden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çalışmaya müsait iki ilJ 
üç lise mezunu her sene sınai kimya mühendisligi tahsili İç:İD 
Almanya'ya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notlan en iyi ve Almanya'ya gör 
derilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak olanlar inti .. 
hap edilecektir. 

İsteklilerin 1 /Eylül/1936 tarihine kadar aşağıdaki vesikalara 
Eskişehirde Türkiye Şeker F.~brikaları A. Ş. Genel DirektarlB
ğüne göndermeleri IAzımdır. 

1. Hal tercümesi 
2. Sıhhat raporu 
3. Mektep şahadetnamesi musaddak sureti 
4. Olgunluk imtihanları notları musaddak sureti 
5. 9 X 12 eh' adında 3 boy fotoğrafı 

Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü ilAnları 
---

Kadıköy Caferağa Mühürdar bağı S. 11/13 Kulibe 
,, ,, ,, S. 11113 Arsa 

Yukarıda Mevki ve cinsleri yazılı yerler 31/5/937 sonuna ~ 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri ıı/819 
Sah günü saat 15 dedir. 

isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları "ıCJOı' 


