
!IALKIN 

ltALKIN 

i 

Sene 7 - No. 2206 Yazı itleri telefonu : 20203 P AZARTESI - 21 EYLÜL 1936 idare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kurut 

MiYETI ASAMBLESi TOPLANIRKEN FİLİSTİN DE TAKSİM MI EDİLİYOR? 
• 

Biu~-~ Eden Mülakatında Filistinde yeni bir lngiliz 
müstemlekesi 

Fransa bütün dünyaya 
hitaben bir 

.beyanname neşredecek 
Cenevrede Fransız Hariciye Nazırile 

Litvino/ ve T. Rüştü Aras 
arasında mühim bir mülakat yapıldı 
1 
Paris, 20 {Hususi) - Milletler Ce • ı 

ini.yeti asamblesine iştirak etmek üzere 
londradan ayrılan İngiliı: hariciye na· 
2:1rı, bugün Parise geldi ve Başvekil M. 
'lllurnla uzun bir mülakat yaptı. 

İki devlet adamı ar.ısında saatlerce 
eüren bu mülakat esnasında günün bü
tün beynelmilel siyasi meseleleri 1ıöz
Ücn geçirilmiştir. 

Mülakatın sonunda gazetecileri ka
bul eden Ba,vekil M. Blum görütülen 
~seleler hakkında malumat vermiş • 
tir. M. Blum mülakat esnasında bil • 
Jıaasa Milletler Cemiyetinde takib edi
lecek hattı hareketle beşler konferansı 
bıeselesinin tetkik edildiğini, konfe -
ransa diğer devletlerin de çağırılaca • 

iını söyledikten sonra bugUıı .&ldıjı •• 
t1ceden gayet memnun kaldığını söy
lemiş ve lngiltere ile F ran~ arasında · 

(Devamı 8 inci sayfada) M. Blum 

İtalyanlar bir İspanya 
Adasına 

asker mı Çıkardılar? · 
B!r İspanyol gazetesi Majurka adasına 
Italyanların çıktığını haber veriyor 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

ATATÜRK 
HEYBELİYE 
ŞEREF VERDİ 

"'\ Memleket aynca Arap ve Yahudi nüfuz mıntakalanna 
I ayrılacaktır. Proje Arap ve Yahudi şeflerine verildi 

Cumhurreisi Atatürk dün akşa
ma doğru bir deniz gezintisi yap
mışlar ve Heybeliadayı şereflen

dirmişlerdir. Büyük Şef Heybelide 
halle tarafından tezahüratla karşı
lanmışlardır. 

Atatürk Adada Başvekil İsmet 
İnönünü ziyaret etmişler ve bir 
müddet kalmışlardır. 

Avukatlar 
Birliği niçin 
Toplanmadı? 

Filistinde İngiliz askeri nakliye otomobilleri 

Paris, 20 (Hususi) - Filistinde va• sından endişe ediliyor. 
ziyet vehametini muhafaza etmekte -ı Londra'da çıkan Suday Dispeç ga • 
dir. Yeniden kanlı hadiseler çıkma - (Devamı 8 inci sayfada) 

, İzmir, (Hususi) - Türkiye Avukat-
lar kongresinin bu yıl mukarrer top- M 
lantısını yapmayışı İzmir avukatları • 
arasında başlıbaşına bir dedikodu mev-
zuu olmuştur. Bazı avukatlar, bu te
şekkülün kendiliğinden dağılacağına 
zahiptirler. Adının yazılmasını isteme-

Tjtüleskonun hastalığı 
yeniden ağırlaştı 

yen bir avukat .. Avu~at~ar Birliği hak- Hastanın etrafındakiler endişeye kapılmışlardır. 
kında ~unı.an soylemıştır: Doktorlar dün serum şırınğası yapblar 

-cizm.ır avukatları, ilk defa Avu-
katlar Birliğinin organize edilmiş bir Paris, 20 (Husus\) - Saint Moritzı 
teşekkül halinde faaliyet göstermesini de tedavi edilmekte olan M. Titüles· 
temin için ilk aVUkatlar kongresini İz- konun sıhhi vaziyeti ağırlaşmaktadır. 

(Devamı 8 inci sayfada) Hastanın etrafındakiler enditeyo 

Bir kadın 
Beşinci kattan 
Düştü ve öldü 

kapılmışlardır. 
Saintmoritz, 20 (A.A.) - Dün Ti· 

tüleskoya yapılan, kan nakli ameliyesi 
değil, fiziyolojik serum fırıngası ya • 
pılmıştır. 

· Doktorlar son dakikada kan nakli -
ne lüzum olmadığına hükmetmişler, 

ancak gıdanın kifayetsizliğini tel&fi 
için serum şırıngası yapmak istemi' -
lerdir. Bu ameliyeden sonra M. Titü· 
leskonun sıhhi vaziyetinde hafif hflr 
selah görülmüştür. Hastanın irade kuv-

• veti ve idraki şayanı hayret derecede 
yerindedir. 

Bükreş, 20 {A.A.) - Bazı gazo • M. Titülesko 

telerin neşriyatı hilafına olarak, bat - ahvali sıhhiyesi hakkında 
bakan her gün iki defa Titüleskonun malumat isteyip almıştır. 

telefon~ 

Boksör Melih, dün 
Romanyalı rakibini yendi 

Beşinci kattan düşen Eleonora ve 
düttüiü apartımanm resmi 
(Yazısı 4 üncü sayfada) .............................................................. 

Dün yapılan 
rından da 

atletizm müsabakala
iyi neticeler alındı ... 

Gayri mübadillerden bir ırup LİSELERİMİZİ . . 

Ga yrim üba di 11 erin dertleri Yükseltmenin 
MUsbet yolları 

,, Takdiri kıymet ve satış Liseler dertlidir de 

k . Muallimlerdertsiz midir? 
omısyonu kaldırılmazsa Yazan: Muhittin Birgen 

G •• b d .11 1 (Yazısı ikinci sayfamızda .mu a 1 er para a amaz (Hergün) sütunundadır) 
(Yezısı a inci sayfada) ,, 

Bok.tör Melih Romanyalı rakibi ile çarpışırken 
' (Yazısı 7 nci sayfamızda) 

• 



2 Sayfa SON POSTA 

•• er un ' Resimli Makale D Si'ıirlenmeyiniz! 0 
---

Liselerimizi 
Yükseltmenin 
Müsb~t yolları 

•---Yazan: Muhittin Birgen 

l ise tahsilimiz için söylen~c~k 
çok söz vardır. Bu derdımız 

çok büyük olduğu için dönüp dolaşıp 
bu bahsi kurcalamakta fayda vardır. 

Liselerimizin başlıca derdi muallim 
derdidir. Liseler dertlidir de muallim
ler dertsiz midir? Hayır, onların dert
leri daha büyüktür: 

Evvela, hayatlarının bu kadar gü
zel senelerini verdikleri tahsil müdde
ti esnasında mekteplerimizin ilki de, 
ortası da, yiikseği de onlara aradıkla
rı şeyleri t:ımam vermiş değildir. On
lar bunu bilirler; çok iyi bilirler ki iyi 
bir lise muallimi, yarın bir üniversite 
kürsüsüne çıkınca doçent gibi ders 
verebilecek ilmi kudret sedyesine yük
selmiş bulunsun. Böyle bir kudret an
cak mütemadi bir,tetebbü ile elde edi
lir. Tetebbü? Fakat, hangi kitaplardan? 
Bizim kütüphanemiz çok zayıf ve çok 
boştur. Bizimkilerden istifade etmele
rine imkan yoktur. O halde ecnebi bir 
dil öğrenmek lazımdır. Bir ecnebi dil 
öğrenmek te güç şeydir: Mektepleri
miz öğretmez, hususi surette öğrenmek 
için de herkesin mali kudreti kafi gel
mez; sonra mütemadiyen ecnebi kitap 
ve mecmuasına para yetiştirmek için 
parayı nereden bulmalı? Lise muallim
lerimize yüklenen yük hafü değildir; 
haftada şu kadar saat ders ve buna mu
kabil verilen para ancak günlük ihti
yaçları ve bir küçük ailenin basit yaşa
yışını sürükleyip götürebilecek bir şey. 
Bu paradan gerek dil öğrenmek, gerek 
ekseriya pahalı olan ecnebi kitapları 
elmak üzere ne ayrılabilir? 

* Müsbet bilgi muallimleri ıçın dert 
nisbeten daha hafiftir. Fakat, içtimai 
ilimleri okutmak mecburiyetinde bu
lunanlar son senelerde ne kadar çok 
sıkıntı çekmişlerdir! Bunlar ikide bir, 
bir tamim aldılar: cFalan ilmi şimdiye 
kadar filan tarzda okuturdunuz; şim
diden sonra falan tarzda okutacaksı
nız.• Bu, ekseriya cdün öğrendiğiniz 
malfunatı da, tatbik ettiğiniz usulü de 
tamamen unutarak yerlerine baş
kalarını getiriniz!• demekti. Gü-
zel. İçtimai bir inkılfıp içinde 
bulunan bir memlekette içtimai 
ilimleri okutanlar için bu gibi zaruret
ler vardır; fakat, gerek bilgilerini, ge
rek usullerini yeni ihtiyaçlara göre de
ğiştirmek istırannda olan bu zavallı 
muallimler, ellerinde müracaat edebi
lecek mebzul membalar değii, hatta 
bir tek memba dahi bulunmazsa ne 
yapsınlar? 

Bir lise muallimi hergün beş öğre
nip bir öğretmelidir ki va1jfesini hak
kilc yapabilsin. 

İlmin mektepte değil, üniversitede 
değil, asıl onları bitirdikte:ı sonra öğ
renileceğini çok iyi biten 1.avallı 
muallim, öğrenmeğe susamLŞ, susuzlu
ğunu ~idermek için çare aramakla 
meşgul. Fakat, çare bulmakt.:'1. acizdir: 
Kitabı yoktur, parası kıttır, vasıtası az
dır. Bunun için çırpınır, durur; ben öy
le muallim gördüm.ki elindeki üniver
site derslerinde tuttuğu notlardan baş
ka herhangi bir müracaatgahtan mah
rumdur. Bu zavallı ne yapsın? 

* Kültür Vekfıletimizin büyük bir e-

Sinir zaafın ve mağ -
lfıbiyetin ilk eseridir, si
nirlenen bir adam zaa -
fını hissetmiş, mağlup o
lacağını görmüş bir a -
dam demektir .. 

Hasmı veya rakibi ar-
tık ona tamamen hakim
dir, karşısındakinUı bu 
zaafını anladı mı, artık o
nu daha ziyade kızdınnı
ya, sinirlendırmiye çalı -
şır ... 

Çünkü sinirlenen bir 
adamda muhakeme kuv
veti kalmaz ,irade kuv -
veti kalmaz, zayıf ve hak
sız olmasa bi~e kendisin
den daha zayıf olanlar 
karşısında bite mağlup o
lur ... 

Hayatta kazanmak i->ti
yorsanız soğukkanlı olu
nuz, en güç dakikaları -
nızda bile muhakeme 
kuvvetinizi sağlam bu -
lundurunuz, vücudunuz
da sinir namına ne varsa 
kırıp atınız! 

S0_Z_A_RASINDA J 
H :ıgatlarını kazanmag .. a I *- •ı 1 ·ıt v / Uğraşan HERCUN BiR FIKRA ;;~e-,;;e~;; ının 
Zengin çocukları Maşanın akibeti 

Amerikada büyük zenainlerin genç Münekkit f ·1 k 
kl 

•. ngı tere ralı geçenlerde Dalmaç -
çocu arından bir çoiu babalarının Sevimli bir muharririmiz geçen yada Ranguza'yı ziyaret ettiği zaman 
yardımı olmadan hayatlarını kazan • yıl tiyatro münekkitliğini yaparken d b" k f I 

w • k bir de operet münekkitlig-ini tec- ora a ır ço ngi iz ve Amerika ıey· 
maga ugraşma tadırlar. Son günlerde yahları l5ulunuyordu. Seyyahlar mu""te-
A "ka naz 1 d b" · · k k rübe etmek istedi. Kalktı, bir gece 

mk eMrı F ıkr arın an ırınJn ızı Ü· Şehir tiyatrosuna gitti. O günlerde madiyen kralm tenezzühlerini takip 
çü ari oy ual hayy<ltını kazanmak etm k · t d'kl · d I b revaçta olan operetlerden biri oy- e ıs e ı erın en yanız aşına ge-
için kendi yaşındaki arkadaşlarile kü- nanıyordu. Birinci perde bitti. İkin· zintiler yapmak isteyen Sekizinci Ed-
çük köpeklerin yıkanıp taranmaları ci perde açıldıktan sonra sahnede vard bir çok defalar tenezzüh progra-
için ticarethane açtığını Amerika gaze- Semiha güzel bir şarkı söylemeğe mını değiştirmeğe mecbur kalmıştı. 
teleri yazıyorlar. Ticarethanenin ka- başladı. Fakat bu sırada muharririn Fakat bir gün kralın bir lokantada 
pısında «yalnız küçük köpeklen> diye yanında oturan bir adam da pis, yemek yiyeceğini haber alan seyyah • 
bir de levha asmışlardır. kerih bir sesle bu şarkıya uydu, o lar ta sabahtanberi lokantada yerleri-

yeni ticarethane ilk günl~rde kö • da mırıldanrnağa basladı. ni işgal etmişler ve kral gelinceye ka-
pek başına bir dolar ücret elıyorken iş- Üstad bir iki dakika sinir içinde dar yerlerinden kımıldamamışlardı. Ni-
lerinin çoğalması üzerine bu ücret üç tahammül etti, nihayet dayanama- hayet kral da lokanatya geldi. Seyyah-

dolara çıkarılmıştır. Epeyce kar eden 1 dı: lar kralı hiç aörmemiş gibi davrandı-
k .. ··k h ·· 1 b d" D 1 b - Budala, sersem, pis sesli!. di- q uçu enuz ta e e ır. ers er aslar ye haykırdı. lar, fakat yemeğini ·bitirip de likanta-
başlamaz tekrar mektebe gideceğini' te- Herif yan yan ona haktı. Sonra dan çıkarken hepsi birden yemek yedi-
essür le söylemek*te1i!. hiddetle ayağa kalktı, sallanarak: ği masaya hücum ederek üstünde ne 

- Bunları bana mı söyliiyoTSun? buldular ise kapmağa başladılar. En 
ae,erı,.etten tlk•lnenler 

çol•hrıor 

Emlak ve gayri menkul üzerinde a
lım, satım işlerile meşgul olan Londra· 
lı bir tellal lngilizce gazetelerin bir ta
nesine bir makale yazarak. şu sözleri 
söylemiştir : 

«insanlar şimdi yalnızlığı arıyorlar, 
beşeriyetten tiksindiklerini söyliyerek 
robenson hayatı yaşamak arzusunda 
olan ve bunun içinde gayri meskun a
da satın almak isteyen insanlar pek ço
ğaldı. n 

Bunla~n mikdarı şimdilik yalnız 
makale sahibinin defterinde yüz kişi .. 
ımış .. 

• • • 
ou,manlar1nı muzla zehlrleyen 

bir k•blle ... 
Viktorya Nyango mıntakasında 

Watusi ismini taşıyan bir kabile var
dır. Bu kabile düşmanlarını zehirle • 
mekle meşhurdurlar. 

~'atusi'ler, öldürmek istedikleri 
kimseye çok güzel bir tadı olan muz 
birası ikram ederlermiş. Bu muz bira
sı zehirli olduğu için, ağız tadile içen· 
!eri ayıltmadan öldürürmüş. Bu habe-
ri veren gazete: 

- Sarhoşlara müjde, diyor. Ayıl -
madan ölmek için yegane çare. ...................................... ·-·--·· ... ··········· 
şartlarının mütemadiyen yükselmesin~ 
temin için her türlü kolaylıkları ve teş
vikleri bir sistem halinde mütemadi
yen tatbik ile uğraşmalL O zaman mu
allim sür'atle yükselir ve onunla bera
ber mektep te. İşte liselerimizi yük-

dedi. sonunda masa örtüsünü de parçalıya-
Herif kavgaya, mübarezeye ha- rak aralarında taksim ettiler. 

zırdı amma, üstad onun iri yan vii· Seyyahlaım bu tehacümüne mani 
cudunu, sarhoş halini, balyöz gibi olamıyan lokanta garsonu her birinin 
yumruklarını görünce gözfüğiinü hesabına bire on nisbetinde zam yap-
diizelterek: . 

- Haşa, size değil, sahnedeki kı
za söylüyorum. Sizin güzel sesinizi 
dinlememe mani oluyor da... dedi 

~~~----------~----~:..:... 
·=- • -· ·-· ••• ·-·-·------

30 Senedenberi 
Bir t•k kelime 
Söglemigen adam 

I 

Polonyalı bir i~ adamı otuz sene ev
vel hiç konuşmadan ya~ıyabileceğine 
dair bir bahse girişmiş ve otuz sene ev
vel susmuş, o zamandan bu ana ka • 
dar bir tek kelime söylememiş. 

Bu haberi veren Fransız gazetesi, 
şunu da ilave ediyor: 

- Gerçi adam konuşmuyor ama ev
li olduğuna göre karısı onun yerine de 
konuşmaktan geri kalmıyor. 

• • * 
Herkealn yapamıyacaıı bir ı, 

lngilterede Madam Sundry ismin
de bir kadın kendi kendisini tetkik ct
meğe karar vererek psikanaliz bir tec
rübe yapmıştır. Bu tecrübe neticesin· 
de başkalarına atfettiği bir sürü ku
surların kendisinde mevcut olduğunu 
an lnmıştır. .................. __..__. _____________ __ 
seltmcnin rnüsbet yollarından l·ir ta., 
nesı. 

mıştır. 

• • * 
Ruzveltln rakibi 

Ruzvelt'in rakibi hakkında Ameri • 
kan gazeteleri uzun boylll malumat 
vermektedirler. Kazanmak ümidi az 
olmakla beraber isminden sık sık bah
settiren bu adam, Kansos hükumet re· 
isidir. 

Kendisi 48 yaşındadır, ve tevkala -
de bir aile babası olmakla maruftur. 
Hayata banka memurluğu ile haşla • 
mıştır. Bilahara petrol arayıcılığı yap
mış, Teksas'da, Paiısivanya'da, Ohio'· 
da çiftcilik etmiş, arada hukuk doktoru 
olmuş ve 1912 denberi de siyasete ka· 
rışmı.ştır. 

Günde de ancak sekiz sigarn 
te imiş .• 

• . * * 
Sekiz lslmll Krallçe 

nek-

İngiliz Kralının annesinin sekiz ismi 
vardır : 

Mari, Ogüsta, Lüiz, Olga, Polin, 
Klodin Aguls, Viktoria. 

Kendisine hu kadar isim verilmesi
nin sebebi de doğduğu zaman kalaba
lık olan aile erkanının teşrifat dolayi
sile kendisine ayn ayrı isimler takmış 
olmalarındandır. 

Eylul 2t 

-
s··zün 

Evvt!lô. yabancı dil 

------ ismet HulOal M sele ,şu: 
Üniversitede, lisan ımtihanıııı ve

remiycn talebe diğer derslerden imti
han \'ermiş olsalar bile sımf g< çrıni
yorlar. 

Üniversiteliler de buna itiraı edi
yorlar. 

Biz, diyorlar, diğer bütün dersler
den imtihanlarımızı verdiğimiz için sı
nıfımızı geçmiş addedilelim. Geriye Ji .. 
san dersi mi kalıyor? Onu bir sınıf ev
velkinden takip ederiz. Mektepten çı

kıncaya kadar da ne olsa lisan sınıfla
rını bitiririz. 

Lisandan imtihan veremiyene sımf 
geçirtmiyenlerin bu hareketlerini şuna 
hamledebiliriz: Demek oluyor ki lisan 
dersi, herhangi ders kadar mühimdir. 
Lisan imtihanını vermemiş talebe, o 
sene okuduğu sınıfı geçecek kadar bil
giye sahip olamamıştır. 

Diğer derslerden imtihan verdikleri 
için sınıf geçmiş addedilmelerini iste
yen talebenin isteğinden de şu anlaşı• 
lıyor : 

Üniversiteye süs için bir de lisan 
dersi konulmuş. Fakat üniversiteli i
lim, fen dururken bu süs işine ehemmi
yet vermemiş. Bu yüzden :::ınıfta kalı
yor. Olacak iş mi? 

Üniversiteliden beklenilen şey sını
fı geçmesi değil, bilgili olma~.ıdır. Bil· 
gi hazırlop yumurta gibi kolaylıkla el• 
de edilip yutulamaz. Okumak, çok oku
mak lazımdır. Fakat henüz bizde kafi 
derecede kitap yoktur. Yabancı dil!eı;. 
den okumak mecburiyeti vardır. 

Yabancı dilden okumak için de ya
bancı dili öğrenmek şarttır. 

Evvela biz ilim ve fen hususuııJa i
lerliyelim de, yabancı dil arkadan gel
sin tarzında bir iddiayı doğl:u bulamı
yorum. 

Evvela yabancı dil öğrenmelidir ki 
ilim ve fen arkadan gelebilsinler. 
.-... •• 1. 1 ....... ·--. 1 •• 11111•- -
Biliyor Musıı uız? 

1 - Anubis kimdir? 
2 - Baltık denizi hangi dev1et1crin, 

sahillerile çevrilidir?. ı 
3 - Türkiyede matbaayı tesis eden 

• 1 

Ibrahim Müteferrikanın mezarı İstan-
bulun hangi semtindedir? 

(Cevapları Yarın) 

• 
Dünkü Suallerin Cevapları: 

l - Kutuplara şimdiye kadar sı.:y<ı .. 
hat yapan seyyahların başlıcalan şun
lardır: Cook, Nansen, Peary, Amound~ 
sen, Charcot.. 

2 - Milattan evvelki Fransız kralları 
bir yere giderken Pavua denilen tepsi 
gibi yuvarlak ve dört Golualının taşıdığı 
büyük bir kalkan üzerinde taşınırdı. Bu 
kalkanın kendine mahsus bir itibarı 
vardı. 

3 - Boğaziçinin mitoloji ismi Öküz 
geçididir. 

.. izdivaç ballar1,, 
Yeryüzünün 3 lisanında da bu ta • 

bir vardır. Bu tabirin kullanılması sc·' 
bebsiz değildir. Eski devirlerde düğün' 
yapılırken karı ve kocayı iple biribirle
rinc bağlamak adeti vardı. Bu yüzden 
«izdivac bağrn tabiri bir eski eser gibi 
kıymet ve mana taşımaktadır. 

• * • 

hemmiyet vermesi lazımgelen vazife
lerinden biri de işte bu nevi muallimle
rin yardımına koşmaktır: Onlara bol 
bol kitap vermeli. Bu kitapların Türk
çe olması müraccahtır. Fakat, kafi de
ğildir. Muallimlerin ecnebi dili öğreruncle- rr-·--------------------.. ---------------------------
rini hem teşvik etmeli, hem de kolay- ı s T E R İ N A N İ s T E R İ N AN M A ! 

Trene para veren Kral 
İngiltere kralı Sekizinci Edvard'ıri 

İngiltere şimendiferlerinde bedava se• 
yahate kanunen hakkı yoktur. . laştırmalı. Yabancı dil bilen muallim- • 

lerc kitap almak için, bilmeyenlere öğ
renmeleri için yardım etmeli, müka
fat vermeli, ilerleme yolları gösterme
li. Mesela. dil bilen, bildiği dille çalı
şarak, meydana eser koyarak mütema
diyen ilerlemeğe gayret eden bir mu
allime senede hiç olmazsa on kitap a
labilmek üzere tahsisat vermeli. omm 
ecnebi dil1c çalışarak meydana koydu
ğu mahsulleri muhtclıf tarzda, derece 
ncr<.'ce, mükafatlandırma!• F~cnebi dil 
oğrc>nmek isteyenlere de ha~ka tlirli.i 
kolaylıklar göstermeli. Hulasa, kültür 
bakanlığı, muallimin manevi ve maddi 

Kral trende birinci mevki bilet pa .. 
rasını ödemek suretile ııeyahat edebil
mektedir. 

• • * 

Bir nrkadaşunız anlattı: ahaza edip duı du. Fakat geçen gün ayni dürbünü Sul
•Almanyada tıpkı gözlük şeklinde bunınun üzerine tr.n hamamının küçük bir dükkanında görmıyeyim mi? 

takılır, tiyatro ve yarışlara mahsus kilçiık bir dürbün Hemen dosmma telefon ettim, ve Avrupanın bir mem
yapılmış, ilk niimunelerini İsviçrede gördük. Yanımda lekctinde yeni çıkan bir şeyin komşularından evvel bize 
meraklı bir arkadaş vardı, almak istedL İsviçrenin paha- de geldiğine inanmaya başladım.• Jıhğım ileri sürdüm. Başka yerlerde daha ucuzn bu1abile- Bu hususta biz de arkada!iımızın fikrindeyrz, yalnız ilk ipek çorap 
ceğnnizi ~öyledim, almasına mani oldum. Fakat sonra Avrupada c;ıkmcu harcıalem oluveren yeni bir şeyin bu- İpek çorab ilk defa 15i4 senesınde 
başta İtaJya. Avusturya, Macariştan, Yugoslavya olmak raya gelince ateş pahası kesildiğine bakarak hiç kimse yapılmıştır. Bayanlar, bu ilk çorabı gi ... 
üzere gczdiğimız bütün memleketlerde bu dürbl!nün e- tarafından alınamıyarağına göre gelmesile gelmemesinin I yen bahtıyarı kıskanmaBmlar, çiinkii 

1 

şiııe rastgelmodik, ve arkaid:şı1m Em' u·R·temadliNycTnAbNeni m

1
ü-S TmEüsaRvi olduğuna da inanıyoruz. Fakat ey okuyucu sen: bu bir kadın değil, :,ir erkekti. . 

.:> J İlk İpek çorabı giyen F ranso Krall 
NAN Jf .~ ! ikinci l hrnri'uiı. O ıanrnna k.1 ıl.ır her" 

L _J [kes yi.in çorab giy~ı ııi 
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Türk - Sovget 
müsabakaları 

Sayfa 3 

İtalyanlar İspanya JXdalarına Gü~~:i~~e;sk~;::ı~:n~~ip, 
k d 1 

? ikinciyiz 

E 
• Portekizde müdaf oai 

Ne/& 
e Lokarno diriliyor 
• l&panga f ecagii asker mi çı ar ı ar. ki~~·~:.!~k~~:::~~ --;~r~re\:~~: 

B 
• d ları galip gelmiştir. 1• spanyanın içine düştüğü son kanlı 

ı·.r lspanyol gazetesı· MaJ·urka a asına Güreşte yapılan 7 müsabakanın 4 ünü \'aziyet, bir çok memleketleri müf-
kazandık, 3 ünü kaybettik. Hüseyin, ıit sol cereyanlara karşı ~edbir almıya 

• Nuri, Mersinli Ahmet sayı hesabile, sevketmektedir. Bunların başında, İs-

It ı 1 ktıg"' JDI haber verı•yor Büyük Mustafa da tuşla galip geldiler. panya ile geniş bir hudu~u bulunan a yan arın çı İskirim müsabakaları da galibiyet Portekiz geliyor. Bir ara, Ispanyol is -

Paris, 20 {Hususi) - Son 24 saat 
içinde ispanyada mühim müsademeler 
oltnamıstır. İki taraf da hazırlıklarını 
ikrnal etmekle meşguldür. 

Diğer tarafdan Solidaridad; Obrera 
ıraıetesi Majurka adasına lralyanların 
çık.tığını ve İtalyanların kumandasında 
bulunan adada şimdi iki renkli İspan -
Yol bayrağının yanında İtalyan bayra
lının dalgalandığmı temin etmekte -
l:lir. 

Bu gazeteye göre, İtalyan sübayı, 
R.ossi, adanın hakiki diktarörüdür. 

Jon Marş tarafından satın alınan bir 
~k İtalyan tayyaresi adaya gelmiştir. 

Marş da bu tayyarelerden biriyle gele
rek adayı şahsen ziyaret etmiştir. . 

General Mola Bilbao ve Santander 

\iıerine tayyarelerle attırdığı beyanna
lnelerde şöyle demektedir: 

«Masum ka~ı dökülmesine mani ol-ı Madrid son evine kadar müdafaaya 
mak üzere kadın ve çocukların kurta- hazırlanmaktadır. Sokaklarda siperler 
rılması için icabeden muhleti veriyo - kazılmıştır · .. A • • 

Srhlarını teslim edenlere dokun· Katalonya hukumetı Pırene mınta-
rum. a kasını müdafaa için bir dağcılık Milis 
mıyacağım.» 

Yardımlar alayı teşkil etmiştir. 

M d ·ad b.ldirildigw ine go··re Fa- Düşmanın hükfunet cephelerine 
a rı en 1 t w b" t" ta 1 b" .. k · · 
1 

h 
1 

erkez k 't . yap ıgı u un arruz arın uvu zayı-
sıst a ey tar arının m omı esme tl .. k'· t ··ıd·· w.. b lw k 
Şimdiye kadar ~apı~ış ?lan muhte~f ~r~ pus ur u ugu eyan ° unma ta-
teberrüatın yekunu ıkı mılyon altı yuz 
bin peçetaya baliğ olmuştur. 

Bundan başka Sovyetler Birliği ka
dınları tarafından İspanya kadın ve ço
cukları için toplanan yiyecek ve içece
ği götüren ilk vapur 18 eyll.ılda Odesa
dan İspanyaya kalkmıştır. 

Vapurda 2000 ton yiyecek ve arada 
5 ton teryağı 300 ton şeker vardır. 

Fransız halk cephesi tesanüt komite
si de İspanya Marksiztleri için üç mil
yon dokuz yüz kırk dört din 34 frank 
toplamışlardır. 

Bilbao limanı abluka edildi 
Paris, 20 (A.A.) - Bilbao limanı, 

iaşeye mani olan milliyetperverlerin 
kruvazörleri tarafından abiuka edil -
miştir. Kartajen'e mühimmat yüklü bir 
Meksika vapuru gelmiştir. 

Koronya radyosu, Katolonya hiiku
met azasının tamamen ispanyayı ter -
kettiklerini ve Kompanis de kaçmak 
istiyorsa da anarşistler tarafından ne -
zaret altında bulundurulduğunu bil • 
diriyor. 

Sovyet · Tayyarecileri 1 Nurenbergleki 

K d d .. d .. Nutuklardan 
utup uçuşun an on u Sonra 

itibarile berabere bitmiş, fakat sayı yanının hasıl ettiği mücadele hava~ı • 
hesabile Türk takımı galip sayılmıştır. nın tesirile olacak; Portekizde de Is -

Bisiklet müsabakaları 

Moskova, 20 (Hususi) - Türk bi
siklet takımı ile Sovyet takımı arasında 
100 kilometrelik bisiklet yarışı bugün 
yapılmıştır. Yarış Moskovadan 21 ki
lometre uzakta bir mevkiden başlıya
rak Leningrad yolu üzerinde gidib gel
me suretile yapıldı. Her iki taraftan 
dörder kişi yarışa iştirak etmiştir. 

Türk ekibi olimpiyada iştirak etmiş 
olan Talat, Orhan, Eyüb, Kazım'dan 
mürekkebdi. 

Yarış 50 kilometre gitme ve 50 ki
lometre gelme olarak mükemmel as -
faltlı bir cadde üzerinde yapılmıştır. 

Tarafımızdan hakem olarak güreş 
federasyonu reisi Ahmet F etgeri bu
lunuyordu. Kafile reisi de diğer bir o

tomobilde yarışı takib ediyordı.:. 

panyol komünist ,.e anar:jistlerine yar-
dım etmek maksadile hafif bir hareket 
hissolunur gibi oldu. İcaµ eden muka
bil tedbirler alındı. Portekiz, gafil av
lanmamak için, icabında münhasıran 

komünist kıyamlarına karşı kullanmak 
üzere yirmi bin kişilik bir gönüllü 
kıt'ası vücuda getirmektedir. Bu kıt'a 
mensupları kfınıilen gönüllü olacaktır. 
çok sıkı bir inzibat içinde talim ve ter
biye göreceklerdir. 

Ve memleket dahilinde, daimi su · 
rette bekçilik yapacaklardır. Ünüor
ma giymekle beraber sivil kiyafet ta -
şıdıklnrı takdirde yakalarında hususi 
bir işaret bulunduracaklar ve memle
kette yapılacak fikri şakavete karşı 

mukabeleye her zaman hazU" bir kuv
vet halinde bulunacaklardır. 

* Bir ara toplanması bir hayli ümit 
doğuran, sonra 

Yarışın yirmi beşinci dakikasında L oka r no ahvalin inkişafile 
bir nefes darlığına uğrayan Eyüp Çt!- d lrlllyor hakkında besle • 
kilmeğe mecbur olduğu için geri kalan nen ümitler suya 

26 Bin kilometre kateden tayyarecilf're nişan 
para mükafatı verilmesine karar verildi 

ve 

Moskova, 20 (AA.) - Sovyetler 
l3irliği hava kahramanlarından tayya
l'eci Molokof 22 temmuzda başlanılan 
trasnoyarsk - Yakutsk - Kamçatka -
Itomandon adaları - Anadır - Vellen -
lV'atgaç - Arkanjel - Moskova üzerinde 
kutup uçuşundan dönmüşti.ır. 

dcreef ve Parti ve Hükf.metin diğer 

erkanı tarafından hararetle selamlan
mışdır. 

Sovyetler Birliği merkezi icra ko
mitesi, Molokof ve arkada~larına nişan 
ve 10,000 den 25,000 rubleye kadar 
mükafat verilmesine karar vermiştir. 

Almanyanın Ukranya 
Siberyayı istediği 

tekzip ediliyor 

yedi koşucu arka arkaya beraber git- düşen meşhur Lokarno konferansının 
tiler. Kendini yormamak fikri ile hiç tekrar dirileceğine dair bazı şayialar 
kimse ileri atılmıyor, hiç bir koşucu ortaya çıktı. 1ngilterenin henüz bu 
kaçmağı aklından bile geçirmiyordu. konferanstan ümidi kesilmemiştir. Bu 
Bu ağır yürüyüşle 5 O kilometrelik bu toplantıyı temin eylemek maksadile 
mesafe iki saat ve altı dakikada kate- habrc uğraşmaktadır. Fakat konuşma 

ve dildi. Dönüm yerine geldikleri vakit mevzuunun daha evvel diplomatik yol
vaziyet birdenbire değişmişti. Artık larla yapılacak temaslar neticesinde 
rüzgar arkadan şiddetle esiyor Türk hazırlanmasını ve konferans celseleri -
ekibi de hatasını kısmen tashih etmek nin formaliteden ibaret kalmasını is
istcr gibi tam sür'atle muvasalat ye- tiyen Alman ve İtalyan hükumetlerinin 
rine doğru koşuyordu . Süratin bazı talepleri karşısında, sariettiği gayret
inişlerde rüzgarın da yardmıile saatte ler, bir hayli müşkülatla karşılanmak -
60 kilometrelik bir dereceye çıktığı tadır. Bundan ötürüdür ki bir ara bi -
görülüyordu. Ekibimizin bu taktiği der- rinci teşrinin yirmi dokuzunda toplan-
hal tesirini gösterdi. ması karargir olan konferansın. şimdi, 

Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. ajan
sı, Hitlerin Nürenberg nutkunun guya 
Almanyanın Ukranya, Ural ve Sihir -
yayı istediği tarzında tesfirini şiddetle 
protesto ederek diyor ki: Molokof, Kaganoviç, Voroşilof, An-

Yunanistanda 
Yeni idare 

Valilere vasi selahiyet veril
mesi hakkındaki kanun 

tasdik edildi 

Komünistlerin 
balosuna bomba 

lkiyüz çiftin dans ettiği 
salona bomba atıldı 

Grenahle, 20 (A.A.) - Genç komü-
Atina, 20 (Hususi) _ Tevsii salfilıi- nistlerin Sa.int Mourice'de tertip etmiş 

)'et hakkındaki kanun tasdik edilmiş- olduktan bır balo yapılırken meçhul 
tir. Bu kanunla valilere geni§ salahiyet bir şahıs balonun tam ~r~ !eri~e bir 
Verilmektedir. Vilayetlerde mütehas- bomba atmıştır. ~aloda ıkt ?'~ çift bu
tısıardan ve hükumet memurlarından lunuyordu. Dansorlerden hırı bombayı 
ltlürekkep birer vilayet meclisi ihdas ~al?~un ~~ş~a atmış!ır. Vukua geı;.n 
~dilecektir. Umumi valilerin de salahi- ınfılak muhım maddı hasarlara baıs 
)'eti tevsi edilecektir. olmuştur. 

Yunan donanması 
Atina, 20 (Hususi) - Yunan do

banması manevralarını bitirdikten son
ra ayın otuzunda Faler limanında top
lanacaktır. Kral donanmayı burada tef
tiş edecektir. 

İhtikara Karşı 
• Atina, 20 (Hususi) - İaşe müsteşarı 
~azetelere verdiği beyanatta ihtikarın 
Olıüne geçilmesi için Yunanistanda ba
~ zeytinliklere vaz'ıyed edildiği ve 
~eytinlerirı harıce ihracının ınenedile
Ceğini söylemiştir. 

Cenevrede 
Manidar 
Bir ziyaret 

Paris, 20 (AA.) - Sant Briee, ~e 
Journal'da M. Beck'in Lehistanın man
dalar komisyonuna iştirak etmesini is
temiş olduğunu yazmaktadır. 

Muharrir bu münasebetle ilave edi-
yor: 

...,. Mademki Lchistandan bahsediyo-
ı ürk muallimleri ruz, şu noktayı kaydetmeği unutmıy::ı-
R usgadan ayrılırken lım : M. Beck, Cencvreye geldiği za-
M k 'J() (A ~ ) T " k man ilk işi M. Antoncsco'yu görmek 

C\l . os .ova, - .:f :. - ur mt~ - ı olmuştur. Bu çok manidardır. Çünkü 
. lımlerı namına Ruştu, Sovyetler Bır- I chistan ile l\.lmnnva arasında bir it-
tı~. d 1 k 8 b .. ~ 1 .. J k~ın en ayrı ır en u not a aşagıda- tifak vardı •. Ve bunun tarsininc çalı-

ı kısa telgrafı göndermiştir : şılmaktadır. 
«Heyetimiz, kendisine yolumuz Ü- - ------

~erinde her yerde r,öcıterilmiş olan ala- Beynelmilel ticaret kongresi 
ka ve istisnai gü'7el muameleden fav
kalade mütehassisdir. Memleketimi -
~e hararetli dostluk hislerile dönüyo -
l'\12!:. S.thsınızda büt füı Sovyet terbiye· 
tileri~i selamlar ve derin hürmet his • 
lcriın izin kabulünü rica ederiz.>) 

Bükreş, 20 (A.A.) - Beynelmilel 
parltımentolar ticaret konferansı yarın 

son celsesini aktedecek ve delegeler 
salı günü petrol bölgelerini gezdikten 
sonra Sinaya'da Kral Karol tarafın

dan hep birlikte kabul edileceklerdir. 

Hitler ancak bolşevik ve nasyonal 
sosyalist ekonomi rejimleri arasında 
bir mukayese yapmak istemiştir. 

Diğer tarafdan Nürenbergde söyle
nen bolşevik aleyhtarı nutuklar, Al -
manya ile Sovyetler Birliği arasındaki 
normal münasebatta değişiklik yapan 
hiç bir fili hareketle tezahür etmemiş -
tir. 

------ ---------------
Alman Nazırı 

Göbels Atinada 
Göbels Peşteden ve 
Belgrattan tayyare ile geçti 

Belgrad, 20 (A.A. ) - Atinaya git
mekte olan Bakan Doktor Göbbels ve 
maiyeti bugün öğleden sonra tayyere 
ile buraya varmışlar ve Alman işgü -
deri ile bir çok Yugoslav şahsiyetleri 
tarafından selamlanmışlardır. Daha 
evvel Budapeşte'de de karaya inmiş 
olan tayyare biraz sonra Atinaya doğ
ru yoluna devam etmiştir. 

Doktor Göbbels Yunanistanda kal
dığı müddetçe Yunan hükumetinin mi
safiri olacaktır. 

65 · · k"l t d 'k' R k ayni ayın sonlarına kalmasından bah-
ıncı ı ome re e ı ı us oşucu-

1 su bu sür'ati takip cdemiyerek geri so unuyor. 

* kaldılar. 1 O kilometre sonra üçüncü 
Rus da ayni akıbete uğradı. Şimdi Ta
lat, Orhan ve Kazım ile bir tek Rus 
koşucu son sür'atlerile muvasalat yeri
ne doğru koşuyordu. 

İspanya vukuatı hakkında gelen h&

lapanya 
faciası 

berler tüyleri ür -
perl..rnekte devam 
e t m e k t e d i r
ler. Orta çağların 

9 3 üncü kilometrede Talatın zinci-
akıncı zulümlanna dahi taş çıkartan 

ri atladı. Yarışın neticesine ancak yedi 
İspanyanın yirminci asır ideolojik ci

kilometrelik kısa bir mesafe kaldığı dali hakikaten insana dehşet veriyor. 
için son vitesi kuvvetli olan Orhanın 
R k 

··1 · 'b' tak' t Lüzumsuz yere kadın ve çocuk öldür· us oşucusunu go gesı gı ı ıp e - . . d 1 d · 
· · d k 0 h T 1A t d mek, kafile kafıle mey an ar a ınsan 

mesı ıcap e er en r an a a ı a çe- . . w d 
k b ·1 k .. ı b. t ktik t t kurşuna dızmek, ıdeal ugurun a çar -e ı me uzere yan ış ır a a - . . . . 
b'k d k ·· • t· · 1 tt pıştıklarını ıdda edenlenn benımsıye -

ı e ere sur a mı yavaş a ı. . . . 
F k t S t k b

' ttab' bıleccklerı bır hareket olamaz. Olursa 
a a ovye oşucusu ı ı ay- 'd li .. ks k 1 d k' f w t 

· f'k' d d w ·ıd· B I! d . tü d ı ea n en yu e a. n am a ı eraga -
nı ı ır e egı ı. u arıza an ıs a e • h ' . 
d k t 

·· , ti 1 d kar ma ıyetı çamurlanır. Nereden ge-
e ere am sur a e yo una evam e- · . . . 
d . d M ı t h tt d a·w l lırse gclsın, fakat her halde bu facıa -
ıyor u. uvasa a a mı a ıger e- · .. . • 1· · d ı k l tt' . ya mudabale edecek bır el lazımdır. n· 

rın en evve a e ı . . 
Y 

·t· T" k ki sanlık bunu emreder. Şımdıye kadaı 
arışın şeraı ıne nazaran ur e • - • .. . .. . 

b
. 'k ' . .. .. .. d .. d" .. ki boyle bır mudahalemn yapılmamış ol· 
ı ı ıncı uçuncu ve or uncu mev - . 1 w .. .. ·· k t 1 b. 

1 
· t ta k n 

1 
b' . . 1 . ması ınsan ıgın yuzunu ızar aca ~ u 

erı u ra '7 puvan a ırıncı ge mış, h Ad• d ' S ı· R 
S t k.b. b . . . b . . lt a ıse ır. - e un agıp ovye e ı ı ınncı eııncJ ve a mcı -------------
mevkileri alarak 12 puvanla ikinci kal- Belçikad& 
mıştır. 

gizli silah depoları 
bulundu Yarışın teknik neticesi şudur: 

1 - Sovyet koşucusu, 1 00 kilometre 
3 saat 14 dakika 2 7 saniye 

2 - Orhan, 3 - Talat, 4 - Kazım, 
5 - Sovyet koşucusu. 

Brüksel, 19 (A.A.) - Belçika polisi 
bütün Belçika içinde ihtilalci sosyalist
ler mahafilinde taharriyatta bulunmuş 
ve gizli silah depoları araştırmıştır. 

ahbap çavuşlar iki bisiklet de kırılmıştı, iki kişilık bir bi!iklet oldu. 
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l _____ EKONOMi 1 

Kambiyo ve Zahire 
Borsalarında Vaziyet Gaz idrofil 

Getirtip tülbent 
Diye satanlar 
Gümrükler Vekaleti bu 
ihtikarın önüne geçmek 
Üzere yeni emirler verdi 

,,,. 
Bundan bir müddet •vvel bazı tül -

bendciler Avrupadan tıbbi ecza geti
ren depolarla anlaşarak tülbend bezinin 
fazla gümrük resminden kurtulmak Ü· 

zere haricden gümrük re5mi diğerle -
rine nazaran yarı fiatında olan top ha
linde gaz idrofil getirerek bunları tül
bend diye piyasaya sürüyorlardı. 

Gümrük İdaresi son zamanlarda ha
riçden fazla mikdarda gaz idrofil gel
diğini görmüş ve yapılan tahkikat ne
ticesinde bu gibi bezlerin tülbend diye 
piyasaya arzedildiği neticesine varınca 
bu hususu Vekalete bildirmiştir. 

Vekalet bu gibi ihtikarın önüne 
geçmek üzere dün gümrüklere bir e
mir göndermiştir. Emirde, gaz idrofil 
top halinde geldiği takdirde bundan da 
pamuklu mensucatın tabi olduğu res
min alınması, eğer bunun top halinde 
gelmeyip de yaralarda kullanılmak ü -
zere kesik ve paket halinde geldiği tak· 
dirde şimdiye kadar tatbik edilmekte 
olan tenzilatlı tarifeye idhal edilmesini 
bildirmiştir. , . 
Şehirde ne kadar otomobil, 

kamyon ve otobüs var ? 
Belediye şehrin tramvay hattı olmı

yan yerlerinde yoku taşıyan nakil va· 
ııtalarının mikdarını tesbit etmiştir. 

1936 senesi ikincikanununun birin· 
ci günü İstanbul Belediyesi dahilinde 
işleyen binek otomobilinin sayısı 1765 
dir. 

fstanbulda ikincikanunun birinci gü
nünden itibaren kullanılan kamyon -
!arın adedi de 511 dir. 

. 
Yakalanan hırsızlar 

Asmalımescid'de oturan Yasef oğlu 
Nesim dün saat 4 de Faik paşa cadde-

Bir kadın 
Beşinci katlan 
Düştü ve öldü 

Tünel başında acıklı 
bir kaza oldu 

Dün öğleden sonra saat 3 e doğru 

Agaso/ga 
Müzesi 
Bahçesi 

• 

J Bu bahçe tanzim edildikten 
sonra burada eski taş ve 

tunç eserler teşhir edilecek 

İhracat mallarımızdan yalnız tiftik ve 
fındık üzerine hararetli muameler o:du 

Tünel başında feci bir kaza olmuş, 27 Ayasofya müzesinin harici sıvaları 
yaşlarında akıl hastalığına müptela bir yapıldığı esnada sonradan konmuş o
kadın bir apartımamn beşinci katından lan ve binanın kıymetini haleldar e • 
düşerek kaldırımlarda can vermiştir. den sıvalar yıktırı!arak Bizans üslu • 

Topladığımız malumata göre E.leo4 bunu andıran tarz ve şekildeki sıvalar 
nora Barliya ismini taşıyan bu genç yeniden yapılacaktır. 

Merkez Bankası eshamı istisna edi - bayaa ettiklerini bildirmiştir. Son ycdt 
lecek olursa geçen hafta kambiyo bor - gün içinde Ruslar alışlarına devam et-' 
sasındaki muameıat umumiyetle sakiA mişler ve Konya, Akşehir ayar, tiftilC 
geçmiştir. Ecnebi piyasalardaki süku - mübayaa etmişlerdir. 
net bizim borsamıza da tesir etmiş ve Almanlar da tütik ahşlanna dc,·aJll 
her zaman büyük miktarda alınıp satı - etmektedirler. Hafta içinde daha fazlB 
lan Ünitürk tahvilatı üzerine pek az Ankara malı mübayaa etmişlerdır. SoV· 
muamele olmuştur. Bundan bir hafta yet ve Almanlann bir haftalık alışları 
~yvel Pariste 186 franga kadar satılan 1750 balya kadardır. Sovyetlerin alıf 
Unitürkler dört frank noksnnile 184 fiatı 99, Almanların da 100 kuruştan
franga kadar düşmüş ve bu sukut bor - dır. kadın son günlerde ailesinin ve koca - , Müzenin Gülhane parkı cihetine ba

sının daimi mürakabesi altında tedavi kan kısmında bulunan Öksüzler Yur
edilen bir akıl hastasıdır. Tünelde Sün- du ile Kayyum'Juk binası da, yıktırıl
bül sokağında Ali Sadinin apartıma - mak üzere, belediye daimi t:ncümeni 
nmda oturmaktadır ve ticaretle meşgul tarafından bir müteahhide devredilmek 
olan Jak isminde birinin be~ senelik üzeredir. Mezkur binalar yıktırıldık -
karısıdır. tan sonra burası bahçe haline ifrağ e-

Son günlerde asabi halleri fazlala- dilecektir. 

samıza da tesir ederek fiatları bir mik- Keçi kılı müvaridatı azalmı~ ve stok" 
tar düşürmü.~tür. lar da yavaş yavaş tükenmiye yüz tut .. 

Anadolu grupu üzerine de işler azal- muştur. 56 - 57 kuruşa kadar istekU 
maktadır. Alakadarlar bu süktinu mu - satışlar olmuştur. 
vakkat addetmekte ve öniimüzdeki haf- Yapağı: Anadolu mallan üzerine dut" 
talar Jçinde muamelatın inkişaf edece - gunluk devam etmektedir. Trakya malıı' 
ğini ümit etmektedirler. l.arından 65-66 kuruş arası satışlar· ol" 

Geçen hafta iptidasında Merkez Ban- maktadır. Yerli fabrikalar ve Almanlaİ 
kası eshamı 80 liradan muamele gör - Erzurum malı kızıl yapağılardan kırı 
ınekte idi. Hafta sonlarına doğru talep ton kadar 51 kuruştan mübayaa etmiŞ' 
fazlalığı neticesinde fiatlar yükselıneğe !erdir. 

~an Eleonora dün saat :l de hava al -
mak istemiş, apartımanın beşinci ka
tında sokağa hakan pencereyi açmış, 
aşağıya fazla eğildi~i bit sırada mu • 
tad krizlerinden birine yakalanarak 
müvazenesini kaybetmiştir. 

Beşinci kattap aşağıya, pencerelere 
çarpa çarpa sukut eden genç kadın, 
kaldırımlara düşmüş, kolları kırılmış, 
kafa tası parçalanmış, ağzından ve bur
nundan kanlar boşanarak bir kaç daki
ka içinde can vermiştir. 

Müddeiumumilik hadiseden sonra 
vak'a mahalline gelerek cesedi morga 
sevketmiştir. Zabıta tahkikata devam 
etmektedir. 

Tayyare tamir 
atelyesi 

lstanbuldaki ecnebi müessese-
lerden - biri Beşiktaş'ta bir tay -
yare tamir atelyesi yaptırmak te -
~ebbüsünde olduğu için belediyeye mü
racaat etmiş ve müsaade istemiştir. 

Belediye bu müessesenin arzusunu 
tetkik etmektedir. Eğer istediği yer şe
hir planına uygun ise müsaade edile
cek, aksi takdirde red edilecektir. 

Be1ediye bahçeler müdüriyeti de bu 
yer için bir bahçe planı hazırlamakta -
dır .ihale işi ikmal edilip binalar yık -
tırıldıktan sonra hazırlanan bu plan ü
zerinde bahçe tanzim edilecektir. 

Bahçenin münasib yerlerine tesiratı 
havaiyeden müteessir olmıyacak taş 
ve tunç eserler konularak teşhir edile
cektir. 

başlamış ve haftanın son günü de işler İzmirde dağlıç cinslerinden yüz toıl 
büsbütün hararetlenerek 32 liraya ka - vapur teslimi 54 kuruştan satıldığı gee 
dar yiikse1miştir. Diğer esham ve tah - len haberlerden anlaşılm1ştır. 
viliıt ile beraber Merkez Bankası esha - Yıkanmış güz yünü müvaridatı ar~ 
mının da bugünlerde yükselmesi bek - maga başladığından hafta içinde 77.sg 
lenmektedir. kuruştan bir mikdar satış yapılmıştıtı 

Hafta sonu satışlar şu fiatJara yapıl - Fındık: Piyasa sağlamlığını muhafa-' 
mıştır. za etmekte ve her gün fiatlar bir parça( 

Sarayburnunda yüzme havuzu daha yükselmektedir. Hafta iptidasındd 
yapıfmasma müsaade edilmedi Ti~· ~5 ı ci Ünitürk 59-60 kuruş· arasında muamelelere baş-' 

l.amış bir aralık da 64 kuruşa kadar fı;J~ Bir müteahhid Sarayburnunda bir 21 65 2 ci > 
ı ı 65 3 cü lamıştır. Fakat hafta sonunda yapıl 

asri yüzme havuzu yaptırmak teşeb- > satışlar 61 kuruşu geçmemektedir. 
büsünde olduğunu ve bunu 5 sene ken- 44 50 Anadolu obHgasyon İhracatçılar fındık fiatlnrının fazli 
disi işlettikten sonra belediyeye dev - ~! 50 Anadolu mümessili yükselmesinden pek de memnun değiJ..ı 
redeceği etrafında bir teklifte bulun • 70 Anadolu hisse lerdir. Çünkü fiatlar daha bir mikda1 
muştu. Zahil'e borsasmda yükseldiği takdirde ihracatın duraca) 

Belediye yapılan bu teklif etrafında Zahire borsasında hafta içindeki mu- ve diğer memleketlerle rekabet edemi.-
tetkikat yapmış, neticede Saraybur - mneıat egçen haftaya kıyasen daha sa- yeceğimizden ile risi için zararlı addet .. 
nunda bir yüzme havuzu yapılması işi kin geçmiştir. İhracat mallarımızdan mektedirler. Sivri fındıklar 27,50 kl)( 
müstakbel şehir planına uygun görül- yalnız tiftik ve fındık üzerine hararetli ruştan, Levant ve Giresun mallan dit, 
mediğinden red edilmiştir. işler olmuş, zahire fiatlarmda ise umu- 61 kuruştan satılmaktadır. 

miyetle düşüklük kaydedilmiştir. Bu sene ceviz rekoltesinin geç~ 
Ev taşhyan kız mahkum oldu Bu~~ay: Beş. altı gün evvelisine ~- seneden daha noksan. olduğu anlaş~~) 

Ka a ·· ··k · d t SA dar yukselen fiatlar yavaş yavaş duş- maktadır. Bu sebeple ıhracatımızın bu" r gumru cıvarın a o uran a - v •• • A • • v 

· E · z h . . I mege başlamıştır. Bazı cins mallardaki yuk bır yekun teşkil etmıyecegi 1.anne 
~~· ~;ne.ive e l·ranınkevını ~aş. ıy~7· sukut 6-1 O para kadardır. Hafta içinde dilınekte isede satış fiatlan arasında1·i 
ıremı erı e cam arım ıran nı~e. 1 ~ müvaridat biraz fazlalaşmış ve Mar- farkın bu zaran teltıfi edeceği ümit 

Hasanın duruşması ~ultanahmet ıkıncı mara havzasına yapılan scvkiyat fiat- dilmektedir. Geçen sene bu me\sı 
sulh ceza mahkemesınde yapılmış, Ha- Iarı daha da düşürmekten muhafaza 13-14 kuruş satışa mukabil bu sene te~· 

sinde Bolu apartımanının kapıcı oda· 1 san beraat etmiş, fakat Enise altı gün etmiştj.r. rinievvel teslimi 16 kuruştan muamele 
sının kilidini kırarken kapıcı tarafın - B A D T O hapis ve iki lira para cezasma çarptırıl- Hafta içinde Ziraat bankasının Mer- ler olmaktadır. 
dan yakalanarak polise teslim edilmiş, -----------------' mıştır. sin limanı ile yaptığı sevkiyattan başka Zeytin yağı: Yeni mahsulün piyasa4 

hakkında tahkikata başlanmıştır. Bu Akşamki Program K tüccarın harice buğday sattığı duyul- ya arzı yaklaştığından fiatlar cüz'i su..ı 
Öğle neşriyatı: 12,30: PlWa Tiırk musikisi aşar peyniri hlrSIZI mamıştır. Hafta nihayetinde ekstra rette gerilemiştir. Bu seneki rckolttl * Yasef ve Foti isminde iki kafadar 12,50: Havadis. 13,05: Plakla hatu mil2ik. Galata civarındaki T oofeni'nin dük- Pulatlı cinsleri 6, 15 , beş altı çavdarlı geçen seneden biraz fazlaysa da genf 

Tarlabaşından geçmekte olan ev eş • Akşam neşriyatı: 18,30: Çay saati: Dans kanından bir tekerlek kaşar peyniri Aluköy ve ayan mallar 5,58 , Trak-ya ihracat yapılamıyacak kadar azdır. 
yası dolu bir arabanın arkasında bağlı musiklsl. 19,30: Yusuf Ziya Dcmlrci tarafın- çalmaktan suçlu Hayri oğlu İbrahim, kızılcaları 5, 1 O paradan satılmıştır. Sabunluk zeytin yağlar nliYrc 36, ha~ 
bulunan bir bavulun ipini keserek ka- dan: Milli danslar. 20,00: Türk muslkl heyeti Sultanahmet ikinci sulh ceza mahke _ Son günlerde muhtelif limanlara un zır mallar 44 kuruşa, hazır mal yemek" 
rarlarken yakalanmışlardır. tarafından. 20,30: Safiyenln lştlr~klle türkçe mesindeki duruşması sonunda 7 sevkiyatı da fazlalaşmıştır. Bu yüzden lik yağlar da cinsine göre 48-53 kurul 
ıs eserler ve halk şarkılan. 21,00: Plikla solo- ay un üzerine de muamele çoğalmıştır. arası satılmaktadır. * Çengelköyünde oturan Kule r' hapse mahkum olmuştur. ınr. 21,30: Stüdyo orkesrası. ı - R. Wagner, Ekstra ekstra unlann çuvalı 7,80 - 8, 
muallimlerinden Rahminin evinde hiz- Vorsplel zur Oper Lohengrın. 2 - 1. Laııner, Bir eşya hırsızı biıinci yumuşaklar 6,75 - 7,20 birinci 
metci Rahmiye konsol ve çekmecelere Dlc Schönbrunner, Walzer. 3 - Borodin, Ü .. .. 1. hk . d sertler de 6 - 640 liradan satılmıştır. 

. çuncu as ıye ceza ma emesın e A R k 1 · "d ·· 
anahtar uydurarak bir çok çamaşır ve Scrennde slave, aus swte cMoskvn9. 4 - d l o· rpa : e o te ıptı asından bugune 

Poncielll, cGloconda, Tans der Stunde. 5 - ~ruşmas~ yapı an ve . ıvanyolund~ kadar daima istekli bulunan arpa piya-
bir altın yüzüğü çalarak komşuları Gervnsic, En revant, Esqulse. 6 _ Ocki -Al- J?ıyar~bekı~ ~ırathanesı karşı~ındakı sası da gevşekliğe yüz tutmuştur. Ge
Zehranın evine kaçmış, polis Zehra- bl, Apres une petite Gauserle. 7 _ Offen -1 Ömerın dukkanından muhtelıf eşya çen hafta 4, ı O paraya kadar satılan ar
nın evinde yaptığı aramada çalınan eş- bechw Hortmanns Erzahlauııgen, (Parça - çalmaktan suçlu Hakkı, üç ay beş gün palar, müYaridat fazlalığından ve eski 
yaları bulmuştur. lar> 8 - J. Brahms Danse hongrolsc N. 1 hapse ve yüz kuruş mahkeme masra· siparişlerin arkası alındığından 3 otuz 

---------~----~--------~-
J. Brahms Wlegenlled. 22,30: Ajan5 haberi. fını ödemeğe mahktım olmuştur. paraya kadar düşmüştür. 

--------------- BUKKEŞ Mısır : Trakya Ye Marmara havali-
8 lr Doktorun 6.30: Sabah neşriyatı, ı3,3o - l!'i: Pi!ık ve A. r0··befçı• sinde mısır rekoltesinin bereketli o1du-

Gunlu
-·k haberler, 19.03: Radyo orkestrası, 20,10: Kon-, lY~ ğu ve son yağmurların mtsırlara fayda 

Pazartesi 
1
1erans, 20,30: Plak (tanınmış eserler). 21,10: E l verdiği anl~~lmıştır. Ch·ar kasabal{lr-

Notlarından (*) 1 Konferans. 21.25: Oda muslkl5i kuarteti. 21, 1 czane er da harman işleri nihayet bulduğundan 
155: Akilalite. 22,05: Şarltılar, 22.30: HabP.rler. ı Bu receki nöbetçi eczaneter •anlardır: İstanbula sevkiyat başlamıştır. Fiatla-

Diş efl~ri ağrısı 22.45: Dlnlku orkestrası, 23,45: Fransızca - İstanbul cihetindekııer: 1 rm pahalılığı yüzünden henüz ihracat 
- Bir ha!tadanberi dl.ş etlerim ağrıyor. Almanca haberler. Aksarayda: tZiya Nur!l. Alemdarda: IE- 1 başlamamıştır. Hafta içinde Adapazarı 
(Tentürdiyot) sür dediler, yaptım. BUDA.PEŞTE sat). Bakırköyündc: (1111:11>. Beyazıtt:ı: I malları 5 ve diğer cinslerde 4,35 para-
Gargarn tavsiye ettiler bir fayda verme- 18,30: Piyano - viyolonsel konseri, 19: Kon- (Haydar). Eıninönündc: (Mehmet Kii - dan satılmıştır. 
di. Şimdi ne yapayım. Bn ağnyı ge- ierans, 19,40: Plak (Pucclıılı 20,40: Konuş- zım>. Fenerde: UmO. Kara.gümrükte: Bakla : Çanakkale ve Gelibolu mal-
çlrmeğe imki.n var mıdır? malnr, 21,10: Çigan musllda1. 22,20: Hnberlt-r, İ (Arif). Küçükpazarda: (Hikmet Ccnıllı. Jarı 4.35 - 5 kuruş arasında sat~lar de-
Dlye şlkliyeUnl söyleyen hn.~tama: 22,40: Orkestra <Ernö Oohnanyi idaresinde>. Samatyada: ıTeofilos>. Şehremininde: vam etmektedir. İzmir piyasasında da 
(Asabrln) den günde üç tane almasını 24: Cazband. mazım). Şehzadeba5!ııda: <Hamdl>. bu fiatlara satış olduğu duyulmuştur. 
ve klorat dö potas chlorate de potasse BELGRAD Beyotıo cihetindekiler: Almanya ithalat dairesi Türkiye men-
pastlllerl kullanmasını tenblh ettim. Bu 20,30: Milli neşriyat., 21: Beigrad opera - Gnlatada: <Ylçopnlo>. Ha-skı)yc~e: <Nlslm şeli baklaların yüz kilosuna Hamburg 
rahatsızlı7rın so"'uk algınlı"'ı ve nezJednn 1 sından verilecek piyesi nakli, 23: son ha - teslimi 11 O marka kadar müsaade ver-ı; '"' ~ " Aseo). Kasımpaşada: <Mücyyet). Merkez 
llerl geldl"'Inl soyledlm. 1 bcrler. mcktcdir. İtalyanlar da baklalarıınız" 0 VİYANA nahiyede: <Matkovlç, Vinkopu!o). Şlşll - ,... 

de: (Pertev). Taksimık: ıKemaı lkbuli. fazla alaka göstermektedirler. Tedaviden çok fayda gördü. 
Ve iyileşti. 

( * ) Bu notları kesip ı&kJaymız, ya • 
but bir albüme yapıftınp kollckıiyon 

yapınız. Sduntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor ribi imdadınıza yelitebjlir. 

Kısa dalgal 18,30: Sesli rum .vılclızlıırı, Btı çak pı"yasasında tal ı d Üsküdar, Kadıköy y~ Adalardakiler: r · cp er evam 
<Pi!ik). 19,15: Konu,malar, 20: Haberler, ıctn'ekt,.,dı"ı· G""en hafta\•a kıyasen pı· Bilyükadada :<Merkezı. Heyoelidc: <Yu- • ~- · ~~ c • -

20,10: Sürpriz, 21: Halk şarkıları. 22: Filhar- vnsa daha iştihalıdır 4 1? para k d 

i
l monlk yaylı kuartet, 23: Haberler, 23 45: suf>. Kadıköy Pat..:ı.ryolunrl~: <Merkt•zJ. 1 ~~uamelc olmuştur. . .-- 'ya il ar 

i ıt ,.. 11 Modada: <Moda). Uskudar ScJiıniycde: • 

l
Yen k apJar, 24,15: Eeolenr.e konscrin_de - 1 Tiftik : Geçen hafta içinde Sovyctle-(Selimlye). 
vamı, 24,45: Dans. l rin 25 ton kaclar nüınurıelik tirtik mü-

Tavuk hırsızı bir kadın 
Bundan bir müddet evvel Ayşe a • 

dında bir kadın torbasında sakladığ& 
mısırları dökerek sokaklarda tavulİ 
toplamakta iken yakalanmıştı. 

Ayşenin duruşması uçuncü asliyi 
ceza mahkemesinde yapılmıştır. Du • 
ru,ma sonunda suçlunun sabıkalı tak)lo 
mından olduğu tesbit edilmi~, yedi a1 
hapse ve mahkeme harcını ödemeğf 
mahkum olmuştur. 

Sabı kah Osman 
Osman adında bir sabıkalı gece ya 1 

rısından sonra Veliefendide Refetiri 
bahçesine girerek muhtelif motör ka -
yışları çalıp kaçmış ve bilahara yaka • 
lanmıştır. Asliye üçüncü ceza mahke' 
mesinde duruşması yapılan Osman bıl 
suçundan dolayı on bir ay hapse nıahİ' 
kum olmuştur. 

K•dık8y 
Süreyya tıyatrostJ 

Halk Opereti 
Bu akşam 2 ı .46 d• 

TARLA l\UŞU 
Yarın ak':'r.ın 

'I'nksim lı ·.wesi 
k11p8lı kı~· ıııd8 

TARLA KUŞ\J 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Sıvas - Erzurum hattında 
inşaat süratle ilerleyor 

Erzurum ovalarına doğru uzan çelik ağlar gelecek 
Haziranda Divrike, 938 de de Erzincana varacak 

Sivas ( Hususi ) 
- Sivas - Erzun·"TI 
)'olu üzerindeki c • 
lışmalar büyük bir 
faaliyet halinde iler
lemektedir. Her gün 
Erzurum ovalarına 
doğru uzanan çelik 
ağlar, şarki Anado • 
lunun en güzel fe • 
hirlerine kavuşmak 
.ümidini göster .. 
tnektedir. Yol bo • 
yunca istasyon bi .. 

nalan, duraklar yük 
selmekte köyler böy 
lece şimendifere her 
gün parça parça ilti
hak etmektedir. 

Bugünlerde, tren 
}'ol çalışmasındaSıvas -Erzurum hattı üzerindeki çalışmalardan iki görünüş: 
Divrik büyük bir fa- tlstte blr bat açılırken. altta bir yol çalışması 
a]iyet yeri haline gelmiştir. Önümüz-ı dil~.iştir. Yer~ne şimdilik: liae direktö
deki yılın haziranında tren Divrik'e rü Omer Beygo bakmaktadır. 
~armış olacak, 938 de Erzincana, bir * Ankarada bulunan şarbay Adil 
yıl sonra da 9:J9 eylulunda pzuruma !Tarhan ,ehr~~ize dönmüştür. . 
kavuşacaktır. * Erkek Ogretmen Okulu Dırektö-

yol boyunca her gün geçen treni 1 rü Abdurrahman Şefik Vefaya, yerine 
köylüler büyük ve görülmemi\' tenlik- de lise ha, yardirektörü Numan Eğe -
lerle karşılamaktadır. mon tayin edilmiştir. 

359 kilo kaçak tütün * Bu ayın 27 sinde Kayak meyda -
Sivas İnhisarlar idaresi durmıyan nında yapılan yeni serııi binasında bir 

bir faaliyet içinde çalışarak kaçakçdı- ehli hayvan sergiai açılacaktır. 
ğın hemen hiç yok denecek şekilde Ö· * Halkevi tarafından açılan pansi· 
nünü almış bulunuyor. yona, kayit ve kabul m\Ullllelesine baş· 

Doktoru 
Olmayan 
Bir kasaha 
Dadayda hastalığa 
yakalananlar tedavi için 
Kastamonuya gidiyorlar 

Daday, (Hususi) - Daday halkı -
nın yardımı ile geçen sene İnfa edilen 
ve bir ramazan gecesi yanan yatı mek
tebinin vilayet meclisi umumisi tara -
fından verilen 4500 lira talaiıatla ye
niden ve kagir olarak inşasına başlan
mışbr. iki gün evvel buraya ge]en vi -
]ayet kültür direktörü irfan mektep 
mahallinde tetkikat yapmış ve hu işle 
olakadar olan komisyonla temas ede
rek, şehre dönmüştür. 

Diğer tarafdan kazanın Azdavay 
nahiyesine bağlı Bereketli köyünde bir 
pazar açılmıştır. Ayrıca köyde 125 ta
lebesi bulunan üç sınıflı bir mekt~ 
vardır. Mektebin mÜZe!!i diğer okulla
ra nümune olacak derecede cidden çok 
güzeldir. 
Kazamızda doktor olmadığı için halk 

hastalarını bir çok masraflara katlan -
mak suretile Kastamonuyu götürüp te
davi ettirme'ktedir. 

Diclede bir kız boğuldu 
Diyarıbekir, (Huauai) - İki gün 

evvel burada feci bir boğulma hadisesi 
olm~ur. 

Karpuzları beklemek üzere Dicle 
kenarına kurulmuf olan huJlelerden 
Mehmedin hullesinde bulunan kızı 13 
yaşlarında Münire öğle üzeri Dicle'den 
su almakta iken ayağı kayarak suya 
düşmüş ve boğularak ölmüştür. 

Geçen gün de Şeyh Çoban mahalle· lanmıttır. 
sinde dolaşmakta olan inhisarlar takip * Belediye kahvelerin daha esaslı Konyada buğday mDbayaasa 
memurları ot yüklü bir arabayı dur - bir şekle konması için bir talimatname Konya, (Hususi) - Ziraat Ban -
durmuşlar ve muayeneye ba~lamış • hazırlarnıttır. kası önümüzdeki hafta içinde buğday 
!ardır. Muayene neticesinde otların a- * Sonbahar at koşularının ilk haf- mübayaasına başlayacaktır. Bu sene 
tasından 359 kilo kaçak tütün çıkmıf- tası bu yıl yeniden yaptırılarak istas • havaların yağışlı gitmesi ve mahsula
tır. Arabacı Rıza hakkında tahkikata yon civarında büyük bir kalabalık ö - tın çok olmasından harmanlar gecik -
baş1anmıştır. nünde yapılmıştır. miştir. Bankanın bu yılki mübayaa fi. 

Küçük haberler * Hususi idare tarafından Kars'a atları geçen ıeneden farklı olacaktır. * Sivas kültür direktörü Sacid iz - siparif edilen 80 boğa gelir gelmez he- Banka bu sene mevcud mübayaa mer· 

Sayfa & • 

Mersinin u.mumt bir görUnUştt 

Mersinde pamuk ekimine 
ehemmiyet veriliyor 

Adanada pamuk ahş verişi en hararetli devresine girdi 

Bu yıl Japonya ve ltalya bizden pamuk alacak 

Mersin, (Hususi) - Son pamuk is
Jah kanununun tatbikine başlanma -
sından sonra Mersin ziraat dairesi iyi 
neticeler elde edilmesi için köylünün 
pamuk ekim işlerine büyük bir ehem
miyet vermiştir. 

Bu arada köylere dağılacak tami -
min bir sureti Adana ziraat diTektör • 
lüğü tarafından buraya gönden1miştir. 
Direktörlük bir mektupla da bu sene 
Mersinin klev'lan pamuk tohumu mın· 
takasına dahil okluğunu, ve vilayet 
hu<.ludlarının hiç bir yerinde (iane ve 
ekspres) gibi pamuk tohumlarının e-

Kan davası 
Yüzünden 
Bir cinayet 

Eski bir muhtar bir köylüyü 
öldürmek isterken 

öldürüldü 

kilmiyeceğini bildirmiştir. 
Adana, (Hususi) Şehrimizde 

pamult alış, verişi en hararetli devre
sinde bulunmaktadır. Klevlan 43-47, 
ekspres 42-44 üzerinde muamele gör· 
mektedir. Bu yıl yabancı memleket
lerden alıcı oldukca fazladır. Fakat 
dünya pamuk. fiadanndaki yükselişin 
pamuk fiatlarma tesir edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Bu yıl Almanyadan başka Japonya 
ve İtalyanın da Çukurovadan külliyetli 
mikdarda pamuk. mübayaa etmesi bek
lenmektedir. 

B ergama da 
Eski eserlr 
Hafriyatı 
Mütehassıslar birkaç güne 

kadar Bergameye 
gidiyorlar 

__ T opraklannda bir çok kıymetli ve 

Taşköprü, (Hususi) - Evvelki 
11
eski eserlerin bulunduğu Bergamada 

gün kasabanın Hamid köyünde bir yeniden ha&iyat yapmak üzere Kiil -
kan davası yüzünden bir cinayet iş • 

11
tür Bakanlığına muhtelif milletlere 
mensub mütehassıslar müracaat et -

lenmiştir. Bir kişinin ölümüne, birinin mektedir. 

yaralanmasına sebeb olan cinayetin Bu heyetlerden Almanyalı Çingena-
tafsilatı şudur: gus ve refiki Şulta'ya Vekalet hefriyat 

mit orta okulu direktörlüğüne tayin e- men köylere dağıtılacaktır. kezlerine 52 merkez daha katacaktır. 
~·············•"•••••··~·········••••••-•••"••~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~öyden Ş~n oiull~ndan ve kö • 

Bartm köylerinde hastahkla d v.urtuluş B Y.Ün eski muhtarı Mustafa: ile Esir o-

müsaadesini vermiştir. Şehrimizde bu· 
lunan iki mütehassıs bir kaç güne ka· 
dar Bergamaya hareket edeceklerdir. mUcadele Ban ırmanın n4 ayramı gullarından İsmail arnsında eskiden -

Bartın, (Hususi) - Üç buçuk ay beri kan gütmek yüzünden bir hu -
evvel Düzceden Bartına nakledilen bir sumet mevcuttur. Fakat bu husumet 
doktor ve üç sıhhat memurundan mü- bir kaç gün evvel muhtarın oğlunun, 
rekkeb Frengi teşkilatına son aylarda İsmailin amcazadesini vurması ile büs-
ilave edilen bir başdoktor ve on sıhhat 
memuru da gelmişlerdir. Frengi savafı 
iki koldan devam etmektedir. Bir kol, 
başhekim Dr. Saim Orhanın idaresin
de üç sıhhat memurundan, ikinci kol 
da Dr. Nermi Akdenizin idaresinde, 
gene üç sıhhat memurundan mürekkeb 
olarak tarama faaliyetine devam et • 
mektedir. 

Barım ilkmekteplerinde 
talebeye yer yok 

Bartın, (Hususi) - Şehrimiz ilk
mekteblerinde 15 eyluldan itibaren ka
yıt ve kabule başlanmıştır. Bir kaç gün 
içinde 500 talebe müracaat etmiştir. 
Bunun ancak 150 si alınabilecektir. 
Bina müsaadesizliği diğer :lSO sinin a
lınmasına imkan bırakmamıştır. 

bütün had bir devreye girmiştir. 

fki düşman bi1 pazar dönüşü, köy 

meydanında karşılaşmışlar, evvela ara

larında bir ağız kavgası başlamış, mü
teakiben Mustafa silahını çekerek Is • 
maili sol böğründen yaralamıştır. İs
mail de bu sırada tabancasını çekerek 

Mustafanın üzerine ateş etmiştir. Çı

kan kurşunlar eski köy muhtarının sol 

memesi üzerine saplanarak zavaq yı 

da halL cansız olarak yere yıkmıştır. 
Bandırma, (Hususi) - Bandırmanın kurtuluf yıldönümü bura g;m 

büyük tezahüratı arasında coşkun bir ~ilde tes.id edilmiştir. Sabah saat Katil ağır yaralı olarak hastaneye 
10 da Cumhuriyet meydanında başlıyan merasime bütün fehir halkı, mek- kaldırılmıştır. 
tepliler, memurlar ve askerler iştirak etmişler, nutuklar söylenmiş ve gü- ..................... - ....... - ... ··-·-·-·· .. -· 
zel bir resmi geçid yapılmıştır. Gece de fener alayları tertip edilmiştir. TA K y 1 M 

Resim Bandırma Cumhuriyet meydanındaki merasimi dösterIJ;ektedir. 
EYLÜL 

Pazar Ole Ha .. n B. Diyor Klı 
Rumi sene 

1352 
Arabt sene 

1856 

- Al sana yeni bir ka
rar daha Hasan Beyci
ğim.. 

... Bundan sonra tram
vayları .. 

... Yeraltı tünellerinden 
geçirmek için tasav\"ur1ar 
kat'iyet kesbetmiş .. 

Hasan Bey - İşte bu
na sevindim. Bundan ~on
ra nüfusumuz. aznhnıya

cak demektir. 

-EylOl 
8 

SABAH 
:::,, D. 
11 34 
5 46 

Ö"1e 
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o 56 E. 

z. u 07 

21 
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1936 
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Recep 
4 

-Hızır 
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~· ı~ 
15 35 

..J. u . .:;. u. 
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Hadiseler 
rıııı!-.J' ,<y"' 

Karş1S1nd 
Sudan bir iş 

Terkos suyunu, iyi su şişesinde 
halka bol bol satan Apostol nıhayet 
yakayı ele verdi. 

Sudan bir iş amma, sudan oldu • 
ğu kadar da mühim! 

* Terkos suyu doğrusu çok kabili-
yetli imiş. İyi su olmayı öyle benim
semiş ki hakiki mahiyetini hiç belli 
etmedi. 

* Terkos suyunun nev'ini değiştire-
bilınesi için muhakkak bir ahıra gir
mesi icap ediyor. 

Ahıra giriyor, süt oluyor. Ahıra 
giriyor iyi su oluyor. 

* Tasarrufu fazla seven aile reisi 
ailesi efradına söyledi: 

- Şimdiye kadar terkos suyunu, 
bilmeden iyi su diye içmişiz .. 

- Ya şimdiden sonra? 
-

0

Bir kere alıştık ya, şimdiden 
sonra da sürahiyi musluktan doldu
rur, terkos suyu olduğunu bile bıle 
içeriz. 

• * Muallim sordu: 
- Girdiği her kabın şeklini alan 
Şey ne derler? 
- Terkos suyu! 
- ????? 
- Süt güğümüne girdiği zaman 

süt olur, Taşdelen şişesine girdiği 
zaman da Taşdelen suyu! 

İMSET 



6 Sayfa 

Yugoslavya mektupları: 

Yugoslavlar harpten 
bir çok 

• 
sonra 

şehirleri ımar ettiler 
Türk gazetecileri Zağrebi ziyaret ettikleri gün 
nezafet memurları grev yapmışlardı. Fakat cadde 

ve sokaklar da çörçöp görülmüyordu 
--4-

Üığrep - 9 - 9 - 936 

CÖNÜL İSLERİ 
Benim mühim 
Gördüğüm 

Nokta ... 
Kadıköyünde cToplu 1ğne• imza-

111 ile mektup yazan bir genç diyor ki: 
- Genç bir kızla 6 yıldanberi se

vişiyorum. Bu yıl vaz1yeti aileme 
anlattım, biz o kızı tanıyoruz, ola
maz, dediler. Halbuki ben bu kız

dan vazgeçebilecek halde deği~. 
Yaşım 22 bu yıl liseyi bıtirip ha

yata atılacağım. Kendi işimi ken
dim göreceğim, ne dersiniz?• 

Ne diyeceğim? Bu her sevden 
evvel bir gönül hikayesi değiİ, · bir 
hesap meselesi: 

Mektubu yazan gencin yaşı 22, 
sevişmeye 6 yıl evvel bn.~lamış. yani 
henüz ( 16) smdayken... Binaena
leyh bu yaşa kadar liseyi bitıreme
miş olmasının sebebi meydanda, bu 
gidişle ümidi hiliıfma liseyi bu sene 
de. bitireceği şüpheli. Gönlimd2 aşk 
macerası, kafasında aile ihtilfıfı o
lan bir genç bakalorya imHhanlnrını 
kolay kolay veremez. 

Ailesinin fikrindeyım. Kı;:ı bırak
malı, mektebini bitirmelı, sonra ü
niversite tahsilini yapmalı, evlenme
yi de sonr~ diişünmPlidir. 

TEYZE 

SON POS :r A Eyliıl 21 

Amerikada lehimize konferans 
veren genç kız ölümle tehdit edildi! 

1 

mına ben, münasip bir cevap verdırn. 
Sonra, şehrin gece hayatını görmek 

üzere sokaklarda bir kolaçan ettik. Her 
taraf elektrik ampullerinin1 ncen ışık· 
larının altında pırıl pırıl yanıyordu .. 

On ikide yataklarımıza girdik. Yaı1n 
sabah, gene karanlıkta yola çıkıp, Slo· 
v~ny~~n payitahtı olan Ljubljnnay~ 1" 
gıdecegız. }~. 'fi 



Dünkü Atletizm 
Müsabakaları 

iyi neticeler verdi 
4 X 400 Metre bayrak yarışında 

Türkiye rekoru yapıldı 

. 
yenı bir 

Melih Romanyalıyı güzel 
bir oyu·ndan sonra yendi 

------ - -----

Romanyalı iyi bir Boksör 
olduğunu isbat etti 

Adliye Vekili ile General Fahrettin maçta bulunuyor .. 
lardı, müsabaka heyecanlı geçti Melih faik döğüştü ve 

nihayet sayı hesabile galip geldi 
Dün havanın güzel olması, spor ha-, Maç Başlıyor: 

reketlerini takip edenleri sevindirdi, İki tarafa nasihatler verildi, Teodo-
atletizm meraklılaıı, Fener stadına gi- 1 resku'nun ağzında dişlet ıoı muhafa.7.a 
derlerken, diğer bir kısım meraklılar etmek için lastik vardı. E1Tef Şefik bu
da haftalardanberi dedikodusu yapılan nu istemedi, Romanyalı bt,ksör onsuz 
Melih - Teodoresku maçını seyre gitti- dövüşmiyeceğini söyledi. Nıhayet, Me
ler. lih, rakibinin lastikle dövüşmesine ra-

Atletizm maçlarından dolayı, boks zı oldu ... Gong çaldı, uzaktan el sıkış
maçındn Jazımgcldiği kadar kalabalık ladılar. 

Sırıkla yiiksek at lamada Hüs~~in .. . .. yoktu. Ringin etrafı, balkon, ve tribün- Yan hakemler Peter, Çerçeviç ve 
İstanbul atletizm birincilikleriııin lanmaması ıçın antren~.1 musaade et- Jerin yarısı dolmu:ıtu. Seyirciler ara- Necmi idi. Sağdan soldan, manasız ve 

ikinci ve son kısmı dün Fenerbahçe mediği için üç adım musabakaları ya- sında sporcu vekilimiz Şükrü Saraçoğ- lüzumsuz heyecana kapılanlar: :\lelih Roınanyah boksörle bir arada 
stadında saat on beşte kalabalık bir se- pılamadı. . lu ile General Fahrettin ele bulunu- _ Ha Melih.... diye bağrıyorlardı. Kiryako memnundur, diyor. Etraftan 
yirci kitlesi önünde yapıldı ve bitti. Beş bin metr~?e R~ Maksud baş- yordu. Melih de rakibi de bu .ı·avunt fazla bir gülüşüyorlar. 

Havanın güzel oluşu ve kapıda alı- tan sona kada; .gu~el bır koşu y~parak Melihi bir iki aydanberi Eşref Şe- şey yapmak istemiyorlar ve birbirleri- Beşinci ravundda Melihte nisbi biı 
nan dühuliyenin indirilmesi bu defaki ( 16;4,8) ile. bırınc~, bu mesafenın . o~- fik hazırladığı için, 0 da dünkü müsa- ni yokluyorlardı. Melih ka~ak oynadı- yorgunluk gözüküyor. Romanyalı bir 
seyirciler adedinin artmasına sebep ol- dukça es~ı . a~le~ . olan !~a!:'1-dıs baka ile çetin bir imtihan geçirecekti. ğı ve ayak oyunları yaptığı için kenar- ik"i fırsat buluyor, fakat Melih kolay 
ınuştu. ( 16,47,3) ıle ıkincı, Ishak ta uçuncu ol- Müsabakalara saat üçü çeyrek geçe dan aska gelen bir delikanlı ona akıl kuıiuluyor. 

Dünkü yarışlara iki yüz metre sür- du. , başlandı. Programı doldurmak için öğret~ek oldu, sükuneti yırt!ın bir ses- Altıncı ravuııdda beraber gibi dö-
at koşusu ile başlanmıştır. Bu mesafe- En son yarış olarak 4 ,<, 4oo bayrak dört tane amatör müsabakası konmuş- le: vüşüyorlar, son ı:avudda ise Romanya· 
nin en iyi atleti Raif bir gün evvel yap- yarışı yapıldı ve Galatasaraya ait tu. İlk defa ringe Avadis, ile İsak çık- _ Melih kendini yorma diye bağır- lı bütün gayretile uğraşıyor, i'? i~ter. 
~ığı yüz metre koşuda sakatlandığı için 3,3~,6 rekoru .Gali~, ~ece~, Melih ve tılar, ve zevksiz bir oyundan sonra be- dı .. Ringin yanında Melihin adımlarını geçmiştir. Ravund bittiği zaman mağ 
ıki yüz metrede koşamarruştır. Ne- Selıınden teşkıl edilmı.ş ~un~ş ~ayrak rabere kaldılar. sayan Eşref Şefik cevap verdi: lUp ilan ediliyor. 
ticede (23) saniye ile Melih birinci, .takımı (3,38,4) ile yem bır Turkiye re- İkinci miisabaka Yılma2 ile Mu,•a!- _ Karışma birader, bırak ~u nasi- Teodoresku i~atçı bir boksöıdi.ır, bu 
(23,2) ile Vedad ikinci, (23,6) ile Bur- fak arasında oldu. Bunlar da üçer ela- hatleri. mağlubiyeti pek kabul etmek istcmi-
salı Nazın~ üçüncü olmuşlardır. ~ kikadan üç ravunt dövüştü1er, Yılmaz Şimdi boksörler birbirlerini yokla- yor, ve ortaya bir defi atıyor. 

Bir gün evvel dört yüz metrede 59,5 {:~-, Muvaffağa nazaran bira:l daha faik dö- maktan vazgeçtiler, Melilı uzaktan iş- Kim olursa olsun, hangi sik!ette bu, 
gibi kaç senedir ·yapılmayan bir dere- J~ vüştüğü için, galip ilan edi1dı. lcıneği, ve Romanyalının sol yumruk- lunursa bulunsun ı 2 ravuncl dövüş· 
ce yapan Melih iki yüz metrede de gü- Üçüncü müsabaka Ali ile Sabri ara- larına düşmeden dövüşmeğ1 tercih et- meğe hazırım diyor. Bu defi')'i önü· 
zel bir koşu yapmıştır. Kendisinin ciri- sında yapıldı. Çikolfıta renklı olan Sab- tiği için, Romanyalıya bir iki tane u- müzdeki hafta dövüşmek üzere Yorgo 
di 49,27 ye savurarak birinci geldiği de ri ringe çıkınca, kenardan kendisine zaktan patlattı. İkinci :ravutt& Melih kabul ediyor, Melih de işinden mczu-
nazarı dikkate alınırsa kendisinin fut- Joe Luis diye hitap eden seyircilere hakimiyeti eline aldı, Romanyalının niyet alabildiği takdirde dövü .• ıneğe 
bolü bırakıp işi atletizme dökmesi çok güldü. sol kaşına salladığı bir yumruk üzeri- rıza gösteriyor. 
iyi olmuştur. Maç hayli çetin oldu, ikisi de kaçın- ne Romanyalının kaşı yaralandı. Ve Bu müsabakada Melih, Teudoı esku 

Dört yüz metre mamalı koşuda Fa- madan dövüşüyorlar, ve birbirlerini kanamağa başladı. ya nazaran daha fenni bir boksör oldu· 
ik (61) saniye ile birinci, Tevfik (64, 1) hırpalıyorlardı. Cesur fakat tekniği 1.a- Romanyalı yorulmuyor, iyi dövüşü- ğunu ispat etmiş fakat Teodorcsku da 
ile ikinci, Münci (65,5) ile üçüncü gel- yıf olan Ali, hamlelerde kusur etme- yor, fakat Melihten fazla yumruk yi- kaşının patlayıp da ortahğı al knnlnra 
diler. Müsabakanın başından üç yüz diği için, çok a~k dövüşen Sabriye sa- yor, üçüncü ravudda gene Melih ha- büründürmesine rağmen müsabuKayı 
metresine kadar Faikle başbaşa koşan yı hesabile galip geldi. kim oynadı. Dördüncüde Romanyalı başladığı gibi bitirerek, bitmez tüken-
Münci yarışın bitmesine yüz metre Dördüncü amatör müsabakası Ha- bir kere kısa fakat ikinci defasında mez bir nefese sahip olduğunu dn gös-
kala ayağı maniaya takılıp düştüğün- şimle 1:-Iiristo arasında oldu. Haşim ilk dört saniye süren iki nakdavunt ge- termiştir. 
den ancak ÜÇÜ!1CÜ olabilmiştir. ravutta bütiin varını yoğunu sarfettiği çirdi. Melih midesini Teodoresku'nun şid-

Gülle atma tatsız olmuş, Veysi te- . . . . için faik dövüşmesine rağmen bilhas- Melih, hasmının hem ~enesine ve detli sol yumruklarına bir kere olsun 
nis yorgunluğunu ileri sürerek iştirak 800 metrede bırmcı gelen Galıp sa üçüncü ravuntta nefessiz kaldı ve hem midesine vuruyor, rakibini ayak açmamıştır. Kıymetli boksörümüz Me-
etmemiştir. İrfan da burada bulunma- takımı da iştirak etmis olsaydı müsa· kolunu kaldıramıyacak hale geldi. Hi- oyunlarına düşürerek hırpalıyor. lih, nefesini de arttırdığı takdirde hiç 
dığı için neticede (11,98) ile Etem bi- baka daha güzel ve çehlci. olacak, mu- risto daha hesaplı oynadığından puvan Rum seyircilerden biri: şüphe yok ki fevkalade çetin bir bok., 
tinci, (10,80) ile Tevfik jkinci, ( 10,56) hakkak ki elde edilen bu rekordan da- hesabile galip ilan edildi. - Romanyalı bana benziyor diye sör olacaktır. 
ile Çubuk üçüncü oldular. ha iyi derece alınacaktı. Çünkü Güneş Melih - Tcodoresku Maçı: 

Sekiz yüz metre yarışta Galip baş- takımı müsabakayı bitirdiği ?.aman Fe- Nihayet herkesin sabırsızlıkla bek-
taıı sona kadar iyi bir koşu yaparak ner takımında son dört yüzü koşan lediği maça sıra geldi. Teodoresku ge-
2:4 ile .birinci, 2,5,3 ile ~e .. Re:e.~~~.kin- yirmi beş metre geride idi. Bu suretle ç~n haft~, sol yumr.ukları. ve bol .nefe
cı geldıler, Mehmet de uçunculugu al- İstanbul Atletizm :;;ampjyonası bir re- sıle Melıhe zorlu hır rakıp olabılece
dı. kor elde edilerek ~ona ermiş bulunu- ğini ispat etmişti. Melihin mağlup ol-

Cirit atmada stilini düzelten Melih yor. Yazıyı bitirmeden bize muntazam ması ihtimali mevcut oldugunu işten 
49,27 ile birinci, 42,82 ile Şeref ikinci bir spor hareketi gösteren İstanbul At- a:ılayan bir çok sporcular da ileri sü
geldiler. Sırıkla yüksek atlamada Hay- leti?.m Ajanlığını tebrik eder, atletizm ruyorlardı. 
dar bir müsabakadan ziyade bir an- Federasyonunu da memi.ekete atletiz- Nihayet Teodoresku ıinge geldi ve 
trenman yaptı ve 3,40 atladı. Emektar mi yayrr...,k ve kökleştirmek hususun- alkışlandı. Sırtında vişne çürüğü bir 
hocası Sadık ise ancak 2,70 atladı. Ze- da tutmuş olduğu yolu, bırakmadan benivar vardı, beline Romanya renk
ki hasta olduğu için Pulata da sakat- sonuna kadar uğraşarak nedense, biz- )erinden bir kemer takmıştı. 
koru yapmışlardır. Fener bayrak takı- de az ehemmiyet verilen atletizmi en Aradan beş dakika geçti, Melih ha
nu da 3,46,.f ile ikinci olmuştur. baş sporlar arasına çıkarm:.:ısını öekle- la ortalarda yoktu. Böyle mühim maç-

Eğer bu yarışa Glatasaray bayrak riz. larda kısa zamanlar seyircilere asırlar 

GaJip 400 metre ına niahya çıkarken 

kadar uzun görünüyordu. 
Nihayet balkonun alt tarafından 

alkış sesleri.duyuldu, önde Melih, ar- l 
kada Eşref Şefik ve onun arkasında 
Melihin suvanyörleri boksör Yorgo ile 
Melihin kardeşi Selman sözüktüler. 

Teodoresku'nun suvanyörlüğUnti de 
Selami yapıyordu. 

Eller, ve eldivenler kontrol edildi, 
Romanyalı boksörün yüzü yağlı oldu
ğu için, Eşref Şefik onun yüzünü sil
dirdi, o sırada orta hakemi olacak olan 
boksör küçük Kemal ortada gözükme
di. Beş dakika kadar onu aradılar, ni-
hayet Kemal istemeye istemeye ringe 

J çıktı. Galiba, Teodoresku'nun hakemle
rimize itimat etmediğini izrar eden ya
zılarından müteessir olmuştu. 

Maçtan heyecanlı bir sahne --------------------·-

\ f 

J, 

1 
4X400 bayrak yarışında rekor yapan takım 
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SON POSTA 

---1 Yazan: Orhan Selim t---------- Filistin 
Taksim mi 
Ediliyor? K N KONUŞMAZ! 

------ Son Postamn Edebl Tefrikası: 90 (Baştarafı 1 inci sayfada) 
- Seyfi beY.in ailesile görüşüyor 

musunuz? 
- Evet .. kızile ahbabım .. On yedi, 

on sekiz yaşlarında yetişmiş bir kızı 
var .. 

Gene sustular. 
Ömer: 
- Müsaadenizle, dedi, ve Süheyla

nın elini sıkmadan uzaklaşırken, o, mı
rıldandı: 

- Annenizin ellerinden öperim .. 
Fakat Ömerin annesi Süheylanın bu 

selamını haber almadı. Ömer, annesine 
bu tesadüften bahsetmedi. Süheyladan 
bahsederse Seyfi beyden de bahsede -
cekti. Son aylarda ikide bir önüne çı • 
kan bu ismin lafını etmek istemiyor. 

• 
Kamran bey haftada beş kağıt ve

rıyor Ömere. Ayda yirmi lira. 
Ömer, ilk haftalığı alıp annsına kun

duraları ve babasına kasketi getirdiği 

havaya kalkıp indikçe sesi de 
lip alçalıyor. 

yüzse- zetesinin verdiği malumata göre Filis
tinde Arab-Yahudi rekabetinin önüne 

Ömer bir gün kendisinin de böyle geçilmesi için hazırlanan proje mühim 
ortaya çıkıp konupcağını düşünüyor hükümleri ihtiva etmektedir. Bu pro
ve: jeye göre, timalde Sariye hududu ile 

- Hiç bir zaman bizim Kamran ho- cenubta Hayfa ve Karmel dağı arasın
ca kadar tımtıraklı konuşmasını be _ da bir İngiliz müstemlekesi ihdasını 
ceremiyeceğim» diye düffuıdü. derpiş etmektedir. Bu müstemleke 

Fakat Kamran hocanm tımtıraklı Musul • Hayfa petrol borusunun ve 
nutku fayda vermedi. Karara çekilen Hayfa deniz üssünün himayesini temin 
heyeti hakime, genç zabıt katibinin edecektir. 

maznuna karşı gösterdiği güler yüze Memleketin diğer kısmı Arab ve 
rağmen tekrar mevkiini işgal ettiği va- Yahudi nüfuz mıntakalarma ayrıla -
kit hüküm genç muharririn aleyhine cak ve bunlar belki de bir Kantonlar 
çıktı. Federal Birliği şeklinde idare edilecek-

Salondan dışarı çıkarlarken Kam - tir. 
ran genç muhanire: Gazete bu planın teferrüatının Arab 

- Sen böyle şeylere aldırmazsın, ve Yahudi şeflerine verildiğini yazmak
diyordu. Gene de aldırma .. Temyiz e· tadır. 

Lehistanın İsteği deceğim .. Meaelc senin mahkum olup 
olmamanda değil, mesele kitabın be -
rat etmesinde.. Ben, senin değil, ki -
tabın vekiliyim .. Onu kurtaracağım .. 

Varşova, 2 O ( A.A.) - Gazeta Pols
ka, manda k,,mitesinin genişletilmesi 
hakkında B. Bek tarafından konseyde 
yapılan istekten bahsederek şu satırla-

vakit, Nuri usta: o·· •. d .. V~- Be mer gun en gunc .l'Mllllran ye 
rı yazıyor: 

cLehistan için mühim olan mesele 
yalnız Lehistan tabaasının Filistinde 
yerleşmesi meselesi değildir. Gittikçe 
artan nüfus meselesine taalluk eden 
bir çok meseleler daha vardtr.• 

- Eh, dedi, sen dört yaşındayken daha ziyade ısınıyordu. • 
de eve ekmek getirmiştin. Hatırladın Bu da Gavur Cemal hoca gibi çok 
mı~. konuşuyordu ama sözlerini tabanca 

- Hatırladım, baba.. kurşunu gibi kullanıyordu. Yılgın de-
- Ben, o geceyi, o yokuşu, hiç u· ğildi. Hayatı seviyordu. İçkiyi, siga • 

d S d Go .. ren bı·ıen var mı? 
nutma ım. en e unutma.. rayı, kadınları seviyordu. Yaşamayı 

- Unutmam, baba. güzel buluyordu. Fakat daha güzel Gorele kazasının Dayci köyünde 
Ömer, . Nuri ustaya, her vesileyle yaşamanın kabil olduğunu söylüyor - Alem oğlu Şakir 

«baba» dıyor. Bu ada~a «~~ba» de - du. Davalarile hayatın içindeydi. Yukarıya adını yazdıiım babamı 914 har -

mek hakkını hayatının en guzel hak - Kendisini yalnız hissetmiyordu. Bila- blndcnberl kaybetmiş vaziyetteyim. Lfıtfen 
!arından biri gibi görüyor. . kis bir tarafından kalabalığa sımsıkı bilen varsa bana bildirir mi 

q gece yemekten sonra, Ömerin iti- bağlıydı. Akdeniz ist. İş. Yd. sdlık kiiçük sübay 

razlarma rağmen eve yardım etmeme- Ömer birinci ayın sonunda Kamran Şakir oğlu F. Gür Seddüibahir 

si, kazandığı parayı birikdirmesi ve bu- Bey hakkında hükmünü verdi: * 
nunla bir iki sene sonra bir yazıhane _ eaı;a yakın, çok defa dost, dü • Y-:Ui ~ulgariıta;°m Batkavak muha -

Eylul 21 

Milletler Cemiyeti asam· 
blesi toplanırken 

. . (Baştarah 1 inci say( da) 1 Cenevre, 20 - Havas ajansı bildi· 
ıttrhadı efkar mevcud olduğunu ilave riyor: 
etmis,tir. Delbos'un dün Litvinof, Tevfik 

M. Blum hafta sonuna doğru Ce • Rü,tü Aras, Ozuski, Antonesko, Sıı· 
nevreye ~ideceğini de söylemiştir. botiç ve Be~k ile yaptığı görüşmeler 

Gazeteler Blum-Eden mülakatı et • F ransanın bilhassa küçük antant Ö • 

rafında muhtelif tefsirlerde hulun - nündeki müsaid durumunun değişme
makta, bu arada Fransız-Sovyet misa • miş olduğunu, Bratislavya görüşme ' 
kını da ele almaktadırlar. !erinin Fransa ile küçük antant arasın• 

T emps gazetesi yazdığı makalede daki bağları sıkılaştırmu; bulunduğu • 
F ransız-Sovyet misakının beynelmi - nu, oe münferit bir manevra ve ne de 
lel meselelerin halline hiç bir suretle küçük anlaşma-Fransa münasebetleri• 
manı teşkil etmediğini Cenev • nin gevşemesinin mevzuu bahsolmadı· 
re toplantısı arifesinde sarfedi - ğını göstermiştir. 
len siyasi faaliyetlerin ehemmiyetine Dantzig meselesi 
işaret etmektedir. n.:._k.. Be l' d O · statü"s:;. p- . . . . .oec;; m r ın en an tzıg ... 

otı Parızıyen • gazetcsı de şunları ne ve Lehistan menfaatlerine hürmet 

Y~ktadır: .. .. .. . taahhüdü temin ettiği ve fakat Berlin'• 
temaslar, onumuzdelri aylar zar- in Milletler Cemiyeti komiseri Lester'e 

fı daf f li . . d w n ransız aa. yetının orta ve ogu daima muanz olduğu zannedilmekte • 
Avrupadaki Fransız müttefilderile sı- dir. 
kı bir temasta inkişaf edeceğini gö • Yugoslavya heyeti 
termektedir. 

Fıımsamn beyannamesi Bclgrad, 20 (Hususi) - Milletler 
Cemiyeti asambleaine iştirak edecek u 

Paris, 20 (A.A.) - Sü Bakanı M. lan Yugoslav heyetine Başvekil Stoya 
Daladiye, Rucn,de başka memleketle-
. · l .. · · F ı~•- dinoviç riyaset edecektir. 

nn sıyasa reJimının ransayı a üKa -

d tın. -· · F L"kA t' Belgrad, 20 (Hu usi) - BaşkabaO ar e lyecegını, ransız ınu ume ı -
· b' L_ .. fı .]_ d- h' ve Dış Bakanı Köseivanof. Milletler 

nın ır IMlÇ gun zar nw.ı unyaya ı • d 
t b b. b n d ek barıq Cemiyeti asambleai müzakerelerin e a en ır eyanname eşre er T 

'l" ed ~· · fakat bu ha hazır bulunmak üzere dün Cenevre • arzusunu ı an ecegını, - har-L . . 
F 'f ye ~et etmıftir. 

rış arzusunun ransanın pası ve gay-
ri faal kalacağı demek olmadığını ve Bulgar Başvekili Yugoslavya hudO' 
bu beyannamenin kafi olmadığını, dundan geçerken gazetecilere beya ; 
F ransaı:ıın maille olduğu bütün vasıta· natta bulunmuş ve iki memleket ara • 
larla mcm~kete hürmet ettirmeye ka- sın.daki dostluğa temas etmiştir. M· 
rar vermiş olduğunu görtermesi lazım Köseivanof avdette Belgrada uğrıya ~ 
geldiğini söylemiştir. cağını da söylemiştir. 

G. Mübadillerin dertleri 
aç~ası kararlaştırıldı. rüst ve palavrasız manasile radikalı cırlermdcn Ali Osman kızı Fatma 

Omerin, patronu Kamran bey, pi • bir küçük burjuva münevveri.. 1924 yılında Bulgarlstandan gelirken yedi Son günlerde gayri.mübadiller ara -1 vardır. Mesel.B. Emlak güç meydana çı• 
yasanın zengin, büyük ticaret ve cina- Hatta radikal degw il, Jakoben. Sanki yaşındaki kardeşim Fatmayı Edlrnede Ka - sında yine dedikodulu münakaşalar ol- kıyor. Haklar meydana çıkarılanıayın• 

d al d k d' pıkuleslndt hudut zabitine evlll.tlık olarak maktadır. Gayrimübadiller Cemiyeti ca da gayrimübadiller efkar:. umumiye-
yet av arın n en mi gösterıni' nvu- bir saat önce Fransa inkilabı kebirinin k · k babati ·d h t' d b 1 ıar k l d d 'ld' F ka vcrmittim. Şimdi nerede olduğunu arıyo - kongresinde şiddetli bir müna aşa yap sı a ı are eye ın c u uyor : 

at arın an .. eğı 1• ·a t me,hur~u. içinden çıkıp gelmişti. Sanki bir saat rum. mış olan avukat Hikmet Clemektedir Fakat idare heyeti eli den geldiği 
Masondu. Şııre merakı vardı. Ve eger önce RObes Piyerden Danto'nun başı· Edirnenin Sulegola nahiyesine ballı ki : kadar çalışmaktadır. 
mesela F ransada mahkemeye çıksa jü- nı istemişti. Yağcık köyünde Ali Osman oğlu Ali _ Gayri.mübadillerle Cemiyet ara - Geçenlerde bir gayrimj!badil şildi : 
rinin gözlerinden yaş getirecek kadar (Arkası var) * sındaki ihtilafın mahiyeti şudur: İda- yet ediyordu. (Cemiyet birçok masI11~ 
güzel ve dokunaklı konuşmasını bilir- Saımun hastanesinde ~hemfire re heyeti büyük istihkak sahiplerinden yapıyor ve gayrimübadiller bu masraf 
di. Derbederdi. Her vakit, Ömere: Avukatlar birliği niçin Adalet mürekkeptir. Bunlar deruhte ettikleri altında eziliyorlar. Müzayedeyi cemiyet 

- Ben artistim derdi. Avukatlık bir l d ? Hemşirem Adalet samsun merkez ruıkert vazifeyi ifa edememektedirler. Hükfı - yapmasın, Ziraat Bankası yapsm) di· 
nevi artistliktir. top anma 1 hastanesinde başhemşire Jdi Bir müddet met gayrimübadillere azami yardımı yordu. 

Fakat adliye bu artist avukatı çok (Baştarafı 1 inci sayfada) evvel oradan ayrılmış, Karsa ırldecetlni söy- gösterdi Fakat bu yardımı büyük is- Esas itibarile bu doğrud!ır. Fakat 
defa lüzumundan fazla geveze, hudut mirde topladığı zaman bu teşekkül i- ıemtş, ~meli nerede olduğunu bit: türlü o.n - tihkak sahipleri yalnız kendi menfaat- yanlış olan cihet te gayrimübadillerifl 
harici söz eder, nobran buluyordu. Ka- çin Adliye Vek.filetinden ve barolardan Iıyamadım. !erine ve bizim gibi k'iiçük istihkak sa- sırtına yüklenen masraf cemiyetin de· 

k b f k d l d 
yardım istemişti. Beklenilen yardım Saltanahmet, ish:ılcpa :ı c:ı.ddesi hiplerinin zararına imale ettiler. Mese- ğı1, gayrimübadillcr takdiri kıymet vo 

rı oca, oşanma, na a a ava arın a . .w. .b. b' 1.-. f 1. t · .. t k · f d !dıırt 
d

. 
1 

h'b' 
1 

K" be b- gösterılmedigı gı ı ır ıgın aa ıye 33 de sermürettiıa Emin tor.unu la Maliye Vekili Fuat Ağralı gaynmu- sa ış omısyonunun masra -ı 1r. .. 
Y,_~ ı tu a sa ı ı o a~ .am~an Y u • göstermesi sebepleri de ortadan kaldı- Nazif Çayırlı -ıu badillerin bütün istihkaklarına muka - heyeti bir de bir hakkı huzur ve masrııf 
tun heyecan ve samımıyetıle boylu bo- lmıştır bil yalnız on bin liraya kadar yüzde almadan fahri olarak çalışmaktadır. 
yunca gözükebilmek için fırsat arı - rı Tü' rkiye Avukatlar Birligıw · nizam: ,.. .1 Ö * iki' buçuk nakit tevziini teklif etti. Fa- Halihazırda takdiri kıymet komis • 

Ö 
Kamı r kızı Hatice Melek nerede? 

yordu. Bu fırsatı ona, mer buldu. namesinde yapılması .istenilen t.adila- kat büyük istihkak sahiplen buna mu- yonunun masrafı senede 160 bin li~ .. . . • Bunu bir ok.uyucumuı; soruyor. Evvelce Omerın hır muharrır arkadaşı vardı. tın taliki bu teşekkülü büsbütün za- v ada 4_ 4 .. 1 tzt r1 ka b lm E anz kaldı. Tevziata yardım etti. Bu sa- kadar tutmaktadır. Bunu bonoya kal· 

M l k d b
. d Id k arn ~er, sonra e Y 0 uş. • bedersek bir buçuk milyon liralık bon° 

em e et e e ıyatın a o u ça tanın- yıflatmı.ştır. Birlik baroları değil, şah- ger bilen varsa Romanya:nm Kalas şehrinde yede de büyük istihkak sahiplerinin 
mış bir genç. Bir kitap için mahkemeye san avukatları organize eden bir te- Stmda Çeresto, 14 numo.rnda Mn.hmut Ha _ ceplerine hayli para girdi. gayrimübadil istihkakından komisyo~ 
verilmişti. şekkül olduğu için baroların başların- lll zevcesi Hnticeye bildlrirse bu aile çok Geçenki toplantıda idare heyetinin masrafına gidiyor demektir. Bug~il 

Ömer, Kamran beyden bu davayı da bulunan ve birliğe dahil bulurum- memnun olacaktır. bize okuduğu 4 maddelik bir rapor var- mesai tarzile mevcut ve gayrimübadil' 
almasını rica etti: yan bazı zevatın alfıkasıztığıyla karşı- * dı. Bir senede yapılan, fakat neticesi lere mahsus emlakin satışının belki o~ 

_ Yalnız, üstadım, dedi, bizimki ~ laş:ınıştır. Memleketin en münev,·er Pir Mehmet kızı Fehmiye nerede? boş olan teşebbüslerden bahsedilmek- sene daha süreceğine nazaran gayruntJ 

nın. parası yok. sınıfı için bu dagnnık vaziyet cidden a- teydi. badnlerin bakiyei istihkakı tamameD Bundan takriben 14 sene evvel kardeşlm la k cınacak bir hadisedir. İdare heyeti küçük istihkak sahiple- komisyon masrafına gitmiş o ca tır. 
Kamran Bey genç muharririn e5er- H hangi dl" b' e1"' .... d Pir Mehmet kızı Fehmlycyl kaybettim, şimdi ruu' . sefaletten kurtarmak ı" çı"n hı"ç bir Binaenaleyh hükfunet komic:!UoJlıl 

ı er .a .! . . ır ~es ."' onun .. e so, 35 yaşlarında. olacaktır. Blr aralık btr u" 
'erini okumuştu. Onu beğeniyordu. A -·l- tl B 1 gının m taJaasına mu 1·c: go"rmemıs· .. tir. Heyeti idare kendini tasfiye etmeli ve gayrimübadil emlaki' 

VUAa a: .ır 1 u - doktorla İzın1re gidip or:ı.du. evlendlğfui işit- ':ı' -

Kendi geniş ve çok eski tarihlerin ma- racaat edilmiyerek yalnız bazı mahdut miştim, tevsik edemedim. Blienler ban:ı. bil- mazur göstermek için : ni tamamen Milli emlak idaresine de\1' 
sonluğa benziyen bir şeyler buluyordu baroların mütaıaaiarının alınması da dlrlrlerse _ Ne yapalım, hükfunetten istedik, rederek gayrimübadillerin ıstihkaktafl çok minnettar kalınm. • " 
onda. Avukatlar Birligının·· · beklenilen faali- vermedi. demektedir. Halbuki iş böyle bakiyesini bu emlake karşılık göstere 

Tophanede Beğ:ı:ı:kesende Birincl • h h" O' 
- Para filan istemem, dedi. Sade yeti gösterememesinden ileri g,,.ı ..... ;,._, degı-ildir. Bir milyon liraya kadar istih- rek kat'ı surette hazine ta vili ma ıy 

~~ ,, Sedde 3 unmarad:ı Saniye d ı· b" k · · "b ~~11 

bana vekaleti umumiyesını versin. tir. Baro kadrolarını da içine almak şar- kak mazbatası alanların bugilkü vazi - tin e ma ı ır ıyınetı ve ıtı an ow· 
Bundan sonra ne kadar davası olursa tile büyük bir avukatlar. kongresi ya- Aalan kızı ~ nerede? yetle beş bin veya on bin liralık küçük bir tahvil ile kapatmalıdır.» 
hepsini ben üstüme alacagw ım.. pılmasma ve bilhassa İstanbul avukat- istihkak sahiplerinin \•aziyeti bir değil-ndırınanllı Slğırı:ı ?o.tecidiye kö~nden 

Muharrirle Kamran Beyi birbirle _ lannın bu te-şekkül içine alınmasına merhum Aslan kızı Zll1ha sefe.rberllktenberi dir. Gerek nakdi, tevziattan ve gerek 
rine tanıştıran Ömer bu tamşmadan ihtiyaç varoır.• ı ,Jcı.yıptır. Bilen r.ımı. adrem:ue bildlnnes1nl bono satışından büyük istihkak sahip -

dllerlm' 
lerinin istifade ettikleri şüphesizdir 

iki tarafın da memnun kaldıklannı R d b k " · t - omanya a eş omums onar Çünkü tevziat az da olsa yekCın tatmin 
go .. rdu" Banilmnanın Srğ.ırcı Mecidiye ki-. hkQ d'(d0 I edici bir mikdara baliğ olmaktadır. 

Dava günü kalabalıktı. Ömer din • seneye ma m e 1 1 er 7ün4en merluun Aslanım oğlu isa Küçük istihkak sahipleri ekseriyeti 

Son Posta 
iLAN FlA 11..ARI 

1 - Gazetenin esas yazısile bir ıü· 
tunun iki tın bir {santim) 
sayılır. leyicilerin arasında. Kamran Bey ber- Bükreş, 20 (A.A) - Bir tanesi ka- C • L d teşkil etmektedir. Buna rağmen idare 

mutat, celse açıldıktan sonra, cübbesi dın olan beş komünist, Nasyonalist ga- zm On OS heyetinde temsil edilememektedirler. 2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
uçarak. kanter içinde saloni\ girebildi. zetelerin satılmakta olduğu gazete Küçük istihkak sahiplerinin bütün ü- fiatı vunlardu: 

Müekkilinin elini sıktı. Darmadağın kulübelerini tahrip etmiş olmak itha- Cenubi Afrikaga mitleri şimdiye kadar olduğu gibi hü-
çant sından evrakını çıkardı. Sonra mile onar sene hapse mahkum edilmiş- kümetimizin göstereceği şefakat ve a-

~ Gı·tmı·ş l~~adı , başını kaldırarak heyet hakimeye bak- dKd a r• 
ısırm lran Sefiri Diğer taraftan Gayrimübadiller ce-

tı. Atina 25 (Hususi) - Güreş şampi- h d Sa d 
iddianameden sonra söz alan Kam- Tahran, 20 (A.A.) - Mısırın yeni c· Lo d d" M:ısı ta 'kil miyeti idare eyetin en d.i e şunlan . . . yonu ını n as un r n e sö lemektedir · 

ran Beye dört beş defa cısadet harici - Iran orta elçısı Abdurrahman Bey Az- Cenubi Afrikaya gitmiştir. Londos Ce- y · . .. .. 
nel> çıktığı ihtar edildi ama o bugün zam şehinşaha itimat mektubunu ver- nubi Afrikaıun muhtelif şehirlerinde - _ i~re_ h.eyeti he~ ku~ük ve ~em 
bu ihtarları pek dinliyecek halde de • miştir. Elçi memleketini ayn: azaman- yedi maç yapacaktır de buyük istihkak sahiplennden mute-

da Irak ve Hicazda da tenısil edecektir . ................................. : ....... -···-· .. ··•• ...... şekkildir. Aradaki ihtilaf, istihsal edil-
ğil. y k 1 k . · ( , , tüccarın evinde toplantı yapan 12 ko- mesi lazım gelen bir haktan mütevel-

Ömer, avuK8tı arkadan goruyor. a a anan OmÜnlSİ er münist memnu faaliyette bulunmak !ittir. Ve bu istihsal edilecek hakkı ~!-
Cübbesinin geniş, uzun yenir sağ kolu Varşova, 20 (A.A.) - Bir Yahudi cürmü ile tevkif edilmişlerdir. mak için de önümüzde birçok maniler ._ ____ .._ _______ ..... ___ _ 

SD.hife : 1 - 40 kuruı 

• : 2 - 250 • 
• : 3- • 
• : 4 - 1 'D 

Diğer yerler : - 60 > 

Son sahife : - !O > 

3 - Bir santimde vasati (6) keli· 
me vardır. 

.. - lnce ve kalın yazılar tutacaklıı' 

n yere ııöre santimle ölçülür . ..... 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera f i ~ 
l_n_ma_y_e~~ ----Y_A __ L_N_ız_L_I_K ____ -.JJ 

K RSANIN KIZI Yazan: Muazzez Tahsin Bcrkand 
Saat altı ... Dışarıda bardaklardan - Bana bir kahve dalın getir gar • 

Yazan : Kadlrcan Kafh 
Son Poıia'nın tarihi tefrikası 

llyas Reis kendisinden ancak kırk 
elli adım ötede kendi arkadaşlarının i -
dam edilecelı leri ihtimalini düşündük
çe tüyleri ürperiyordu. 

Bu şüphesini Mansura açtı. 
Mansur daha sağuk kanlıydı. Arka

daşı gibi onun kulağına fısıldıyarak 
cevab verdi: 

- Onları öldürmezler ... Şimdi on· 
ların forsalara olan ihtiyaçları her za
rnandan daha çoktur. Kaçmıyan, baş 
ltaldırmıyan esirleri zaten öldürmez -
ler. Yalnız kırbaç dayağını yerler. On
dan kurtuluş yoktur. Hem de şimdi ya
parlar bunu ..• 

İlyas Reis dişlerini sıktı. 

Fakat Küçük Ali hala kendisinin so
yulmasına meydan vermiyordu. 

Pek genç ve diğerlerine göre ufak 
tefek olmasına rağmen sağa sola yum
ruk, tırmık, tokat savuruyor, bir cıva 
gibi ellerin arasından kayıyordu. Fa
kat her defasında gömleğinin bir par
çasının kopmasına engel olamıyordu. 

Marki dö Comar bağırdı: 
- Yazıklar olsun ... Şu çocukla ba

şa çıkamıyorsunuz!. .. Defolun kar -
şımdan ... Başkaları gelsin 1 

Başkalarının gelmesine zaman kal
madı. V'.alinin kızgınlığından korkan 
gardiyanlar son defa s:kı bir saldırış 
yapmışlar, kıskıvrak yakaladıktan son
ra gömleğinin yakalarından tutarak 
çekmişlerdi. 

boşanan bır kış yağmuru. Seyfi önün - son. 

Numara: 78 
deki muhasebe defterini büyük bir gü- - Başüstüne efendim. 
riiltü ile kapıyarak yerinden fırladı. Kapı hafifçe aralıklandı. Çocuk ka • 

Marki dö Gomarın gözleri de yuva- Sababtanberi bu kocaman siyah kaplı dar ince bir kadııı korkak adımlarla 
farından fırlıyaca.k gibiydi. defterin ince çizgileri arasına rakam - içeriye girdi, lokantacıya yaklaştı. Bu. 

Böyle bir şey ne görülmüf, ne de i· ları dizmekten gözleri yorulmuş, başı yüzü boyalı, arkasında eski, renksiz bil' 
şidilmişti. ağırlaşmıştı. manto taşıyan bir genç kızdı. 'l'ence • 
Ayşe onların dalgınlığından istifade Bu küçük ~ada üstüste ?'1ğ~lan kağıt releri başında bir aslan gibi homurda • 

ederek yenide t l .. \'e defter yıgınlan arasınaa uç arka- narak duran lokantacıya ne fısıldadı? 
n opar anmıs ve gom - daş .. d d k b t f B "ted k h · · · · S f' · · leain k 1 çal .1 ··~' .... k gun e o ·uz, azan on saa ne es- unu az o e a vesını lÇUl ey ı l§l• 

o a an par arı e gogsunu apa- . ik b 1 ak al 1 · t · t' f k d b" ~1-t d A . d f h l . ~ızl ten una ar ç ışır ar, sıgara, ememış ı; arat a amın sert ır se;)l,Q 
ı~or u. ynı zaman a etra ı ız. 1 hır kahve dumanlan arasında boğulurlar- verdiği cevap kalbini neşterledi. 

goz attı. 1:n az .kalabalık olan denız ta· dı. - Ödünç yemek mi istiyorsun senı 
rafına dogru hır kaç adım attı. Lakin Seyfi pencereye yaklaştı. Buradan İşlerine kesatlık mı geldi yoksa? Hal
bunun da sonu gelmemiş, yeniden ya- yalnız iki komşu damın kırmızı kırık buki yüzün gözün daha taze gibi gö • 
kalanmıştı, kiremitlerile tahta bir tat-asanın yık1k riinüyor. 

Zabitler, askerler ve halle şaşıp kal- parmaklığı görünüyordu. Hafif bir mırıltı, sonra gene haşin bir 
mıştı. Dışarıda berbat bir hava var. erkek sesi: 

- Türk esirlerinin arasında bir de - Mübarek yağmurun bir haftadır - Bu ilk ve sondur bak; biliyorsun 
kız varmıs... dindiği yok ki... Bu kış ta hep büyle ki ben böyle ödünç yemek yedilmek • 

Cellad bile dönüp bakmıştı. rutubetli geçecek galiba .. Güne~e has - ten ho?lanmam. . 
Uzun Veli 0 z '- d ret kaldık. Seyfı genç kadının yarunaaki masa· 

Bu sırada halk ayaklarının ucunda 
yükselerek meydana bakıyordu. Yakın 
evlerin damlarındaki pencere ve bal - Gömleğin önü boycien boya açıldı. 
kanlardaki kalabalık da hep dikkat ke- Gardiyanların gözleri faltaşı gibi a-

amana J(a ar sırasını ıkı b" taks' 1 ıeşt·-· · · d';w · ...... 1.. d A - Hemen ç p ır ıye at ıyahm, ya yer ıgmı ve garsonun gctır Atl• 

s~v~•~: ge~ıy~ goturu uyor u. yşe- doğru Tokatlıyana gider, birer gıcak çorbaya ekmeğini doğrıyarak bu sıcali 

eilmişti. çıldı. 
- Bir kadın ... Bir kız ... 

yı gorunc~ ur u: . v• • • çay içer, biraz da dansederiz. Yağmu- :suyu ağzile, gözlerile ve bütün varlıği· 
- Senın adın Alı degıl mıydı? run getirdiği keyifsizliğimiz geçiverir. le yediğini görüyor ve o her defa ka· 
Onu baştan ayağa kadar süzdü. Bunu, alaycılığile şöhret salmış olan şığı ağzına götürdükçe, Seyfi bilmediği Marki dö Comar esirleri karşısına 

getirdikten sonra onları sorguya çek • 
mişti. Jan Portondo'nun söylediklerin
den başka şeyler de öğrenmek istiyor
du .. 

- Kumandanlarınız kimdi?ı 
- Aydın Reis ... 
- Kaç gemi vardı? 
Uzun Veli bir an durdu. Kendisi -

nin sorguya çekilmesinden hoşlanma -
dığıni pek belli ediyordu. 

Marki dö Comar çıkı~tı: 
- Söylemek istemiyor musun? 
- Söylemek istemediğimden de -

ğil. Bundan ne çıkar. Bizim gizli ka -
paklı işimiz yok. Her şey olmuş, bit
miş... Bunları zaten geminin kaptanı 
biliyor. Çünkü gözlerile gördü. 

Vali kızdı. 
Ona hak vermiş olmalı ki şimdi Ce

zayirde kaç gemi olduğunu, kaç levent 
bulunduğunu da sormağa başlamıştı. 

Uzun Veli: 
- Bunları bilmem ..• 
Dedi. 
Çopur lsmail de ayni cevabı verdi. 
Mehmetle Küçük Ali ağızlarını bile 

açmıyorlardı. 

Vali köpürdü: 
- Ben size söyletmesini bilirim. 
Diye haykırdı. 
- Sonra gardiyanlara emretti: 
- Onları soyun 1 

Uzun Veli kendisine el uzatan gar-
diyanı itti: 

- Ben kendim soyunurum ... 
Dedi. 
Çopur İsmail de gömleğini bir ham

lede çıkararak yarı beline kadar çıplak 
görünmüştü. 

Mehmet şaşkındı. Fakat kendinden 
büyüklerin yaptıkları gibi yapmaktan 
çekinmedi. 

Fakat Küçük Ali asli şimdi en bü • 
yük telaşa kapılmıştı. 

Soyunacağı halde gömleğinin yaka
sını büsbütün kapatıyor, kollarını ka
vuşturuyordu • 

Uzun Veli ile arkadaşlarının kolla
rına urganlar bağlanıyor, iki tarafa çe
kilerek vücutları geriliyordu. Bir kısım 
gardiy<'nlar bu işi yaparken iki kişi de 
Küçük Aliyi zorla soy.ııak istemişler -
di. 

Fakat o buna razı olmuyordu. 
ilk hücum üzerine birdenbire silkin

di ve gardiyanların ellerinden kurtul • 
du. 

Uzun Veliyi hemen yüzükoyun ye
re yatırmışlardı. 

Yağız ve yarı çıplak bir adam elin
de ~ çatallı bir kırbaçla onun sırtına 
'\'uruyordu. 

Her vurdukça Uzun Velinin sırtın
dn mor bir çizgi hasıl oluyor, sonra bu 
çizgi kızarıyor ve kararıyordu. 

Uzun Veli dişlerini sıkıyordu. 
Sık sık soluk alıyordu. 
Çopur İsmail de şimdi ayni haldey

di. 
Mehmet karşı koymak istemiş, fa

kat beş altı kuvvetli adamın karşısında 
Pek çabuk yenilmişti. 

Diye mırıldandılar ... 
- Bir kız ha ... Bir Türk kızi ..• 

İtile kakıla gemiye götürüldü. ,kısa boylu, ablak suratlı Fethi söyle • bir sebeple içinde derin bir sevinç du~ 
(Arkası var) mişti. yuyordu. 

-===========================-====- Muratla Seyfi güldüler. Karnı doyunca, küçük bir çocuk ka4 

I• h • ) LJ M •• d •• ] •• •• d - Kendini Baron Roçildlik hülyala- dar ince kadın, kollannı masaya da .. 
ll ISar ar mum U Ur UğUD en ! rına kaptırma oğlum ... Gençliğine ya- yadı, başını kollarının arasına gömdü"' 

idaremiz mülhakatında açık ve açılacak olan memuriyetlere imtihanla .zık ediyorsun. Haydi giyin çıkalım; na- Seyfi onu uyuyor sanmıştı; fakat bir • 
memur alınacaktır. imtihan lstanbulda ve 5-10-936 Pazartesi günü aaat 13 sılsa başımızı sokacak bir delik bulu - denbire ince bir hıçkırık omuzlarnu 

1 
ruz. sarstı. 

de Sirkecide nhisarlar Memurin kursu binasında yapılacaktır. imtihana _ Sen gelmiyor musun Seyfi? Genç adam içinde bir damarın sız • 
girmek isteyenlerin a,ağulaki evsaf ve teraiti haiz olmaları gerektir. _ Hayır, ben odama gideceğim, ya- ladığını duydu ... Düşünmeden masaya 
1 - Uakal orta mektep tahsilini bitirmi• olmak. .zacak yazılarım var. yaklaştı, elini kumral saçlann üstüna 
2 - Askerliğini «fili veı_a kısa hizmettin bitİrmİf olmak vey.!,_ mü&eccel . Seyfinin odası Galatada bir evin üst koydu. 

bulunmak. katında çıplak bir pansiyon odası idi. - Niçin ağlıyorsun kızım? 

3 - 21 yatından apğı ve 35 yatından yukarı olmamak. 

4 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara, bedeni ve akli arızalara müptela 
olmamak. 

S - Eyi ahlak aahihi olmak. 
Bu b~ maddedeki tartlann muhakkak tevsiki gerektir. 
imtihan mevzuu tunlardır: 

1 - Hesap Hendese ((Hesap: Adadı mürekkebe takaimi gurema, halita 
tenasüp, Faiz1 lskonton Hendese: Satıhlar, hacunı.. 

2 - Muhasebe «Usulü defteri». 
3 - Coğrafya uUmumi ve Türkiye». 
4 - Kitabet e<Orta tahsile göreı> 

Not : A - İmtihana girmek isteyenler fİmdiden bil' dilekçe ile ve evrakı 
müsbitelerile 3 adet fotoğrafla birlikte idaremiz memurin tubeaine 
müracaat etmelidirler. 
B - Bundan .evvel 12-14/8/936 tarihlerinde yapılan imtihanda mu· 
vaffak olamıyanlar bu kere yapılacak imtihana tekrar girebilecekle
rinden evvelki müracaatlarına istinat auretile memurin tubesine 
müracaatla imtihana girme vesikası alabilirler. 

C - imtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında 
ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla Muhasebe sualine doğru cevap 
verenler tercih edilirler. «1451» 

l
1 

________ ,_ı_st_a_n_h_u_ı __ B_e_ıe_d_i_ye_s_i __ l_ıa_n_ıa_r_ı ______ __.I. 
Keşif bedeli ilk teminatı 

Eski maarif binasının zemin katının tamiri 2849,63 213, 72 ... 
Galata yangın kulesinin harap yerlerinin tamiri 1026,66 77 

Yukarıda kefif bedelleri yazılı olan mahaller tamir ettirilmek üzere ayn 
ayrı açık eksiltmeye konulmuttur. K~if eVTakı ve farlnamesi levazım mü
dürlüğünde görülür. istekli olaniar (Belediye fen itleri müdürlüğünden 
vesika almak aarttır.) 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28/9/936 P.azartesi 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1227) 

Jt.. lf 

Hepsine 40 lira fiat tahmin edilen Edimekapıda ~ntar kulübesi ankazı 

açık artırmaya konulmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 

istekli olanlar 3 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
22/9/936 Salı günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

«1081» 

İnhisarlar Umum Müdürlü.ğünden: 
ihtiyaç halinde ve münhal vukuunda idaremiz Merkez ve mülhakatında 

tavzif edilmek üzue aD'f makine ile yazacak «Daktilo» memurlar için bir 
müsabaka imtihanı açılmıftır. 

Bu imtihan 30/9/936 Çaı,amba ıünü saat 10 da Galatada Ömer Abit 
hanında inhisarlar Umum Müdürlüğü binumda yapılacaktır. 

imtihana girmek iıteyenlerin apiıdaki enaf ve teniti haiz olmaları 
ıerektir. 

ı - Liakal ilk mektep tahıilini bitirmif olmak. 
2 - 18 Y8'mdan qağı ve 35 Yatından yukan olmamak. 

3 - Sıhhatli ve iyi ablik ıabibi olmak. 
imtihana girmek isteyenlerin ~mcliclen bir dilekçe ile ve yukarıda 4 

maddede yazılı teraiti tevıik eden evrak ile 3 tane fotoğrafla birlikte idare.. 
miz memurin tubesine müracaatları ilin olunur. 

Not: imtihan günü gelmiyenlerin müracaat haklan iptal edilir. «1452» 

Genç adam lastiklerini eline alarak Siyah kirpiklerin arasından, yaşlı bil 
üç kat merdiveni tırmandı. Arkasın . çift lacivert göz Seyfiye baktı. 
daki incelmiş, yıpranmış yağmurluk - - Dünyada yapayalnızım .. Kimsel?I 
tan geçerek ciğerlerine kadar onu ısla- yok .. Param da yok. 
tan rutubetli bir hava bu küçük oda - - Çalışmıyor musun? 
nın biricik penceresinden içeriye dol -
muştu. Seyfi açık camdan gelen yağ -
murun ıslattığı döşeme üzerinde ayak-

- Bu sırada müşteri bulamıyorum. 
- Ne satıyorsun kızım? 

larınm ucuna ba- Derin, içten ge. 
sarak yürüdü , Yarmki nushamızda : ıen bir hıçkırık. 
pencereyi kapadı, - Sus, ağlama 
masanın üstünde- Hasan Çavuşun kızım; nasıısa sa. 
ki küçük lambayı , na baska bir if 
yaktı ve yarıda Oğlu · bulu~z. Okum~ 
kalmış meraklı yazmak biliyor • 
bir romanı bul- Yazan: Suat Derviş sun değil mi? Q 
mak için acele e - halde ben bizlııt 

den on altı yaşındaki bir mektepli kız şirketin müdürüne yalvarırım; iyi kal~ 
gibi, kalın bir hukuk kitabının yaprak- li bir adamdır, sana bir iş bulur elbette., 
ları arasına gömüldü. Hele sen şu kahveyi iç, sinirlerin biraa 

Dışarıda yağmur, çıldırtan bir sızı durulsun bakayım. 
gibi, durmadan yağıyordu. Genç kız susmuştu; fakat vakit vakit 

Genç adam, omuzlarından arkasına omuzları sarsılıyordu. 
ve beline doğru titretici bir soğuğun - Haydi kalk gidelim; buranın ha "' 
aktığını duydu ve birdenbire kitabını vası insana başağrısı veriyor. 
knpıyarak yerinden fırladı.. Tekrar Çıktılar; Seyfi lokantacının arkala ., 
yağmurun altında çamurlara daldı. rmdan manalı manalı güldüğüne si '"' * nirlendi. Karanlık, çamulu yoldan cad ... 

Saat on ... Küçük bir lokantanın fe - deye çıkınc~ _g~n~. kıza. ~aktı: . .. _ 
na yemek ve fena tütün kokan sıcak ve -: Adresınızı soyleyınız, sızı gotu ~ 
buğulu havası... reyım. .. . . 

Seyfi yemeğini bitirmiş, başını elleri . Kadın~n ~o~lerınde ışıldıyan bır se • 
1 d .. .. .. y 1 zl k u·· vınç belınnışti. 

arasına a mış, uşunuyor. a m ı - . . . . . 
züntüsü \'e kaygusu omuzlarında ağır . -:; Sahı benımle beraber gelır mısı .. 
bir yük gibi her saniye ağırlaşıyor, ta- nız. . 

gu" çleşı'yor. Seyfı anlamamıştı; tekrarladJ. 
şınması G . b t· d . . l . · - ecenın u saa ın e sızı ya nıı 

_ Keşkı Istanbula gelmeden evvel b kı ? Ad . . . .. 1 · · . k d ıra • r mıyım. resınızı soy eyınız. 
annemın ısrarlarına arşı koyma an G k k k .1 t't · k b' 

d. b ·· b · d . a· enç ız or ·u ı e ı nyere ır ye. evlensey ım; ugun enım e evım ı- . . . . .. 1 d' 
ı . . b .. rııı ısmını sov e ı. 

yecek bir yerim olurdu, gece erımı oy- S f" k lak~ 1 · · d 
ln 1 - da ı·· ey ı u arına ınanamıyor u ..• 

le ıssız lokantaların ya ız ıgm u - G'· 1 · . - - tt• - · k d k kı 
k 

- b 1 d oz erını gucu ye ıgı a ar açara .. 
etmege ça a amaz un. b ktı za a . 
Uzaktaki annesi ve onun kendisine _Yoksa siz??? 

beğendirmeğe çalıştığı görgüsüz kız - _ EYet. 
lar birer birer gözünün önünde dolaştı. 
O gün istemediği, hoşlanmadığı bu ta
zeler şimdi uzaktan hep yüzlerini de
ğiştirerek sevimli, cana yakın oluver -
mişlerdi. 

- Memleketten uzakta yalnızlık çok 
güç oluyor. 

Başını kaldırarak sokağa baktı. Yağ
mur durmuş, tozlu bir nemlik ortalığJ 
puslamıştı. 

Çocuk omuzlan çölmıiiş, ba~1 yerler .. 
de sürtünmek istiyorm~ gibi eğil • 
mişti. 

Genç adam bir saniye karşısındaki b~ 
zavallı sokak kadınına baktı. 

- Yazık; bense sizi görünce yalmZ4 
lıktan kurtulacağımı sanmıştım. 

Ve denize atılmak istiyormuş glbt 
kuvvetle karşıdaki sokağ~ saptı, k~ 
koşa evine doğru yollandı. 

İhracatçıların nazarı dikkatine: 
lstanbul Ticaret ve . Senayi Odasından: 
3018 numaralı kanun mucibince ihracatçı ruhsatnamesi almak isteyen• 

lerin istidalarını ve veıikaJarım behemehal Eylul ayı içinde İktisat Vekile. 
tine takdim etmeleri lizımdır. 

Talimatnamesi mucibince daha evvel odadan tasdikname almak için 
alakadarların her gün saat ikiden bete kadar Odamız Muamelat Müdüri· 
yetine müracaatları il.in olunur. ( 1422) 
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Gaflar 

CiBALi ZiNDANLARI M•lım•din 
Y•ni 
Maceraları 

' . Son Posta om zabıta romanı. 76 

SON POSTA Eylw 21 

. 
ittihatçılar Devrinde 

MUM ALEFET tir 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l . . 

Son Poıta'nın ıiyut tefrikaaı : - 61 - Yazan: Ziya Şakir 

ittihatçılara muhalif olanlar, basit ve iptidai düşünceli halkın zihniyetinden bol 
bol istifade ediyorlar, bütün ceryanları olgun bir hale getirmek için akla 

hayale gelmeyen yalanlar uyduruyorlardı 

(Arkası var) 

i 

-



21 Eylôl SON POSTA . 
lstanbul Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 
Cimi Miktarı Muhammen fiat Muvakkat T. İhale gün ve &aati 

KurllfU Lira 
Makama 350 Kg. 25 
Şehriye 55 )) 25 . . 
Un 500 )) 18 . . 
tnruıc 200 )) 25 . . 
Beyaz peynir -400 )) 39 . . 
.K&fM peyniri 200 )) 65 . . 
Bulgur 60 )) 13 : 
Pirinç unu 50 )) 20 . . 
Kuru Bezelye 100 )} 14 . . 
Yumurta 12000 Ad. 1,50 . . 
Limon 2000 )) 3,50 
Konserve F asulya 100 Kg. 22 . . 

)) Türlü 100 )) 22 . . 
.n Bamya 50 , )) 22 . . 
)) Patlıcan 50 )) 22 . . 
)) Kabak 50 )) 21 

Çay 8 )) 400 
Siyah mercimek 50 )) 17 
Kırmızı mercimek 30 )) 18 147 12/10/936 14 
Kuru üzüm 100 )) 20 
Kuru kayısJ 50 )) 90 
Portakal 100 Ad. 3 
Salça 50 Kg. 25 . . 
Sirke 70 )) 15 . . 
Tuz 400 )) 6 
Sarımsak 20 )) 50 
Patates 900 )) 7 
Kuru fuuly~ 500 )) 13 . . 
Kuru ıoğan 100 )) 6 . . 
Şeker 1400 )) 27 . . 
Buğday 25 )) 14 • . 
Ku, üzümü 15 )) 35 • . 
Çam fıstığı 15 )) WQ . . 
Kuru Balda 50 )) 8 . . 
Pirinç 1200 )} 22 : t 
Soda 200 )) 8 . . 
Nohut 100 )) 12 . . 
Sabun 400 )) 40 : 
Zeytin 200 )) 27 : 30 12/10/936 ıs 
Zeytin yağı 300 )) 60 . . 
Sade yağı 1000 )) 78 59 12/10/936 15,30 

Koyun eti 4500 )) 45 152 12/10/936 16 

Ekmek 10000 )) Belediye narhı . 90 12/10/936 16,30 . -Süt 500 Lt. 14 13 14/10/936 14 
Yoğurt 500 Kg. 20 

Sebzevat uŞartnamede yazılı mikta n ve fiatlarlan. . 38 14/10/936 14,30 . 
Arpa 1100 Kg. 5 
Saman 1100 )) 2 7 14/10/936 15 
Kepek 500 )) 3 

Gaz 1500 Ltr. 18 . . 
124 14/10/936 15,30 Benzin 6000 )) 23 

1-Büyükdere Bahçeköyde b~lunan Orman Fakültesi lıtanbul kısmı için yukarıda yazılı enak ve aaire 9 tut· 
name ile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Ebiltmeleri lstanbul Orman Direktörlüğü daire.inde yukarıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde yapı • 
lacaldır. 

3 - Eksiltmeye girebilnıek için yukanda yazılı muvakkat tem.inatların Maliye veznesine yatınldıima dair 
makbuz göstermek ve 2490 sayılı kanunda yuılı evsafı haiz olmak lizUD dU'. 

4 - Şartnameleri görmek isteyenler her gün Büyükdere Bahçeköydeki Orman Fakültesine müracaatları ilin 
olunur. «1349u .... 

l_i_n_hi_s_ar_Ia_r_U_._M_ü_d_ür_I~nden: 
1. - Şartname ve projesi mucibince 45816 lira 32 kW'UJ mu· 

ham.men keşif bedelli Papbahçe Fabirkasmda yapılacak beton arme 
iskele ve nbbm iqaab kapalızarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Eksiltme 26/IX/ 1936 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 
11 de Kabatqta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacakhr. 

a. - Mı.ıvakkat teminat (3437) Liradır. 
4. - İsteklilerin, eksiltmeye girebilmeleri için ihale gününden en 

az iki gün evvel İnhisarlar Umum Müdürliiğii Müskirat Fabrikalar 
§ubesine müracaat edip bu gibi nhtım ve köprü işlerini muvaffakıyetle 

)apbklanna dair vesikalarım ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 
5. - Bu işe ait farlname ve projeler 229 kuruş mukabilinde 

Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesinden hergün alınabilir. 
6. - Teklife ait kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam ona 

kadar adı geçen Komisyon Reisliğinde makbuz mukabilinde verilmiş 
olmalıdır. (t ı49) 

Çocuk Esirgeme 
Merkezinden: 

Kurumu Genel 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yapbrılacak Apartman, Sinema, 
1''pah havuz ve garaj binalan inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
lı:onmuştur. 

Keşif bedeli 204550 liradır. İhale 1 /Birinciteşrin/936 Perşembe 
aünü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde ya· 
pılacakbr. 

Eksiltme şartnamesi, mukavelename, ff!nni şartname, kalorifer, 
11hhi tesisat ve elektrik ıartnamesi ile proje ve kefif cetvelini ihtiva 
eden münakasa dosyaları 30 zar lira mukabilinde Çocuk Esirgeme 
Kurumu muhasebesinden Yerilmektedir. "1411,, 

MUbaliftah si5zler Ye 
rakamlar hot görU• 

leblllr, ancak 

Mukayese terazisini elden 
bırakmamalıdır. 

KREll PERTEV 

Jçin buna lüzum yoktur. 
O şöhretine daima sadık 

kalmış ve iyi bir kremden 
beklenen fevaide dalına 

mUsbet cevap vermiştir. 

Saç dökUlmesl ve kepeklere 
k•r•• en iyi ve çok retbet 
görmUt bir Uiçbr. 
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Betonarme Köprü lnşaab Eksiltme ilanı : 

Nafıa V ekileti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden : 

Sinop Vilayetinde Sinop - Ayancık yolu üzerinde 31500 lira kesif be • 
delli Karasu köprüsü inşaatının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 29İ9/936 
Salı günü saat 16 da Nafıa Vekaleti Şose ve köprüler Rei&liği eksiltme ko .. 
misyonu odasında yapılacaktrr. 

Eksiltme farlnamesi ve buna mütefeni evrak 157.5 kurut mukabilindlr 
Şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. . 

Muvakkat teminat 2362.50 liradır. Eksiltmeye girmek i.&tiyenleriu ra • ! 
mi gazetenin 3297 sayılı nüshaamda çıkan talimatnameye tevfikan müte .. , 
ahhitlik c.hliyet vesikasını haiz olmaları ve bizzat Mühendis olmadıldarı v .. 
ya bir Mühendiıle beraber bu i,e girmedikleri takdirde ugari 10 metle 
açıklığında Betonarme bir köprü yapmıı olduklarına dair vesika ibraz etme-
leri lazımdır. ' -

Teklif mektuplarının 29/9/936 salı günü saat 15 e kadar Ankarada Şoae • 
ve köprüler reisliğine verilme.i lazımdır. «768n «1091» 

Dahiliye V ekiletinden: 
1 - Ankarada Y enİfehirde Vilayetler evi arkasındaki sahanın tesviyesi i'.(e 

tanzimi işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuftur. 
2 - J,in muhammen keşif bedeli 7077 lira 89 kurustur. 
3 - Bu işe ait ~rtname ve evrak ftınlardır. 
A - Eksiltme fartnamesi. 

B - T esviyei turabiyeye ait fenni sartname 
C - Kesif cedveli. • •, 
D - Projedir. 
4 - İstiyenler bu tartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak VekiJ.et leva .; 

zım Bürosundan alabilirler. 

5 - Eksiltme 28/9/936 tarihinde saat 15,30 da Vekalet binası içinde 
toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktıi' • 

6 - Muvakkat teminat 531 liradır • 
7 - Teklif mektuplan yukarıda 5 inci maddede yazılı su.tten bir saat , 

evveline kadaı- Dahiliye Vekaletine getirilerek eksiltme komisyonu reisli
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mek •· 

' tuplan yine 5 inci maddede yazıh saate kadar reisliğe gelmit bulunmalari 
'arttır. Teklif mektuplannm dıt 7.arlları mühür mumu ile eyice kapatılınıt 
olmaları sarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. «837» 
ul199u . ~ 

İstanbul Liseler Satın alma 
Komisyonundan : 

muhammen Eksiltme gün ve 
Cinsi Miktari bedel İlk teminat saati 

kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Un 22500 - 23/9/1936 .. 

İrmikli makarna ı 9400 6700 502 50 
Çarşau:.ba 

ve kuskus Saat: l4. 30 
Şehriye 2, 00 
irmik 2700 
Zeytinyağı l20DO 6840 513 00 
Soğan 

1 
2850{) ı-25/0/936- Cuıaıı Patates 43500 3879 20 291 94 Saat: 14. 

Sarmısak 410 
Yumurta 295000 adet 4425 331 88 " 

14. 30 

Komisyonumuza bağh yatılı liselerin yukarıda cins, miktar, mu~mmmen 
bedelleri ile ilk teminatları yazılı ihtiyaçlamı yapılan eksiltme • 
lerinde Un ve Makanraya verilen fiatlar yüksek görülÇ;jğün • 
den ve diğerlerine İstekli çıkmadığından yanlarında göster· en gün 
ve saatlerde pazarlıia latanbul Kültür Direktö..lüğü binasında Li-
seler muhuebeciliii odıuında toplanan Komisyonda ihalesi y~,
pılacaktır. latekli\erin teminatlan vaktinden evvel yatırmaları ve Tıcarel 
odasının yeni tıl veaikaları ve teminat makbuzları ile birlikte belli gün ve 
saatlerde Komisyona ve fartnameyi görmek üzere Kamisyon katibine 
müracaatları ilin olunur. (1364) 

İstanbul Liseler Alım Satım 
Komisyonundan : 

Sebzenin cinai 

Yefi1 Barbunya 
Kırmızı barbunya 
Çalı fasulyesi 
Prasa , 
Lahana 
Ispanak 
Kırkağaç kavunu 
Tekirdağ kupu:ıu 
Marul 

Miktarı 

Kilo 
6000 
6000 
1500 

30500 
18500. 
26000 
44000 
ıssoo 

8000 Adet 

Muhammen teminab , 
Bedeli 
Ura Kr. Lira Kr. 
8178 613 36 

Taze soğan 8300 Demet 
Y esil salata 6000 » . 
Kırmızı turp 8500 » 

Komisyonumuza bağlı yablı liselerin yukarıda cins ve miktar ve mu .. 
hammen bedel ile ilk teminatı yazılı yaş sebzeleri için Erenköy Kız Lisesine 

verilen fiatlar yüksek görüldüğünden ve diğer okullara istekli çıktnadığın1 
dan 23/9/1936 ÇilJlamba günü saat on bette pazarlıkla ihalesi İstanbul 
Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliği oduuıda toplanaıı 

Komisyonda yapılacaktır. istekliler ilk teminatlarını vaktinden evvel ya • 
tırarak buna ait makbuz ve Ticaret Odasmın yeni yıl vesikası ile birlikte 
Komisyona belli gün ve saatte gelmeleri ve aartnameyi Komisyon kati • 

' . 
binden göriip öjrenebilecekleri ilin ohrnur. (1365) 
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RADYDLARIH ŞAHESERr 

' ANKARA ı Vehbi Koç Ticaret evı. 
IZMIR ı Artnr Vetter Ticaret Evi. 
ADANA ; Ş. Rıza lşçen, Yeni mağaza. 
SAMSUN ı C. Celal ôzın - S. Kemal Sezen 

BURSA ı Mehmet Huzmen ZONGULDAK ı Jsınet A~artun- Aıırnet Yü 'sel, ı Velı l\curdesler ve Şsı, Tnrk 
KONYA ERECLI ı Mustara Erkek. Yaıtcılıtr Teciıngesi. 1stikb9.l Şirketi. 

KA YSERI ı İsmail ve oğulları Cıngıllı. KONYA ı Ahmet Mücip Dölen. ESKiŞEHiR ı Hasnn Alanya. 
Lüks mağazası. MERSiN ı Jorj Satel. ANTEP ı Nıtci ve il.Ahmet Dai kardeşler DIYARIBEKIR: Celıll Ayyıldız, Ayyıldız P8.Z811 

SAHiBiNiN SESi Beyoğlu istiklal Caddesi , 3 O 2 

BRONZ 
Dünyanin en mükemmel ve ııhbi fırçalandır. Elyafı tamamile buıuıi mahiyettedir. Dit etlerini kat'iyyen 

tahrİf etmez. Bütün dünya dit müte.buaıa ve profesörleri (BRONZ DIŞ FIRÇALARI) nın sıhhi olduğunda 

1 
müttefiktirler. Siz de doktorunuzdan '°. runuz. lıtanbul ve civan için Beyoğlunda Galatasaray eczanesinde toptan 

ve perakende aablır. Tanınmıt eczane ve parfümeri n1ağazalarında bulunur. Umum Türkiye satış deposu: 
Ahmed Etem Buldenoğlu lzmir - Gazi bulvan. .. 

Oksürenlere: KATRAN BAKKI BKR M 
111tm __ _. Anadolunun en büyük ~---.. 

TAŞKÖPRÜ MERKEZ PANAYIRI 
Teşrinievvelin 5 inci Pazartesi günü 

hatlar. Cumaya kadar panayır 
devam eder. 

Cumartesi iddialı büyük 

Pehlivan Güreşi 
Pazar : Zengin ikramiyeli 

1 eu ~er~ ~ş~p~n~~.ş~ !ndi~~~.~!!~~naı 
bıliımum eşyayı tüccariye alınır ve satılır. Panayır 

başlı başına bir zevk ve kazançtır. ' . HEMORRON 
Ameliyatsız basurları tedavi eder tesiri katidir. 

Şik Bayanlar mağazasrnda 

SONBAHAR 
MEVSiMININ 

KÜŞADI 
Son yenilikler 

Yüksek kaliteli mallar 
Elverişli fiyatlar 

Kusursuz servis 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

... : ! .. 
-·· ....... ·- ........ , ... _.. ·--·-·-··· --
Son Posta Matbaaaı 

Neı;ıriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi { A. Ekrem UŞAKLIOİL 1 S. Ragıp EMEÇ 

KARYOLALAR 
Fabrika fiahna satılıyor . 

Asri Mobilya Mağazası ~~~0 
İstanbul : Rıza paşa yokuşu No. 66 Tel; ~3407 

Ki OPRiN kat'll<Zri HERY~RoeriKuRuş . 
8.AŞ. Dİ .kol'1.4TİZl1A Al°IULARİLE.CiRİ VE NEZLEYE KAR 1 ei,kic ir< İ LAÇ TIR 

KANZUK '
1 

Saç ekslri 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesine ınAnl olur. Kepekleri 
izale eder. NeşvOnemasını kolay
laştırarak bayat kabiliyetini arttı

rır. Lt\tir rayihalı bir saç eksiridir. 

1 ~İ~l~!~ıez. ~:~!~~~~~:~i~; snit şeraitle Ankarada Maarir V& 
killeti kttr~ısında Akba kitap evin-

lnglllz Kanzuk Eczaneal 
Beyoğlu - İstanbul ... 

den tedarik edebilirsiniz. lzdiha· 
ma mahal kalmamak için ~imdiden 
kitaplarınızı alınız. 'l'eleron 3377 


