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Tnkyaya giden foto muhabirlerimizden gelen ilk resimler: Tanklarımlz ve zırhh otomobillerimiz manenalarda ... 

Ordumuzun Trakyadaki 
manevraları devam ediyor 
Kırmızı ve mavi taraflar arasında 

yapılan harekat büyük bir 
nıuvaff akıyetle inkişafa başladı 

İspanya hükômeti 
Madridden çekildi mi? 

Asiler Almanya ya F asta ve ispanyada imtiyazlar 
~ermeyi kararlaştırmış ve bu suretle yardım vaadi 

almışlar, lngilizler vaziyeti tehlikeli görüyorlar 
Roma 8 (Huaıri) - Buraya ı~ 

len haberlere göre M adrit hülmme
ti, Valenaiya'ya bilfiil nakledilmif 

'

bulunuyor. Hatta Madril hülıô.n..ti
nin Valenaiya limanındalıi bir sah
lıda ftılıımalı üzere tertibat aLlıfı 
da haber verilmelıtedir. Mornif16 
Poat g~teai de bıı yolda malumat 

~ ordumuzun lo,.metU kumandanları Unldd plUum hıddk ediyorlar. -
(Ortada Maretal Feni ÇeLmelr Göriibnekteclir) 

Cim Londos 
ilk güreşini 

bugün yapıyor 

almııtır. 

Son Posta - Bu haber diier 
membalardan teyit edilmemiıtir. 
Şimdilik kaydı ihtiyatla karpla-

Pehlivanlanmızın teklifi : mak lazımdır. l.pan:yacla biikiimetin Mila lawnderine 
(Devamı 8 inci aayfada) mensup kadm uk-'er "Evveli aramızda güreşe-

lim, kim kazanırsa Cim u·· A h k 
Londosu o yensin!,, • Ç rap Ü ümdan 

----- ...... -----
Okuyuculanmızasoruyoruz: Cim lngı•lter yı• p otest tt•ı 
Londosa karııhangi pehlivanımın e r 0 e J er 
çıkaralım? Cevaplar gelmiye 

bqladı. Acele diniz f 

Ruı pehlivanı Nikola Kuvariani ile Yu· 
,nan pehlivanı Cim Londoı buııün Taksim 
ıtadyomun.da karıılatacaklardır. Maçın he· 
,Yccanlı olacağı tahmin edilmektedir. 

Kahire, 8 (Hususi) - Elmukat • tün Araplık alemindeki fena tesirleri 
tam gazetesinin verdiği malumata gö- günden güne daha derinden hiuolwa-
re lngilterenin Filistin Araplanna maktadır. . 
karfl takip ettiği hattı hareketin bü • (Devamı 8 inci aayfada) 

Bu müsabakada Cim Londoeun ııalip 
(Devamı 8 inci sayfada) Berlin müsabakalan 

Yunan muhalif 
partileri harekete 

geçiyorlar 

Güreşcilerimizden Hüseyin, Saim, Adnan, Mustafa, Nuri 
müsabakalardan çıkanldılar, ümitler Yaşarla Çobanda. 

Basketbolde müsabaka harici, yelkende 12 inciyiz 
Berlin 8 (Sureti 

Belgrat, 8 (Hususi) _ Atinadan mahsusada gönderdi-

} iimiz arkadaıımız-
veri en malumata göre Yunan kralı dan telefonla) - Gü 
nezdinde diktatörlüğü protesto eden reı müsabakalanna 

(Devamı 2 inci sayfada) bugün de devam edil· 

Adisababadt1kl di. 
66 kiloda Saim 

Sigaai mümesailimizl Estonyalıya mağlup 
Geri mi çağırdık? oldu ve müsabaka ha· 

R 8 (R d ) Ad' b b rici addedildi. 
onıa, a yo - ısa a a- 72 k'J d N . J . ı o a un s· 

dan bıldirildiğine göre Türkiye hüku- · ı· ı o d k"k d . vıçre ıye a ı a a 
metı Adisababadaki sefaretini geri tuıla galip geldi. 
almış, sefaret erkanının kamilen geri Gene 7 ı kiloda Nu· 
dönmelerini emretmiş ve Adisababada ti sayı hesabile Fin· 
yahıız bir konsolos He bir katip hı • landiya)ıya mağlup 
rakmıttır. oldu. Bu müsabakada 

Türkiye hükumetinin bu hareketi, Nuri çok fena güreş· 

İtalyanın Habeşistanı ilhak etmesinin ti ve minderden kaçtı. 
tanınmasına doğru atılmı~ bir adım Bunun için de müsa· 
sayılmaktadır. baka huici addedildi. 

63 kiloda Yaşar J. 
Deniz banyosu ve hastahklar talyalıya 12 dakikada 

Um dell otrmDisdlen lorlleer 

Sie alle 
üzerindeki tesirleri tuıla galip geldi. Sikletinde dnnya oçnncnsn olan Mersinli Ahmedln 

t.t.._ ' ~ ... Büyük Mustafa Ut· Alman gazetelerinde çıkan bir resmi 
~ inb" L-•-- (Y--'---d ) • b' · • Yazanı Doktor Etem Vassaf vanyalıya 6 dakikada tu•la mai7lup oldu galip geldi. Küçük Hüseyin, Saim, Adnan. 'alcer.... . an _u.MU': ~ a maVJ tarafın u- noktadan diler noktaya " • 

-vlö, (&fAllda) mavı tarafın •iaçlar arkama gİdenı!n takviye kuvvetleri Bugün 6ncı sayfamızda okuyunuz! ve müsabaka harici addedildi. Büyük Mustafa ve Nuri müsabaka harid 
(Y.a.u 

8 
inci _,fada) ._ __________ ....;.. _ __. Çoban Mehmet· Finlandiyalıya sayı ile addedildiler. (Devama 3iiaci IA)'feda). 

; . 
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Hergün 
-------

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

······················-····································-
Yunan muhalif 
Partileri harekele . 
Geçiyorlar 

( Baı tarafı 1 inci aayf ada) 

parti tiderleri, Kafandaris, Papanas 
tasyo, Çafdarisin oğlu ve Gonatnstır. 

Bunlar normal bir hükumet tesisi
ne hazır olduklarını söylemişler ve 
kraUık rejimini kabul ettikleri halde 
diktatörlüğün bu rejime karşı .itimat· 
larını sarstığını ilave etmi~lerdir. 

Kralın yanli}a gitmiyen liberaller 

Resimli Makale 
Osmanlı imparatorluğunun y.ıkıl -

masından sonra dağılan parçalarında 
kimi müstakil, kimi manda altında bir 
çok memleketler teşekkül etti. Bu 
memleketlerde yapılan ve hala yapıl • 
masına devam edilen bir iş, toprakları 
kazıp eski tarihin bilinmiyen veya az 
bilinen sayfalarını keşfetmektir. Irak
ta, Suriyede, FiJistinde bu şekilde ka· 

zılan, eski tarihi aydınlatan, veya 
şimdiye kadar bilmediğimiz bir çok 

hakikatleri öğreten toprakların verimi 
çok mebzuldür. 

Osmanlı devleti bu toprakları ihmal 

etmiş, bu toprakların sakladığı defi • 
nelerin değerini anlayamamıştı. Fakat 

onun bu topraklardan ayrılmasile ilim 
adamları derha1 koştular ve topraklan 

kazarak müzeJeri dolduran eserler çı· 
kardılar, unutulan tarih sayfalarını 

1 

yeniden canlandırdılar ve bütün in· · 
sanların bilgisine bilgi kattılar. 

il Eski eserler a 

lideri Sofulis, kralın Yunanistanda 
diktatörlük tesisine asla müsaade Bir zamanlar bütün bu topraklar, 

etmiyeceğini üç gün evvel vadetmiş Osmanlı devletinin elinde olduğu Osmanlı devletinin yıkılmasından 
olmasından dolayı kralın huzuruna halde onun bunları cşmemesi, kazma- sonra ilim adamlarının bu tarihi saha
çıkmaktan imtina ettiğini gazetecilere ması yalnız cehalet ve ihmal eseri de- Iara hemen koşmalan hem şuur, hem 
söylemiş ve «kralın bir mes'uliyet de- ğildi. Bundan başka fUursuzluk ve ip-ı medeniyet sevki ile vuku bulmuş bir 
ruhte etmiş olduğu kanaatindeyiz.» tidailik eseri idi. harekettir. 

ilmi ve medeni fUurun en parlak 
tezahürlerinden biri bir memleketin 
toprak üstü kadar toprak altındaki 
bütün definelerini bilmek ve bulmak· 
tır. 

demiştir. 

Parti liderleri. kral ile görüştükten 
ş~nra Kafandarisin evinde toplanarak 
parlamenter usul dairesinde bir ka
bine kurulması üzerinde birl~ik ol • 
duklarım görmüşler ve diktatörlüğün 
derhal kaldırılmasını ve bir saltanat 
meclisinin toplanmasını istemişlerdir. 

Kral derhal cevap vermek isteme • 
diği için Korfuya hareket etmiştir. 

iyi bir kaynaktan öğrenildiğine gö
re parti şefleri diktatörlüğün bir aydan 
fazla devam etmesine kat'i surette 
muhalif bulunmaktadırlar. 

Kapatılan gazeteler 

Atina, 8 (Hususi) Hükumet 
komünistlerin organı olan günlük Ri
zospastie gazetesiyle diğer haftalık 

komünist mecmualarının intişarını 
dalın! surette menetmiştir. 

Silah tqımak memnu 

Atina, 8 (Hususi) - Polis tara • 
fından silah taşımak için şimdiye k.a • 
dar verilen ruhsatnamelerin iptal edil
diği hükumet tarafından tebliğ olun
muştur. 

Kral Korfuda 

Atina, 8 (Hususi) - Kral Yorgi, 
torpido muhribi ile saat 17 de Korfu
ya hareket etmiştir. Eylul ortasına ka
dar Korfudn kalacaktır. 

Evrak imzalatmak lazım geldikçe 
Metaksas Korfuya gidecektir. 

M. Metaksaı 5 nezareti deruhte etti 

' __ ö_z ____ s __ D_A_J 
L~~~~----------~~--1972 olimpiyadında 
Kadınlar tJB erkekler 
Ne hale gelecekler ? 

Berlin Olün • Burada ben öterim! Danimarka 

piyatlarında ka • 
dınJarm büyük 
muvaffakıyet ka
zanmaları üzeri
ne bir Amerikan 

Ciritte, Kandiyenin horozlan ibir ilimlerinden Pro. 
vakitler pek ziyade meıhur imi§. Launge Hoche 

Mahmut Celaleddin PB§n Ciride va· Groenlandda il . 
li olup ta, oraya gittiğinin ilk gecesi, mi araştırmalar 
geç vakte kadar çalqarak, tam ya:ağa yaparken dört a-
girip istirahat edeceği ıırada mahalle • yağı üzerinde yü-

gazetesi şu yazı • nin horozları birer birer ve nagmw elerini 
J k rüyen bir balığa arı yazma ta • uzata uzata ötmeğe baylamı§lar. 
d rast gelmiştir. 
ır: Bu suretle, göz kırpmadan sabahı e-

« 1972 Olim • den pqa, hemen belediye reiai ile q- Meşhur bir 
piyatlarmı göz Ö· rafı bükümet konağına davet ederek hayvanat rnüte • 
nüne getiriyorum ve hayalimde şu lev- kendilerine: hassısı olan profesör şimdiye kadar ne 
ha canlanıveriyor: - Şimdi, emrediyorum: Bu tehirde gördüğü, ne de itittiği bu balığı yaka-

Güreşte kadınlar, erkekleri yatırı· ne kadar horoz varsa, hepsi kesilecek! lamış ve memleketine göndermiştir. 
yorlar, boksta nakavt ediyorlar, koşu- Zira buranın valisi benim; ve burada Şayanı dikkat olan cihet bu balığın 
larda geri bırakıyorlar. O tarihte ev bqkası ötemez, ancak ben öterim!. fasilesine mensup diğerleri görüle -
kadını kalmamıştır. Hepsi işinin gü •• :miı. memiştir. Balığa bir isim aranmakta· 

cünün başındadır. Erkekler evde iş S·a--a-t_b_e_~_il_e_g_e_d_ı-.---ıt dır. 
görmekte ve akşama kadar işledikleri ... arası 
müteaddit kabahatlerin hesabını nasıl ugur suzmuş 

• Garip bir ~olculuk 

vereceğiz, diye düşünmektedirler.» lngilizlerin bir münakalat nazırları 
• varmış. Hoş &>hbet bir zat o~n bu a· 

Şampanyay• rakip! damın ismi Hore Belish imiş. 
Fransızlar şampanyaya toz kon • Bu zat geçenlerde radyoda bir has-

d 1 d .. "k l bıhal yapmış ve demiş ki: urmaz ar, unyanın en mu emme • 
içkisidir, derler. - Dünyada yaptığım tetkiklere 

H lb k" R la . er 1 istinaden söylüyorum ki, otomobil 
a u ı us r. şım 1 şampanya kazalarının ekserisi saat 15 ile 7 ara-

Neski ismini verdıklcri şampanyaya d 1 kt d E ·1 1 · d'' 
sın a oma a ır. zı en erın ortte 

Atina, 8(A.A.)-Yeni nazırlar yemin b~n.zer bir içki yapıyo.rlar~ış. Bu içki- uçu ya 18 yaşından aşağıdır, yahut 
etmişlerdir. Metaksas başvekaleti, ha- kıyı senede 300.000 lıtre ımal ederler· da ()0 dan yukarıdır. Bir ölen şoföre 
·~tciye, harbiye, deniz ve hava nezaret· ken talep üzerine 12 milyon litreye çı· mukabil dört motosikletci, altı bisik
lerini deruhte etmiş, Zavitzianos baş- karmak için tertibat almağa" başlamış • )etçi ve on iki yaya yürü~en adam öl
,.ekil muavinliğine, Skylakakis dahi • lar. mektedir. Ben şe'amete inanmam. 
Jiye nazırlığına tayin edilmiştir. Avrupadaki sefarethanelere gön • Fakat siz, saat beş ile yedi arasında 

Paris - Marsilya timendiferine bir 
papas binmiş. Doğruca bazı külhan • 
beylerin bulunduğu bir kompartima· 
na girmiş, delikanlılar papazı görünce, 
kaşlarını çatmışlar, papazdan hoşlan
mamışlar ve onun canını ınkmak için, 
rahiplere ait müstehcen hikayeler an· 
latmağa başlamışlar. Papas kızmış, ca· 
nı sıkılmış, fakat onlar gene bildiklo • 
rinde nşaşmamıflar. 

Papas Marsilyada trenden inerken: 
- Tekrar görüfürüz, demiş. 
Külhanbeyler: 
- Seni kafi derecede gördük, artık 

yüzünü görmek istemiyoruz, cevabını 
verince, papas: 

..... -.-· .. ··-·--·-·-···
00

••• ................... - derdikleri bu içkiler siyasi mahafilde sokağa çıkmanın uğursuz olduğuna 

Klr•cllar1n gre.vl şöhret kazanmağa başlamış. inanınız 1 
- Ben hapishanenin rahibiyim, 

nasıl olsa karşılaşacağız 1 demiş. 
Ameleler, işçiler, her memlekette 

bir çok defalar grev yapmışlardır. Fa-----------------------------------------------. 
kat kiracıların grev ilan ettikleri şim· 
diye kadar ancak bir kere görülmüş -
tür. 

O da şöyle olmuştur: uBir kaç sene 
evvel Panamada mal sahipleri kiraları 
birdenbire yükseltmişlerdir. Bunun Ü· 

zerine kiracılar da kiraları vermeme • 
ğe karar vermişlerdir. Hi.ikumet mal 
sahiplerinin fikrini tervic etmiş, fakat 
bu kararı tatbik edecek olan kimselerin 
ekserisi memur ve kiracı olduklan için 
muvaffak olamamıştır. Bunun üzeri
ne Cemahiri müttehideden yardım is
temiş, ve orası asker göndermiştir. 

Neticede hükumet kiraları yüzde on 
indirmiş, kiracılar da paraları ·vermeğe 
başlamışlnrdır. 

Bunu yazan Fransız gazetesi şu mü
taleayı ileri sürüyor: <'F ransadaki gibi 
köprü altları olsaydı mal sahipleri bu 
derece ileri gidemezler, halk gidip ya
'ac~k bir yer bulurdu.» 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Her gün, het' gazeteye bir çok okuyucu mektupları gelir. 

Bunların ekserisi garip, hayret verici veya hazindir. İfte ıize 

dün göz.ümüze ilifen üç mektuptan üç muhtelif"parça: 
«- Bir kaç gün evvel, kudurmuı bir manda refikamı ve ço· 

cuğumu ısırdL Bu haberi veren bazı gazeteler, çocuğumla karı
mın tedavi altına alındığını yazdılar. Halbuki, bu çok tuhaf bir 
hadisedir: 

Hastaneye gittiğimiz zaman, hastabakıcı, küçüğün yarasını 
karımın niendili ile sardı. Bir hastanede sargı bulunmayııına 
hep pş!ık. Sonra, mandanın lıeynini lstanbula gönderdiler. Ku
duz olup olmadığını tesbit ettireceklermiş. 

Çocuğumla kanının sıhhatine karıı manda beynine verı1en 
ehemmiyetin yarısı kadar bir alaka gösterilmesini çok is
terdim.» 

dedim ki: 
- Bu pahalı, biraz ikram et ki alayım. 
O derhal, bir lira keserek yedi buçuk liraya verebileceiini 

ıöylEdi. Ben bundan yüz bularak pazarlığa hız verdim ve iki 
gömleği tamam dört liraya aldım.» 

* «- Ben Zonguldağın Yörük köyÜncle doğdum. Felek be-
ni bir hocanın önüne diz çöküp bir tek harf öğrenmekten de 
mahnım etti. 

Bu köyde, Reıit Calip merhumun Maarif Vekilliği zama • 
nında, Zonguldak Maarif müdürlüğünün de tenıibile bir yab 
evi yaptınnağa koyulduk. Bu esnada devletten teıvik ve tef· 
çiden baıka maddi hiç bir iateğimiz olmadı. Bir çok emek ve 
on bin lira sarfile müesseseyi meydana cetirdik. * İki ders yılındanberi köylerimizin istifadesine açılan yatı evi 

«- fki gömlek alayım. dedim. Bir dükkana girdim. ikisi ve mektep azami randımanla çalıımakta olduğu halde, Zon
için sekiz buçuk lira istediler. Bu parayı tam verecektim. Fa- guldak Kül~r D~örlüğü mektebi bmm 'köyden kaldrr-

1 kat kö• ıeylan akhma paml•ı Z'TE'Reı;,dı-N ~~""'i S T"~ ~,., iN! N M A ! 
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r- Sözün ısa ı 

Kendimizi nasıl 
Göstermedik? 

1. Talu 

A tletlerimizle futiıolcularımızın 

piyatlara götürülmelerine daha 
ceden muarız bulunduğum için, orada 
ettiğimiz acıklı neticeden kalben müt 
olmakla iktifa ederek dedikodulardall 
zak. kalmıştım. 

Fakat, olimpiyatlarda kendimizi sli' 
teremedik diyenlere kar§ı büsbütün 
mayı da muvafık görmedim. Zira, e 
aün. ıpor muhabirimiz Besimin bize t 
fonla verdiği malumata göre Ber 

pekala kendimizi göstermişiz. 

Kendini göstermek mutlaka spor Y 
olmak lazım gelmez a). Biz de o Y 
muvaffak olamayınca, frenklerin ıska 
dedikleri :re~alet yolunu ihtiyar et 
Tahsil ve terbiye ( 1) sini tekamül ettir 
maksadile Berline gönderilmiş bir yur 
§tmızın, olimpiyatlardaki korniserirniıe 

cavüzü buna delildir. 

Bu tecavüz iki kişi arasında bir sır . 
rak kalmış olsaydı, zararı yoktu diyeıtl 
ceğim, fakat her halde az olurdu. Halb 
komiser bunu Alman polisine akıetti 
ve onun müdahalesini davet etmekle il;ı 
bir hata işlemiş. Öyle bir hata ki bu 
hicabını burada ben hissettim. 

Yarabbi! Niçin biz böyleyiz) Ned 
her gittiğimiz yerde - fena manada • ~ 
elimizi göstermek, kabadayılık satmak. 
ıele çıkarmak sevdasından kurtularnıf0 

ruz) 

Bu mütecaviz kimdir) Onu oraya r 
göndermi tir) Olimpiyat komitesi neıd 
de Türk otoritesini temsil eden k ornis 
tecavüz etmek cesaretini kimden alnıı~ 

Bu hareketinden sonra, hakkında 

zai, ne gibi bir tedbir düşünülüyor~ 

Bu istifham işaretleri benim ve be 
gibi milli haysiyeti her şeyden üstün tu.t 
mÜyonlarla Türkün iç.inde kıvranan 
kurttur. 

Evet, Berlinde, olimpzyatlarda biı. 

mütecaviz.in sayesinde kendimizi işte 

le göstermiş oluyoruz. 
Buna esef etmemek, bundan ıstırap el 

mamak için taş yürekli, odun kafalı ve 
li duygulardan tamamile mahrum olınab 

Fkh 
I 

Biliyor Mu$unuz? 
l - cıDomates» kelimesi hangi 

dan alınmadır'? 

2 - Mısırdaki ehramların en bü)' 
kaç metredir) 

3 - Mısır ehramlannın önünde N• 
yon ile kim harbetmiştir ve harbi kirn ~
z.arunı§tır) 

4 - Klasik mitolojiye göre ateı j 

kimdir'? 
5 - Odyssee nedir~ 

(Cevaplan Yarııı) 

Dünkü Suallerin Cevaplan: 
1 - Horodotun şöhreti, kendisinin 

tarihçi sayılmasından ileri gelir. 
2 - Maca~tanda 8,454,000 M• 

yapr. 

. aıa 
~dt)j 
r,~ 

' l' t~t 
S5 c 

ıııı 

Ç;ıtp 

<ıtıı 

A d l · t 
3 - Hünlcr 5 inci asırda vrupa • ıı <il! 

küm aürmüglerdir. ttahp 

4 - Minotor boğa kafalı ve insan. ~ . 
cutlu eski Mısırlıların ilahlanndan hırı 

0

Mitoloj i kahramanlarından Teze tarafıJI 
dan öldürülmüştür. {j Arık 
: 5 - Minostota ıehri Amerikada ff ~ <Çİ~d 
~ipi nehri üzerinde 448,000 nüfuslu bıti 

ka ıehirdir. ~ litk ~ 
------- _.- lır 

? "ta ı 
Ecdadınızı saydınız mı ~ ır. 

,Al • ~i. 
İstatistik merakı Amerikadan gr ~~/ 

manlnra ve onlardan da şimdi lıı ( •t 

lizlere geçmişe benziyor. Meraklı j.sti# 
tistikçilerden biri bir insanın tarılı-' 
kaydettiği en eski devirlere kadar ~- auy 
tane ceddi olduğunu hesaplnrtı 
kalkmış ve şu rakamı elde etmiş: , 

139, 133,Vl 7,.18D,5:l4,D76. i)~ell 
mezseniz siz de hesaplayınız! 



Trakgada bügük manevralar 

Mavi ve kırmızı ordu 
arasında muharebe 

şiddetle devam ediyor 

·. 
I 

ayyareler ateş yağdırıyorlar. Kam
oniar durmadan asker ve top taşıyor 
~~ealti 8 (Sureti mahsusada gönder• 

arkadllfımızdan) - Manevralar 
ı'ffaltiyetle devam etmektedir. Ma • 
Fe~ Çakmak ve bitaraf erkan biraz 

el liöyüktepe üstünde harekatı tetkik 
. ~tedirler. 1Jci tarafın zırhlı otomobil

a:h•eaki • Havza yolunda karıılaıtı • 
• 1tarıılaıma çok heyecanlı oldu. O-

a4>iJ hölülderinin çıkardıkları toz bulu· 
ı::ilt~ birbirine yaklaııyordu. Nihayet 

er Nadirli yolunda karıı karııya kal-

tıfttı, ... 1 ·1 • •• l L • • •• ""ı ar mavı en on eme" ıçın mu • 
~ tertibatı alıyorlar. Derinlerden kuv· 

0 Ve •Ürekli top sesleri, uğultuları ge· 
r. ~aviler toptan sakı.nıyor.. Kırmt • 
r da 'l ~ ı erliyor. 
•r .... l · d h b · · .. k ,.. • pıya e mu are esını gorme 

.. >'•111ndakiler ile birlikte T osagila gitti. 
~il ltıtntaka kıt" alarla örülmüı bir hal· 
ır. Küçük kuvvetler avcı kolu halinde 
?•it ·1 li l' 1 er 'yorlar. 
•tn bir muvaffakiyetle neticelenen ha-

rekattan sonra kuvvetler araziye gizlenrnit
tir. Mukabil taraf tayyareleri bunlan araı· 
tırmaötadır. Kuvvetler Kırklareline doiru 
ileriyor. Şehrin on iki metre yakınında kır· 
mızıların bir hastanesi vardır. 

Cephede herkes vazifeatle meıguL Her 
yerde hareketler görülüyor. Saat onda 
muharebe durdu. Bu üç saatlik muharebe· 
de maviler Babaeskiyi aldılar. Kırmızılar 
mukavemet gösterdi. Fakat netice değif • 
medi. 

Saat on altıda muharebe gene baıladı. 
Şu saatte mavi orduya mensup süvariler 
Kuleli köyünden ilerliyerek yeni mevkiler 

0

daha aldılar ve kırmızıyı söktüler. Mavi • 
ler Yolageldi köyünde de karargah kurdu· 
lar. Süvariler ilerlemektedir. Kırmızı ha
va filoları ateı yağdırıyor. Dün gece saba
ha kadar kırmızı elinde olan ıehire mavi 
kamyonları, otomobilleri durmadan asker, 
top taşıyor. Maviler kırmızıları çevirmek 
için uğraımaktadırlar. Muharebe Babaeski 
şark hududunda çok hızlı devam ediyor. 

Berlin müsabakaları 
.. 
~reşcilerimizden Hüseyin, Saim, Adnan, Mustafa, Nuri 
Usabakalardan çıkanldılar, ümitler Yaşarla Çobanda. 
8asketbolde müsabaka harici, yelkende 12 inciyiz 

(Baı tarafı 1 inci ıayfada) 
~ütün ümitler Çobanla, Yaprdadır. 
arın 61 kiloda Y atann aikletinde bet 

'içi daba kaldı. Yaıar bunlardan E.. 
hlı ile güreşecek. Bu Ya§ar için çok 

etli bir rakiptir. Karıılaşma hayli he· 
lllt olacaktır. 
~~~ Mehmet de ağır siklette serbest 
ti htrınciıi olan Estonyalı .ile iÜreıe-

r. Bu adam da, çok kuvvetlidir. 

~kan yarışlarında 12 inciyiz 
• dlltün Yelkendlerimiz ayni mesafe Ü· 

.. en bir yarıı daha yaptılar, bu dör· 
il ın·· ·~·· uıabaka idi. Bu müsabakada bi-

ıa. ti Alınanlar aldılar, Türkiye 12 inci 

ıfl sabah Bir 
"Qm.vagla 

Otobüs çarpıştı 

Basketbol takımımız ikinci müaabaka· 
yı dün Peru takımına yenilen Mısırlılarla 
oynadı. Bu müaabakada pek az aeyirci var• 
dı. Türk takımı çok hatalı oynadı. Hakem 
bir oyuncuyu müsabaka harici çıkardı. 

Mısırlılar 2 3 sayıya kartı 3 3 sayı ile aa· 
lip gelm .. dir. Türk takımı bu mağHibi
yetten eonra müsabaka harici addedilmif
tir. 

Bütün müsabakalar adeta kanunusani 
ayını andıran havalarla yapılmııtır. Yai· 
mur ve soğuk ciğerlere iflemektedir. At· 
letizm müsabakaları yarın bitecektir. O· 
limpiyatlarda bayrak ve maraton yarııla· 

rı ile sona erecektir. Ayın 1 6 aında yapı
lacak kapanıı töreni için büyük hazırlık· 

lar yapılmaktadır. 

Şilede fırtına 

iki motör batb, 7 kişi 
boğuldu 

.,,. 1 

Yunanistana 
Trakgada arazi 
Verecekmişiz I 

1 ~~Q·"· DO ~~çı 

1 Afrikadan Avrupaya 
akseden tehlike 

Yunan gazetelerinin yalan 
haberlerini Metaksas 

tekzip etti 
. Atina 8 (Hususi) - Baıvekil Metak· 
ıae bazı ıazetelerin Türkiye lmroz ve Boz· 
ca adalannı tahkime karar verdiii ve ora• 
daki Rum ahaliyi çıkarttığı takdirde bun• 
ların .iakanları iç.in Kaıaağaç müsellesini 
Yunanistana terkedeceğine dair verdikle· 
ri haberleri kat'i olarak tekzip etrniıtir. 

Lübnanda 
Milli cephe 

Beyrut, 8 (Husuıi) - Burada ye
ni bir siyasi fırka tetekkül etti. Yeni 

fırkanın adı «milli cepheı> dir. Mües· 
sisleri Yusuf Cumeyyil, Ferid Hazim, 
Rauf Bellame'dir. Fırkanın proğramı 
Lübnanın bugünkü hududunu muha· 
faza etmek, Suriye ile iktısadi bağları 
sağlamlamak, şahsi hürriyetleri temin 
edecek bir ana yasa yapmak, Fransa 
ile bir ittifak muahedesi yapmak, 
Lübnanı Milletler Cemiyetine kabul 

ettirmektir. ı. 

Zelzele 
Jstanbul, 8 (A.A.) - lstanhul, Kan

diJJj rasadhanesi 8 ağustos 936 saat altıyı 
on beı dakika yirmi saniye geçe ıiddetli 
bir zelzele kaydetmiştir. Merkez üstünün 
latanbuldan mesafesi 750 kilometre tah· 
min edilmektedir. 

A frikayı istismar tarihi, bu koca kıt'a

yı iıtila eden devletlerin gaye ve he· 

deflerine, birbirlerine ka111 vaziyetlerine, 
aralarındaki rekabetlerin mahiyetine iÖre 
tahavvüllere uğnyagelmiıtir. 

llkönce Avrupalı fatihlerden herbiri, bu 
kıt' adan eline geçirebildiği parçayı kopa• 
nr, burasının halkını köle, toprağını mali· 
kane aayar ve ikisini de istediği gibi istia• 
mar ederdi. 

Geçen asrın eonlarına doğru vaziyet bir 
değipklik. ieçirdi. Afrikanın paylaıılmaaı 
yüzünden keskinleıen rekabetler, Avru • 
panın sulhunu tehlikeye koymuıtu. Sonra 
Afrika halkını ilelebet köle olarak kullan• 
mak imkanları kalkıyor, köleliğe kartı İs· 
yanlar baılıyordu. 

Bunun üzerine ıkölelik ilia olundu ve kö-

lelik aisteminin her yerden kaldırılması ka· 
rarlaıtırıldı. 

İstismar sisteminin bu ikinci ıekli. galip 
ve müatevlilerin yanında yerlilere de. seri 
bir unaur sıfatile yaıama ve ieçinme hakkı 
veriyordu. 

Büyük harpten sonra vaziyet bir tahav· 
vül daha geçirdi ve mandalar sistemi VÜ • 

cuda getirildi. 
Bu sistemin esası müstemleke sahibi o • 

lan devletlerden herbirinin kendine tabi 
olan geri milletlerin salahına ve refahına 

çalı§ması, yerlileri harp için ihtiyat kuv· 
veti olarak kullanmaması, yerlüeri ancak 
dahili emniyet için yetecek derecede ai • 

lahlandırmaaı idi. 

Bu sistemin hedefi, müstemleke rekabe
tinin tesiri altında yerlilerden ordular vÜ· 
cuda getirerek baıka bir ,müstemlekeci dev
letin zararına yerli orduları fütuhata sev • 
ketmemek, müstemlekeler sahnesinde VU• 

ku bulacak muharebeleri Avrupaya eıç • 

Avrupanın garbında cere
yan eden kanlı mücadele 

Ş
imdiye kadar arsıulusal meseleler • 

de kendi ıahsi siyasetini gütmekle 

beraber, umumi iılerde Fransa ile birlik 
yürür görünen lngiltcrenin, son günlerde. 
bu birlikten kendini çekmekte olduğu biı 

hakikattir. Bu ihtirazın sebebi son İıpan • 
ya hadiseleridir. Malum olduğu üzere 
Fransada, iı batında bulunan hükumet sos
yalist ve radikallerden müteıekkil olmakl• 
beraber komünistlerin dcı müzaharetine 
mazhar bulunan bir «halk cephesi» tqelt• 
külüdür. Kıyamcı asktrlere karıı koyaa 
lspanyol cumhuriyetçilerine ve «halk cep• 
hesi» hükumetine karşı sempati duymall 
kadar tabii bir ıey yoktur. Jngiltereyi. 
F ransadan şimdilik uzaklaştırır görünen 
ıey de, işte bu sempatidir. 

lngiliz krahmn seyahati 
Londra, 8 (Hususi) - İngiltere ratmamak, nihayet yerlileri modem ei • reket olmuştur. Harp gemilerinin bu ziya • 

kralı Sekizinci Edvard bugün tayyare )ahları kullanabilecek hale getirip bir kuv· retini Almanlar, kendi tebealannın hima· 
ile Kalaiıe çıktıktan ıonra Avrupa· vetli liderin rehberliği altında müstemleke- ye ve muhafazasına matuf bir iptidai ted· 

k • ·ı Y 1 h k t t ci devletlere karıı harekete geçmekten a· bı'r olarak gösteriyorlarsa da, karıı tarafın 

Jspanya hükumeti, evvelce olduiu gibi 
İspanyol Fasına gönderilen ltalyan ve Al· 
man tayyareleri münasebetile lıpanyol a• 
keri isyanının Almanya ve balyadan yar• 
dım görülmek suretile hazırlandığını iddia 
etmiı. bu iddiayi benimsiyen Fransa, lı , 
panya hükumetine karşı açıkça teveccüh 
izhar eylemiıtir. Hatta, kıyamcıların mu r 

vaffak olması için bu kıyamın baıında bu· 

lunan General Frankonun, İtalyan yardı .. 
mına mukabil Fastaki ccCevta» liman ve 
ıehrini İtalyaya vaadettiği bile ıayi olmut 
tur. Bu arada İspanyol sularında bulunaa 
kuvvetli bir Alman filosunun Fasta kiyam 
eden limanları ziyaret etmesi ve General 
F ranko ile temaslar yapılması, çok tehlikell 
bir vaziyet ihdas etmittir. Her ne kadar 
bu donanmanın ispanyayı ziyaret etmeli 
evvelce karar altına alınmıı idi iıe de Faa
ta, isyan halinde bulunan lspanyol tehir· 
lerini ziyaret etmeleri, şimdiye kadar gü • 
dülegelen arsıulusal teamül harici bir ha· 

e spreıı ı e ugos avyaya are e e • 
1 

k k 
miştir. a oyma tı. bu tarzı izahı kabul etmek istememesi, vazi. 

Kral, Yugoslavyadan Dalmaçya sa· Vaziyetin tam bu tekilde sürüklenip git· yeti nazikle§tiriyor. O suretle ki bugün, me· 
tiği sırada ltalyanın Habeı yurdunu istila seli yanlıılıkla patlıyabilecek ve iatikametİ• hillerinde bekliyen Nahlin yatına ge-
etmeıi, ayni meselenin yeniden mevzuu ni Pfırarak hedef addeylediii İspanyolu bir 

çecektir. Kral, mütenekkiren seyahat bahsolmasına sebep te,kil etti. 1 
etmektedir. tarafa bırakarak bir talyan veya bir Al • 

1 
Yani ltalya, Habefistan balkanı sillhlı· manın gogsune saplanabilecek olan bb 

Türk - talyan ticaret yacak, yerli bir ordu vücuda getirecek. bu kurıun, bütün bir tarihin tabii seyrini deii• 
mUzakereSİ yerli orduyu genişlemek ve başka ülkeleri tirebilir. Kaldı ki ispanya isyanının mu , 

Roma, 8 (Hususi) - lstanbuldan istila etmek için kullanacak mı) Yok· vaffakiyetsizliğini, marksizmin ıalebe.i 
1.h T k h k ıa Ha.be§ist.anın yerli halkına da yaıamak ıaymıya meyyal bulunan devletlerin gös c gelen ma umata göre ür iye Ü U• 
ı hakkı vererek bu memleketi istismar et • terdikleri sıkı alakadan doğan titizlikler de. meti ile talya sefareti arasında tica· 

mekle mi iktifa edecek) vaziyeti tehlikelileştiren bir amil oluyorlaı: 
ret müzakereleri devam etmektedir. 

Afrikada en çok müstemleke sahibi olan Def atla söylediğim gibi İspanyada yalnaa 
Maksat iki memleket arasındaki ti• devletler nazarında en mühim meaele de Akdeniz müvazenesile alakalı mühim bil 

caret münasebetlerinin iadesidir. budur. mücadele değil, ayni zamanda dünyanı~ 

lnönU kampında yeni bir rekor 
Ankara, 8 (A.A.) - Dün İnönü yel-

ken uçuşu kampında Rusyadan dönen mu· 
allim muavinlerinden Tevfik Aytan bir 
Ps. 2 yelken planörü ile 7 saat 35 dakika 
havada kalarak Vecihinin geçen hafta te· 
sis etmiı olduğu 5 saat 45 dakikalık reko· 
ru kırmıııtır. 

İngiltere ile ltalyayı birbirinden ıüphe· akibetini tayin edecek olan mühim ve kan: 
ye düıüren ve birbirine karıı zıt aiyaaetler lı bir dava da görülüyor. 
tutmağa sevkeden amil de ltalyanın bu 
nokta üzerinde emniyet verici bir hatta ha· 
reket takip edememesidir. 

ltalyanın yeni bir Roma imparatorluğu 
kuracağına dair söylediği sözlerse bu em· 
niyetsizliği arttırmağa yardım ettikten baı· 
ka emniyetsizliğin Afrikaya münhasır kal· 
mıyarak Akdenize ve Avrupaya sirayet et

Gönlümüzün, Türk vatanı için hayırlı. 

olabilecek şekil ve surette bu mücadeleni• 
hitama ermesini dilemesi kadar tabii ne 
olabilir~ - Selim Ragıp I 

lzmitte tevkif edilen köylüler 
serbest bırakıldı 

~il 
~. ~bah saat 9 da Divanyolunda bir o· 

• tct·'~aaı olmu~ ve iki kişi yaralanmış -
lıı:r~eye giden 3377 numaralı otobüs 

Mısır ile Arabistan anlaştılar 
Şile, 8 (A.A) - Kabagöz köyü kıyı· K h' 8 (A A ) M 1 İb a ıre, . . - ısır i e nussÜ· 

larında bir motör batmıf ve sekiz kişiden ud Arap hükumeti arasındaki diplomatik 

mesine de amil olmaktadır. 
Afrikadan Avrupaya inikas eden kabus 

İzmit {Hususi} - Bir müddet ev, 
vel Kullar köyünde bir ilam hükmü • 
nün infazı yüzünden bir hadise çık • 

mış, 17 köylü tevkif edilerek tahtı 
muhakemeye alınmıştı. Mevkuf bu ; 
lunan köylülerin muhakemelerine ba
kılmış ve içlerinden dördü kefaletle 

tahliye edilmiş diğerleri de kayıtsız 
şartsız serbest bırakılmışlardır. Muha· 

kemeye yaz tatilinden sonra devam e-

l 
0

,,.Una geldiği sırada yayakaldırı -
dtl~~sında yürüyen seyyar sebzevatçı 
'tı Ustafaya çarpmıştır. Otobüs Mus-

mürekkep olan tayfalardan altısı boğul· münasebat tekrar teesaüı etmiıtir. 

t >'•raladıktan sonra arkasından gel -
S t o) 
S an 205 vatmanın idaresindeki 

tııılll 
~ aralı tramvay arabası da otobü-

ot 1l>lllııtır. Otobüsün pencere kenarın• 
lıran 

d Ve kolunu dııarı sarkıtmış olan 
e it 1 

lh 0 Undan yaralanmıştır. Yaralı!ur 
l>•ıa hastanesine kaldırılmışlardır. 

rh -·----
Aı aftada yakalanan kaçakçılar 
. llkara 8 
lçitıde '.. (AA) - Geçen bir haf-

li, bırj lıuınrük muhafaza örgütü, beşi 
k,c; ~aralı 92 kaçakçı, 913 kilo güm· 

litk lir•gı, 602 kilo inhisar kaçağı, 324 

~ k~~·· 20 altın lira, 1O.913 defter 
'lıı ilaaıdı, 4 tüfek, bir tabanca ve 32 

e eli· .. k k ir. 1 uç aça çı hayvanı ele ge· 

muı ve ikisi sandalla karaya çıkmışlardır. 

Gene Agva tüccarlarına ait olan yüklü 
bir kayık Bozgaca açıklarında batmıı ise 
de nüfusca zayiat yoktur. 

Şile açıklarında denizde yıkanan Ker• 

vansaray muhtarı Yusuf da dalgalara ka· 

pılarak boğulmuıtur. 

Sağhk bakam Yozgatta 
Yozgat, 8 (AA) - Sağlık Bakanı 

Doktor Refik Saydam göçmen iılerini göz· 
den geçirmek üzere buraya gelmiş, Boğaz· 

lıyan ve Sorgun ilçelerine yerleşen gÖÇ· 
menlerin durumlarını incelemiştir. Bakan 
bugün de incelemelerine devam edecektir. 

Sivas valiliği 
Sivas (Hususi) - Açık bulunan 

Sivas ilbaylığına Kayseri valisi Nazmi 
Toker tayin edilmiştir. 

9 AAustos Pazar gnUU M O O A' da 

DENiZ YARIŞLARI 
Aınatör ve profesvoneller arasında kürek. v .. Jlu•a v... lc4tr.:ıı 

(Cumhuriyet) de Yunus Nadi ma • 
kalesini İıpanya meselesine hasretmiıtir. 
Yunus Nadi e< Yeni bir cidal: Cebelüttarık 
boğazı etrafında>ı baılıklı makalesinde İs· 
panyadaki mücadele karşısında İtalya ve 
Almanyanın takındıkları vaziyeti tahlil ede. 
r ok diyor ki: 

Bu hareketlerle Fransa cenup hududun• 
da ve Fasta, İngiltere ise düpedüz Cebelüt• 
tarıkta tehdit olunuyorlar. Derhal hatıra 
geliyor ki en yakın hadise olarak İspanya 
1870-71 Fransız - Alman harbinin zuhu· 
runa vesile teşkil etmiş olan memlekettir. 
Avrupanın kurulu bir tabancaya benzedi
ği şimdiki devirde ise vaziyeti her cihetle 
daha vahim saymak için ortada açık bin· 
bir sebep vardır. ıı 

(Tan) da Ahmet Emin Yalman «Bir 
haftalık tarih» başlıklı makalesinde Avru
panın sulhunu tehdit eden tehlikelerin bu 
hafta içinde bir kat daha arttı~ına isaret 

budur. 

,~ .. ~-
o,~ 

Ömer Rıza Doğrul 

ettikten sonra Avrupanın iki cepheye ayrıl• 
dağını yazmaktadır. Ahmet Emin Yalman 
İspanyadaki karııık vaziyeti gözden ge · 
çirmekte, burada kimin kaybettiğini, ki • 
min kazandığını farketmenin güç olduğu
nu yazmaktadır . 

Muharrir bu hafta içinde Yunanistanın 
da muhim bir fırtına geçirdiğini yazdıktan 
sonra şöyle diyor: 

uOost Yunanistanın İspanyanın halin • 
den ibret alacağı, milli birliğini ve ahen -
gini muhafaza edeceği kuvvetle ümit edi· 
lebilir.» 

(Açık Söz) de Bürhan Cahit «Şehirci 

yetiştirmeliyizıı başlıklı fıkrasında bugün· 
kü belediye teşkilatını tenkit ederek biz
deki teşkilatın nihayet bir kalem teşkilatı 
olduğunu yazdıktan sonra diyor ki: 

«Şehircilik demek şatafatlı memur, teş· 

kilntlı kalem demek değildir. Şehirci bir 
milvona vakın insanın rahatı, selameti ve 

dilecektir. 

istirahati için çalışan bir ev sahibidir ki va· 
zifeıini ona hissettirmeden bu rahatlıklan 

yerine getirmektir. 
Kızmıyalım, bizde şehirci yoktur. Bunu 

bilelim ve yetiştirelim. ıı 
(Vakit) te Asım Us e<Trakya manev· 

ıalann başlığı altındaki makalesinde Tür
kiyenin sulhçu siyasetini tebarüz ettirdik • 
ten sonra bugün artık askerlik ve harp it· 
!erinin en ince bir fen haline geldiğini söy· 
liycrek diyor ki: 

< Kahrnman Türk ordusu bugün en 
mümtaz bir kumanda heyetine maliktir.ıı 

Asım Us makalesini şöyle bitirmekte • 
dir: 

< Bugünkü manevraların mahiyet • e ma
nasını anlamak için Montrö mulcavelesin
den sonra boğazlar mıntakalarının tahkim 
edilmeğe başlandığını ve şimdi Trakyadaki 
ordu manevralarına yüzlerce tangın iıtirak 
ettiiiin.i ııörmeık vetisir. » 



SON POSTA 

lstubul Vakdlar DirektörlOğU llAnları 

Kermes başladı Kadın yüzünden 
Dün Bebek sergisi törenle açıldı, sergiye beı kuruş mu- y en_ik~yde bir adam bir 
kabilinde giriliyor, kermes eğlenceleri çok parlak olacak gencı agır surette yaraladı 

Evvelki gün Y eniköyde gezmekte 
olan Galatalı Fehmi eski dostu Saba· 
hati Hamza oğlu Süleyman isminde bi
rile gezerken görmüş ve derhal bıça -
ğını çekerek üzerine hücum etmi,tir. 

İki rakip arasında kanlı ve öldürü
cü bir mücadele başlamış, Fehmi, Sü
leymanı bıçakla dört yerinden ağır su
rette yaralamıştır. 

Y eti~en polisler Süleymanı Fehmi
n İn elinden güç hal ile kurtarmışlar ve 
ölüm halinde hastahaneye kaldırmış· 
lardır. 

Süleyman ümidsiz bir haldedir. Feh
mi yakalanmıştır. Müddeiumumilik 
tahkikata el koymuştur. 

Değeri Pey paruı 

Lira K. Lira K. 

312 83 23 47 Süleymaniye : Elmaruf mahallesinde Tiry 
çarşısında 57-Nr. lı dükkinın 90/120 • 
(5881) 

15 83 1 20 Büyükçarşı: Sahaflar caddesinde 23 - Nr: 1ı 
kamn 6/50 - hissesi. (2369) 

512 84 38 45 Yemiş: Ahıçelebi mahallesinde eski Yumurta 
yeni Zindankapı caddesinde eski - 298 yeni -
Nr: lı dükkanın 480 - de 60 • hissesi. (5022) 

106 84 8 OS Unkapanı: Yavuzerırinan mahallesinde Fırua 
kağında eski - 9 yeni - 11 Nr:lı halen üze · 
9 - Nr: sı olan dükkanın 1/4 - hissesi. (1168) 

156 16 11 75 Tahtakale: Demirtaş mahallesinde Uzunçarşt 
desinde eski - 124 yeni - 299 Nr: h dük 
1382400/de 138240 hissesi. (5913) 

Yukarıda yazılı hisseli mallar satılmak üzere 31 gÜn müddetle açık 
tırmaya konulmutlur.İhalesi 9/9/936 Çartanba günü saat 15 de konÜI 
da yapılacaktır. lateklilerin mahliilat idaresine gelmeleri. ( 263) 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Semti Mahallesi Köyü No. cinsi senelik ictt' 

Lira K 
Kwlay EmiaöaU merkezinin tertip et • tarip vatandqına el azatmıt olacakıınız.» 

.IDİf olduiu IC&Vm~ •ileııceleri dün bqla- Bel>elc; MfSİaİ J bım.dan mürekkeptir. Almanyaya gidecek menşe Bakırköy 8. Halkalı lkitelli 1-7 Kahve 24 
llllftlr. Biri be,faelmilel be1>ek n konfor sergisi • h d I · ,, ,, ,, 2-7 Dükkan 18 

Dün nbah ...ı 1 J de Taklim balıçe • dir ki: Bu sergiye Eetonya, Macaristan, Ar- şa a etname ert ,, ,, ,, 3-7 Ev 24 
llİDde KwlaT re Kızılbaçblann ittirakile uvuthık. Avusturya. Buıcar, ftalya, Fran· Almanya hükumetinin menşe şa • ,, ,, ,, g Ev 18 
tertip olunu bebek MJ'l'isimn açıht töreni •a. Yunaniatan, laveç, Polonya. Finlandi- hadetnamelerine koyduğu yeni bir u- 10 E 12 

_1_ T ,, ,, ,, v 
J&p&UPlftır. örende ıehrin bütün ileri ııe- ya, Filipin, Yugoslavya, Romanya, Holan- sul bir çok ihracatçılarımızı büyük ,, Osmaniye Lıcirliçiftliği 16 Kireç ocağı 360 
leııleri ve latanbulda bulunan kordiplo • da, Kanada, Japonya, Kızılhaçlan iftirak müşkü1ita sokmaktadır. 
malik. hazır bulunmuıtur. etmit. ve Polonya eefarethaneeinin sergi- Dört beş gün evvel Almanyaya ih· Yukanda evaafı yazılı gayri menkullerin senelik icarlannın 

Törene ıehir bandosunun çaldıiı istiklal ye gönderdiii bebekler birinciliği kaza • raç edilen maHarın menşe şahadetna· ması 19/8/936 çarşamba günü saat 14 de pazarlık sureüle yap 
blartile baılanauı, bunu müteakip İstanbul narak 500 lira mülr.lfat kazanını§ ve sefa· meleri Fransızca ve Türkçe tanzim e- ğından isteklilerin % de yedi buçuk pey akçelerile mezkur t=j~ 
nli ve Halk Partisi baıkanı Muhiddin Üs· rethane 1,,u parayı Kınlaya tebelTÜ et · . d'l' k Al kadar malmüdürlügw ünde müte•ekkil komisyona müracaatları. (~ 
·· d " ı..;_ - ı · lJll§ ı ır en manya hükumeti ~hadet- __ _ Y tun aı .;r soy ov verınıf, ve demittir ki: tir. T-

T .. k Kwl namelerin · bir de Amanca suretini is· ~---------~--------------...-: •- ur ay cemiyeti Eminönü Konfor bebeklerirı,\:len Zehra Müfidln D l U U L' J . . l U · d ' 'I 
merkezinin aylardanberi itina ile hazırla - yaptığı bebekler müsabakada 100 lira ita- temeğe ba,lamı~tır. 8Vı8 emıryo arı va ıman .i ı'I ışıe m3 mum 1 arası 1 Ali 
dıiı Kermesin bugün açılma resmini yap· Burulan sonra menşe şahadetname· d l zanmıı ve bunlar piyanıoya konmu§tur. Muhammen be e i 9975 Lira olan 610 tonu ıafi meşe, 720 
mılda büyijk bir haz duyuyorum. Ba lerinin bir de Almanca sureti yapıla • 

hçeye heı kurut mukabilinde gircceklc • çam aiirsen m- veya bunların mahlutu olmak üzere ceman 1 
Milletler arası musiki ve i'Üz:el sanatlar caktır. •- ~ 

lleminüı en ıuütebarjz •İmaları geni~ .ita • rin biletleri üzerinde birer numara buluna- lon odun 19/8/1936 Çarp.mba günü saat 15,15 de kapalı zarf 
1 J cak ve MTainin kapanı11ndan sonra çekile· lı' ı'le Ankarada idare bı'nasınd·a ••tın alınacakhr. 

nat ari e bu ııüzel tezahürü süslemektedir • k Sa 8 f U U U 1 -ce piyaneo neticesinde bu bebekler hangi rıy r ecav z n yapan ar 
ler. numaraya isabet ederse bebek bu numara- tevkif edildiler Bu İ§e girmek iıteyenlerin 748,13 liralık muvakkat temin~~ 

Sayın vatanda,ıu, muhterem misafir • ,.-a verilecektir. kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1936 G. p• 
ler: ikinci k111m paviyon karikatür bebekler Sanyerde zorla ismet Uıminde bir No.lu nuabaamda intifllJ' etmiı olan talimatname daireıinde al , 

Hit. ~fkat inlarılıuın, hiç ıUphe•iz en ve ilçüncUıü de aatıı bebekleridir. kızı kaçıran Sadri, Dur8un, Veysel, k K R • 1 
necip, en te"'i ... L: __ :-11·r. v.zılav b; .. ;...., '-ara Ali b Ek k d 'lcl'kl . veıika ve tekliflerini ayni ıün saat 14,15 e adar omiıyon eıı 

.. _ ~ .n.J " -~ ... "' Karikatür bebek paviyonunda bir ok ve ara acı rem sev e ı ı erı 
sün dostumuzdur. Bu ıe~hürlere iftirak ••killerimizin kliıt Uzerine çizi.lıııiı ka~ • ıori1J hakimliği tarafından tevkif edil- ne vermeleri li.zımdır. 
etmek yanOJJ\ muhtemel u:tıraplannı kar- katürleri ile Dekupaj bebekler meyanında mişlcrdir. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme 

•la;:~n d;:a:: hımıerı'leri ...... L:tan cdı·· ela sinema yıldızı Greta Garbo, Şarlo, peh· Galatada bir kadım yaraladılar Haydarpapda Tesellüm ve Sevk Şefliği~den Eski,ehirde 
- w r livan Çoban Mehmet nazarı dikkati celbet- Şefliiinden, A...1-----.la İatuyon C:-t1:~~ .. - , Balikeairde 

ror n diyorum kJ: k _ı, Gal ada Ka b ah 11 · d ~auu ~ .... ~ me teuır. at ra aş m a esın e o- /Aüdürlüjüııden daiıtalmaktadır. (146) 
- Kwlaya )'&rdun ediniz. Kermeae Bebek ıergiıi 15 sflq müddetle açık hu· turan Mecid oğlu Zeyneddin aynı ev- --------------------------

seliniz. bu küçi.lk yardımınızla içtimat te- lunacak ve ıergiye bq kul'Uf duhuliye mu- de kiracı olarak oturan f atma i~min· 
11nüdümüzil k11vwtlendirmi1, yarının mu•· k bT d · · ı k · · d b' ,__ .ı k --------tt-.-..a-ı ı•n•e-gı-rı_e_c_e_ıı_r._---: e ır ır.naına tecavüz etme istemiş, 
'il JI kf k f G l k kadın muhalefet edince bıçakla ağır 
lYl.6 ep agı '08 İz İ TQ l aurette yaralamı,tır. FaQ?ıa hastaha'1 

Kabul imtihanları Fabrikası :~~t~r.kaldttılmı,, Zeynettin yakalan-

Belediyeden tebliğ edllmlttlr. 
Bazı gazetel~e açıkta denize girmenin yasak olduğu yazılın 

Kuvvetli akınlı ve liğun ağızlan gibi ııhhate ve hayat bakımından 
ve tehlikeli yerlerden bafka her yerde umumi edep ve terbiye ' 
riayet edilerek denize &irilebilir. (B.) (2 

Bu ıene ley1t meccani olarak hiç K Is Sa An f 
bir mektebe ilk mektep talebesi kabul umkapıda Çc~me sokağında Q. T tanbul n'at . ve kara nşaat Usta Okulla 

hanesin evinde giıJice rakı yapmakta eşekkUr p J J b J 
edilmiyecektir. ~hir yatı mektepleri ld arasız yah ı ta e e a ınması 
Cle kapatıldıtı için buralara da talebe o uğu haber alınmıf, evde yapılan Oğlumuz (Nurun) nigihini ufu. 
alınmıyacak.tır. Yalnız Darüşşafaka aram~a 16 kilo rakı,, iki fıçı cibre, lü dolayısile bizi tanıyan ıevgili arka- Parasız yatılı amavlar için talebe kaydına baılanmııtır. Kayıt 
liaeaini :n. L. 4 ·· ·· fı ve ra ı çıkarmıya mahıua iletler bu· dat ve dostlarımızdan alnut olduğu • rine en geç 16/8/936 aününe kadar devam edilecektir. 

n UA &ıamının uncu ımı na 1 .. ad ed'l . · ili • 
imtihanla talebe alınacaktır. unmuş ve mus ere 1 mıştir. Oha- muz taziyet ~~. t~ ye a~ ay~ ~e- İstekliler: Bir dilekçe, nüfus kağıdı, aıı kağıdı, dört belge foto ... 

Talebe velilerine bir kolaylık olmak ~\de ya;alanmı9, hakkında takiba~ va~ ... ;e~ı::u:den t~ıurl= • ile ilk okul phadetnameıi ve yahut orta okul tasdiknamesi ile IC 
fizer• mekteplerdeki imtihanlar ve ta· f anmıf ır. zel uib~"' ıttır --L uyuranSonu ap ,. . veya Okul Direktörlüğüne baı vuracaklardır. 
lehe k t •• n .. ı- . . .. e· "h . h . ara ıagma munterem oıta yı .. d --L. ı nl . .ı.ı ayı •uuacrını atagıya ya2;1yo • ır 1 tıyar eyetı muhakeme tavait e Jeriz. Ya§ı 13 ten atagı, 17 en ,,-arı o a ar ıle orta okullardan ~; 
J'UZ: . ediliyor ~i Sındırgı hüktimet birbiri üstüne amıfmda kaldıiı için çıkarılanların dilekçeleri Jı 

U.C ve orta mekteplere namzet l . . k edilemez (268) ~ 
~aydi 20 aium>ıta başlaxacak. ve oy· . zmıt~n Suadi!e köyü ihtiyar heye- , do toru , ____ _:_ _ ~ 
IGJ ayi içinde devam edecektir. tı T evfrk, Hayrı, Abdullah ve Ah- MelAhat :Atsan Hilmi Ahan S...'ıı6Atlıar Şetefine TA K y 1 M 

U.. ve arta mekteplere alinacak met Hamdi 9 uncu ihtıea.s mahkeme • f 1 ......_. 
Jeyll mecoant talebelerin de 29 ağu• l'inde muhakeme edilmeıktedirler,, . Nöbetçi 10 aiuetoe 936 tarihine rutl179A Pa • 
tol aqamına kadar 1He1ere vı Maarif Suçları, kaçakçı Harunu, kaçakçı zarteai sünü aut %0.,30 dan itibara Yat 
M~dürlükl•ine müracaatları J.Azımdır. olıdu~nu bJle~ kendiaini himay~ et- Eczaneler Klübün<le ve 11 aimtos tarihine rutlayan aumt 18118 
9u tald>elerbı imtihanlarına. ı eylUI ~ektır .• Dünku muhakemede tahıtler Sah sünü akta••..- ... t 20,30 da Tak· ~ 
..ıı Mat 9 Cla batlanacak ve imtihanlar dınlenmıt, durutma ba,ka phit celbi Ba pceld ll&betçi .,...... ..-..U: &imde Park oteldt olmak tizere Kermes Temmuz Relmt 1ene 
yazılı yapılacakhr. için talik eclilmiftir. ı .... w cıihetjndelğlerı programına iftiTak edecek bütün euaatklr- 27 1986 

.Abarayda: (Şeref). Alemdarda: (Sır- ]ar ıercfine aupe tlaman 'Hrilecektir. 
San' at mektepleri ile Ankara inşaat Malta için veba tedbirleri n Ruim). Bakırköyündeı (llltepan). Bu eupe damana halk ta iıtirak edecek -

mektebine alınacak talebeler de ean'at kaldınldt Beyazatta: (Aador Vahram). F.mina- tir. Dam ma.l>abluı 7&P•lacak. bza • 
mekteplerine 16 aiuıtosa kadar müra- nünde: (Betir KemaL Çent), Fener .. nanlara boctiy.ı.r nıileceii ıibi drpriz 
caat etmeled IAzımdır. Bunlann imti• MaltMla uzun zamandanberi yeniden deı (HiiNmecldin). Karqümrilkteı eilenceleri yapıkcaktır. 
hanlan da 17 aiustosta başlayacaktır. veba vak'alan ııörülmediii anla§lldıiuı • (Kemal). Küçükpazardaı (Necati). BO.ytıkdere ane 
· · dan evvelce konulmuı otan :vebaya mah· Samatyadaı (Erofiloa). Şelır.minindeı bahçesinde 

Bir mahkOmiyet •ue tedbirler kaldırdmlftır. (A. Hamdi). Şebzadebqmdaı .(!. .. llalk Opereti 

9 

ACUSTOS 

PAZA~ 

Karagümrük civannda arluidaşi Eski yazı dersi mail Hakıkı)., Bu akfam. 21,~ de s. s. D. 
Nuriyi vuran Hamdinin muhakemesi Be,oila cihellnııhldlerı H A L i M E E. 8 66 
tiün üçüncü cezada neticelenmittir. Güzel San'atlar altademisinde açi • d '(S .l!-) H L ':ll ·(Ni 16 12 

lan Şark Tezyini San'at mektebinde Galata a: porlW. • u11;öyae: • BQyQk fark opereti- .ı.:Z:;..· ~;;.J.,;:;;;.ı....;...:..;;;;..ı..-:.~~;;;. 
Mahkeme Hamdinin 1 sene iki ay e.ki yazılara da yer verilmeıi tekarrür aim .A.eo). Kadmıpapda: (Mileyyet), Yann akşam Kadı· - - ---.. - --·----· 

hapsine karar vermiftir. Merka nahiyede: (Kanzuk, GUnet). köy Süreyya bah· Sablık liboratu\'al' 
etmiştir. Talebeye mektepte eski tllik Şiflide: (Halk). J'abhnde: JTakaimı. oeslnde Florya dd 

Pancar istihsalAtı yazıları da . öğretilecektir. NIL•t). Galatada Voyvoda ca ~ nı Doktor bulunan 85 - 87 numaralı P 8 Jj 
Bu sene pancar rekoltemizin ge • bu lene fabrikalar fazla Olldidar, KachldSy ve 'Adalardaldlerı •• Celalyanın dört senelik kiIDY 

çen senelere niabeten fazla miktarda pancarı da taahhütlü pancarlar fiatın- BüyUk&dada: (Merkez)'. Heybelide: lbrahlm Zati Ogel ratuvan bütün teşkilAb ile 
5~till 

Bu hususta görüşmek isteyen -...J 
olacağı tahmin edilmektedir. dan 18.tm aJmaktadırlar. (Yuıuf). Kadıköy; Muvallithanedeı Belediye tarps:ında, Piyerlotl gQn zarfında pazardan mada 1ıı_,1 

Her sene fabrikalara taahhüt edi • Bunun için teker fabrikalarimlzin '(Saadet) Kadıkay SöiütıliiçOflllede: caddesinde 21 numarada heratın saat 10 - 12 ve 14 • 16 yar 1" 
len miktardan fazla pancarlar, hi· bu eene çok miktarda teker ietihaal e- '(Oaman HulO.i). Oakil~ar imrahorda: öğleden sonra bastalarmı kabul llboratuvara gelip görUşebıli (ifl' 
raz daha ucuza alınmakta iken deceği anlafllmaktadır, (lmr.hor). eder. •••••P fon 4

1539 



sa POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
Niğdkesuya ve1elekktriğe 1 J:;;t.c;;;;ievi 

a vuşturu aca Sinop CHuııuot) - Sinop ceaeviıı· 
.... de iki yıJdanberi bir hayli illibat ya • 
ı~ığdede 50 köyde birer mektep, kasalwM ela süzel pılmatbr. Cezalılana ~ 

bir J.lalkevi salonu ppbnhyor mahlUI imaJ••h•elrr roi,ıet~ vo 
etraflı. bir &ı.iiyet he,lemıp. 

Her daire için yapılan ayrı arn ça
maşırhaneler ile hamam bütün fhtiya· 
cı karşılamağa klfi ge1mcktedir. 

Yeni yapılan karakol binası pek mü
kemmeldir. 

Sinop HalkeYinia nzahw iGia ao
blı okınma kwalan ... iyi IM!tiı ""1 
Yermiftir . .Bu Lafta laaıMn manffa. 
ki}'l!lle b.itirm nezsH ra törenle ...... 

.,,. .. 
Tokatta bu yıl mahsul 

çok bereketli oldu 
Şehirde bir çok yeni ve güzel binalar yapıldı, 

hastanenin tam teıkilath olması isteniyor 

ıeıbumm ~. 
Siaop aızan·i.in v'?p!'?lee-h s T r • .... J 1 f ta ı r 1 .... e c 

.. Cumh.i)lllllt MMrlejuc !ei L ... r.1r.11 (H • f) - &ıki ._ 5lı · ı..._ rı l n & ' lııir lleJk.eli di. 
-"'*ı. ile H r isi, w 11...-.ii Cad- lNr "6ir o1- Tıalmıt • ' wiJlll .._ •? . .,. . T.lmt d '1ei19 b~iw 
ai A.,k'Dhm ..-,nltli .. eeid c ,_. ıUa J• Ftlit I• ' 1 ztL.jee 9-tla ,..ik m in -
lmi!1111 aüıiffm•edir. •) • ., • •• ~., J ' ı _., 5. Y .. • r ...... ımt..p:ake. 

,... ..... ,._..._, •• •--1m1ı11 ., s mlıad.- ... ....... _. Esraren.nw bir ai-. ı '., .. • ..._ .... , ı ...... 
in -e;- fPS Mm •iM,alllıw. .... J. 4ja • °'ı 1 f' p pıp= ..... B iP 1 

.:ı .. pı n ;qf ,.._ .. , ı....... kaybolma ı., ., av.&aı.a....tııııik~ •s ....... .- ,-l•· *11..._ ... ll6ilt R ... a a= ... len W. ıfa'll ü,.m ....... .ea.. d la. Y.-m Mil- .. ır ... 
:_..... .Niiıle -• ı' www W '.il.il Den·nc___.• ~ "--.wu- ToUıJhutaneli 58 .-kı.t• ,Hı. .im:. Her .e.v.de .-ı~t ~.bol 11ı1lu 
.ı tılt wii,rdiılir ... MI#' i • • z lene- c::..::...: ~--; tanenin üç doktoru vardır. Fakat 'T• • IA1' e • havuzlar vardır. L!: ._ • ı ı 1 • rti .ı1a- msn· -..-. --1-~u bt ._aliida :WWn _...., .;~ Bu yıl mahıul bereketli olmuftUr • 

..... mi ~ 1 - ~·-..... , !1 lııı!llııll: • . lma1t (ile _ diarinmle '8e -ı ımı '- lı..-..lıı.rpledtil ~ ~ ıı-1JJ'l'ı• .tütün re ~car ~'iyab JUl • 
~~ • ıs ....,... ..... ._. eıllre-&i -~ _n__I_ ': ,.1-c1 _ _ L· kadrolu bir hastane haline getırılmeaı plıııM•~dır. ~:da.,Ss .J.mrllse• 
~ 1w' • • .. Tf · e.ıli 1t e 1 · • • Pllllll - lmMll5 ~ wır \llBllSUD _..la...:Jrt ..l!- L • • •. ..:ı... -Ltı. 

lblnn 1 -ı..:I • l[glll ·-"" " "ıı... . . :__;,L il.:!_! - ca- uc. ~uruluşu blll'a wt 1.qpetıwııe ~. --- • ...... wea. ' ' •dl ~ ..... ıı++ei ... ı• tmn.-:: ililm 1ı11::s._-; __....__ 1 s 4 - • = - L.? !H ... 1 L-1-1-----. u T Olmt Gnnihur;,.t ....,..._ tlii rs ılıııir U4ipf .tu>iD clD\ftiı. 
..._ - ,. ..... ..1 O 1111!!!! •!!!l•• •n • ..,..-uu-,..w. ~ :e • te - •• 9Jl'A a ., - .. Ilı c 2L • ..Jl:L....:: rük $din 1l>ir 1'iiS ....-Mrı -tanııfın- m. ,.... J 'n ' Belediye Niideyi yalnız su F• m • • i• • 0 mnııee <U""""u _______ ...,. .... ______ _ 

l'W.i \ fR deiil elektrik 'flğına da b. iiliii~lııir·:Ma B lunamachirm 1ilHia L"' ;mmn-D:... lllHI 
~8.~' 'L ••• ap uğra.JIDÜ'Mıı:. Ymi v.ali ırı• w-lir,. '\,;,SUan- ~_. ~ 

- .. ır.::.: --:-L-1-..: 1 • ,, 2 'ık'" emn'lı .an. • - ~!!"W"~~".!"'"'PI~,.......... ... 
- nae~,........ .. ~FJll'U• - " • ~ t::' ... J!mE yen bir~ ~lık r:f!Qt B 7 ''Lı pplhnalıataibr. IDıl~"u."'"'r""aEM,_~.""' 

b ın _ _.l_ çalı - 17 .,ıs - - aenn fMııudadır. HükUnıetİn 
\11111 ietihıde etm piı manzarah ıahayı az za= .... tir f l ılli · 
l.itc. oW' a .. brumlmrpatkt.diae ... illi J11B 
teneatüı ttuıled M~n muraa da ı n ._ 18 'H ) ·=-
butaya getirmek :ı.;:.- •. .. •• "-•- r_ıL anm, \:-ıwwt - wımnnala ..oto-
ı.ı..-'! _..,._ ıacz ıznare - ...... ıtı • J Ls- z•!-lL.a&I &fti;. 
~r.esini istuyaa ....._ ... 1 ...____ ... :1 - w me - -·-•-1 ..... _·-- - ., _. -· ,.. .-..-ıa • ..,. e ,, ... 
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8 Sayfa 

SIHHİ BAHİSLER 

Deniz ve hastalıklari 
üzerindeki tesirler 

Veremlilerle tifo, zatürree, zatülcenb, böbrek, barsak 
hastalıkları geçirenler denize girebilirler mi? 

Yazan: Doktor Ete111 V••••f 

SON POSTA 

Halkın fikri 
Harap olan kıymetli 

eserlerimiz 

H likmnet, iaan ... .,,.,.... mubafaza11 

İçin çok titiz banbt ettiii laalde, 

la,.metli tserlerimiz, aündm süne harap 
olmaktacbr. Harap olmak ,öyle dunun e
Jel'lerile iftihar duydujamm imanlann 
mezarlan apteshane ~ bile phniftir. 
Belrmsz okuyuculanm.ız ba baeusla de dü· 
fiintiyorlar: 

Maaril MiiJiirii Tevlilc: 

lükleri u:altır. 

Bir milletin me· 
deniyet tarihinin öl
çÜIÜ olan eıki e· 
ıerl~rin yıkunından 

herkes mes'uldür. 
Ve herke8 alaka· 
dar olmalıdır~ He· 
pimizin malı olan 
bu eserlere sene 
hepimizin göstere· 
ceii umumt bir ıev· 
ıi ve itina onlann, 
mubafaza11 için kar 
ıılaıacaiımız aüç-

, Maarif ida.reli, bütün r"1Di mM_eaaea~J~r 
bununla meıaıul olmalıdır .. 

1. .! ll 

~ft'GpUUD lstanbala laiç J.ir wnan nuip oJma,_. "6J'6k YI 1DOclma llalaanir Selami in«: -
Pl&J1annclan biri Ben tarihi kıyme-

- 2 - naktan bu cibi hHtalar baatalıklan mevcut ti olan ibidelerimi· 

Denize ıirecek olanlarda aranacak l»i· olduiu müddet zarfında ittifade ~eınez- ae bakıldıiını zan· 
rinci prt ciierlerin sailamlıiıdırt. ~unun ler. nediyordum. Çün· 

kü, bununla aene-
ila bazı hususiyetleri vardır. Deniz ıerinliii böbrek ve kara dieri 

_ ,_ b lerdenberi uirafa.n 
1 Yerem hastalı~ ve ateı içinde l.tırap üıütebileceiini dilıünerea. u nöbetl~r ~s· 

•· bir müeeeese var, 
.--1.en bir hastaya denize cir, diye tavsiye naaında denize airmelerini menederil. 
.- Eier l»akılmadıiını 
,demeyiz. fakat vaktiyle vertln geçirmiı Bareaklan dizanteriden zayıf kaluuı n aöylediiiniz tarihi 
- artık edıhatini kazarunıt. toplanmıJ, 11k sık banak nezleei (antre kolit) hasta· - &bideler ve kıymet• 
Lanlanmıı bir hastayı da denizden menet· lığı ~vcut olanlara da deniz banyoları li ,. · eserler varsa, bu· 
meie de hiç hakkımız yoktur. Bilakiı böyle fayda vertMZ. nu bilen, cören ve 
.... talarda vücut mukavemetini arttıraca· Tan.iyonu yük.ıelmit v~ fazla Ciamar duyan, bu itle ui· 
lmı düıünerek iyi ve dikkatli bir muayene• ıertliii eabit olanlann deniz ba070lanna rqan müet1eseye 

,,,,, 

Dünyanın en 3.zılı 
haydutları Korsikadadır 

Memlek•ti aralarında na/uz mıntakalarına t•kslrn 
etmişlerf!ir, istediklerini aaar, istediklerini lceaer, 

Korslka dağlannın 

krallanndan biri, bu
lunduğu topraklar 

ve bir kurbanı 

a•ıp keamediklerlni Je 
'11utl•k• har11c11 bajl11rlat 

Korsi kalı bir 
gazeteci geçirdifi 
tüyler ürpertici 
macerayı anlabyor 

.._ .onra denize bazı ıerait albnda sir· kar11 9°'t dikkatli ve huaaa Clavranmala- haber vermelidir. Ş&fr Fıtnatu:i m~n ı• 
-.-Dl tav.ive edebiliriz. Kapanmıt n lazımdır. Böyleler arterpo ialderotik hu- •elıince· bizd b' ı_L n...:ı, ı --1..--1- _ıt:_ - .-.,, • ' e eaasen ır mezar&UL U4un • v --""-a ·~ailannCla lianun la•nwuwan -'-1.-in ıemlerini ellerine c~rin JDa. 
fÜild~ :nremlilerde ve ateti çıkmayan, talann denize airmeleri serek ~eki aü va.rdır. Bun~ mea'ula de ne müease ıe ...;h~ ~ eerbeat sezerler:-k.:cU :. tam 6n iki kiti idi. Partoli de arala • 
ltaJsun ~armayan. bn tilkUrmeyen e1ki emllılwı buaumiyeti Ye s.rek tlabin Ye ne tle incidir. clı~et m~ l» n61ua mınlldtalannda lıMdikı.nm ISWG .. nada 'bulunU7cmlu. 
~uemlilerden denize sirmek euretile kilo- hazan aerinliii fazla kamçı vazifelİnl ya· d~nen ayn bir müeeeeaeclir, Zira Wanı: di· rürler, istediklerinden binlerce hank ha ,. Ara.hadan iner inmez, Bartoli müstelisl 
lu kazaDdıldan, iıtihalannın arttıiı bir par. Eauen kamçıdan yükaelmiı bir taz. nmde llüm lUkaü )"Oktar. Biz 816leri• _,__1 ,.,._1_ • l . :-&.:-at t bir --L-e Ue tüfe%.:-ı bana t--ıL _etti. Y,. 

' ,.__ ..:L. b"-L ) • .. faÇ e&U. ar, UDHlnD eDllr erme ~ e • ~ auu !!."""!! 
tok müphedelerlıe teabit ediauiftjr. ,,.~ ü.uütün aıttırmıı o uruz. 9 aaman mıze odalanmızda. « Y~ qk~ !fe~ mi7enlerin laali lıarapbr. ~ M!lt ~Ul'fUD mıreden bir aeele: 

Denizi tavwiye ettiiim \,ir çok eaki dimaia bir kan hllcumu ve im Mkt.e sel· zar bqmda meraam )'a~ p. meeeleyi hallederler. _ Simoneıtti inin oradan apflya, _,J 
....... nm arumda vaktiyle zat6lcenp ce· mıeei fiiplıelerini ~-' !laima habr~ la· 1. A ı Hul&.a Konik& t.vnıpada ~lll bir çı· atdüreceiian kurıunla arabadUl arkaclar 
Prmit ve eenelerce en ufak bir nüks teh- anıdır. ban bapdır. Janna zarar ıelmeaini iatemem eledi. Set' 
IUıını ve butalık lraza cöstermemit olan· J'amiıyonu dGıilk hastalarda bu 41erece la6iYftl, 'Sa~ 'Seliın Sirriı Beın oranın yerlisi oluium için bana Cio- l9tediiim .1 S,000 fıııancı ~e;cliiin iGI' 
lu pek ooktur. Bunlarda bilh.... düıünü· on azami, 6 • 8 &18ari dereceyi balmut Jllale nıezarlık· kunmıyacaklannı zannediyordum. Seneler- 11eni ölüme mahkGm ettim. 
lecek nokta zatülcenbin ıulu olmıyan ve İle deniz bir anafilün yapar ve buta far. Jar Clercli, ~yij .Uç denberi, babamdan ka1ma oımanlan lfleti- Bartoli adamı tavuk öldilr&r sihi aldf 
terahat rapmayanı f4li kuru cina olma11 kına varmadan bir bayıınLk ıeçirir. Bu .e- meeele. Beıı; an- yar, ve onların menfHtlerine dokunma • ren bir ineandır, karpaında dikildim kat 
llzsndır. ier denW:le iten vukua celine bofulma nem Sldüiü ıaman dıiırn için. bana zarar vereceklerini de dım. Soğuk ter döküyordum, nazarla " 

Diier ciğer hastalıklan araaınC:la zatür· tehlikeli de mevcuttur. Çok defa ıördliiü· neıe;ye sCimısyim zanndmiyordum. Bir sün ormanlardaki nndan, hakkımda balediil fena fikiried 
,_ de aradan bir kaç ıene ıeçmesi ve ye· müz ve itittiiimiz boiulma teh1ikohrinde dİ.J'i ~ -!l~tün· faaliyeti teftit ederken yolun ortaaında bir an!.dım. Ve kurtulduium takdirde ken ' 
alden kıt ve yaz zamanlarında bir ye- bu gibi anfillksı vak' alanm da hatırlarım. dllm. Niha~t. , ita- adam ellerini kaldınp ifaret yerdj v_e ben cliainden intikam alacaiuna dair ahdettidl" 
mleme lrlzı vermemiı olanları da deniz· iyi yüzmek bildiii halde denize cirer cir· ru verdim, •Onu de duroum. Bartoli beni adamlannduı birine verdJ. 
~en mahrum edemeyiz. mez aldıiı bir tevk bir (darbe) eebebjyle ıönlGme ı~mdüm. . - Beıni takip ediniz. M. Simocıelti, li • Ona da bir ,ey tenbaı etti. Anlaplan gide' 

1 
Tilo, zatürree, zatülcenb ve amepli, di- kalbi feke uirayarak ölenler ~ksik ~eiil· Ve habruı İçin de ıhıle biriai konutmak iatiyor, dedi. Bir kaç oeiim yer idamın mahalli infazı idi. QııoO 

pnleri haatalıklannda ateıli rünlerden dir. Çamhcadald evi- dak.A.a aonra, ftihberimle kantık yerlerden adamile bir kaç kilometre sittikten .onr' 
eonra hutahk ıokainlerinin teeiriyle k.alb Şu halde Cleniz banyolannın 1ıhhal için min bahçesine bir ıeçtikten aonra ufak bir evin önünde dur- bir lokantada oturduk, ben bir aralık dı.-ı' 
.beriya fazla yorgun olur. Eier bu haata- oolt yühek kıymetini ve eayıaız faydalan· laf diktim. duk. Kapının önünde kıea boylu ıert çeh· çıkbm ve bahçede duran bir kadına iki ,.. 
Jııllardan eonra kalbe ait bir &rıza kalma· nı heaap ederken bunun akli teairlerini de Y.~ aGler., ll&ve rd ve belinde iki sıra fitekliii olan bir a· br yazı yazarak vaziyeti 'bildirdim. Jao ' 

1 h düıünmelidir. Ve deniz mev•: .... 1·nde Lalb ediyor: . dlllJl vardı. Keneli kendiaini takdim etti: clarmaya haber ~rmesiai rica ettiın. Ya' J1DJf ve sene ka b aailamlığmı mu af aza ..... & 

~I İle denize cimıek tehlikeai ortada böbrek Ye ciğerlerin vaziyetini dikkatli Gömülecek mukacld,a J.>ir te)'in~ _var• - Ben Jozef Bartoli. Buradaki deli • nm eaat aonra yola tekrar çıktıiumz za ' 
J'Ok demektir. bir muayeneden ceçirmek faydadan hali 1& aiz !le böyle yapmız • · kanhlann ıefiyim ve hatta Palnecanın kra· man bir müfreze jandarma bizi çevirdi ~ 

Böbrek aanc1tı ıeçirenlerle, kum ve olmadığı için ciddi bir muayenei aıJJıiye- • • • lıynn, dedi. · beni de kurtardı. 
ek 1 1 den ...... iTerek bütiln bir emniyet '-inde E B L- c.!--1 Eliıni" aıbı. Beraberce bir masanın ba • Adli ınakamlar ile temaaa aelclim, Bat" laf düıünn te o an ara, kara ciieri ve •--r- ..., nHT ennan ~yo: , 

banyolardan ietifadeye çalıınnalıdır. pna oturduk. Toprak k.uelerin içinde ıeti· to1inin ceza görmesi için benim de yardı 1afra yolu basta olanlarda deniz banyola- ...... '(Müııeler •ri1ıi) isimli ldtabunda buna 1 tinid 
JI ~'t ._..:_ vapmaya~•ı"ı irin bu tabı··ı '-ay• Doldor Etem V--- . rilen p.raplan içtik. Söz arasında bana: mum istediler. lk it olarak. Barto. 

ru ......_. " - .,,.... & - ait bütün fikirlerimi aöylemi..W... L -~ • • • • hal 1-a) ~ ır-•• - Bilhasaa Koraikanın cenubunda hay- ~Alqını, teyzesını ve asını ya& &U"" 

lCocamın başka bir 
((adınla evlenmesinden 
Korkuyorum 

. .3-4 yapndayım. evleneli 19 eene ol· 
~Fakat aramızda resmi nikah yok, es
li imam nikabı var. Bu zamana kadar 
fOCuiumuz olmadı. Filvaki birbirimizi 
eeviyoruz. Fakat çocuk olmamaaı yü • 
aünden kocamın bir başka kadınla ev • 
lenmek istemesinden korkuyorum. Aca• 

ba baıka bir kadınla evlenebilir mi) » 
lzmir: Rüveyda 

Siz medeni kanun çakmadan evlen • 

IDİpİnİa. Nikihınız makbul olmak la • 
*'1 pir. Ostünüze kocama •ime • 
--. Amma toeak ,.....mame- .. • 

... ı.n • de İse ........ feahedelailir, 
,..Lm liimımm bir vehme kapdımt _... 
riiniiyonuaaz. Arada laiç bir meaele yok
ken neden böyle bir fiipheye cliif6yor
aunm7 I 

* · Akkar imzalı okuyucuya: 

lstec:liiıinlz maliımab veremiyeceii • 1 
mizden dolayı mazur cöriinüz. 

* • lstanbulda A. Hür: 
Kat'İyyen kıza ,anmcla ba,U.. .._... 

ken bir teY söylemeyiniz. Fakat baJdan., 
da tabiJılw yap'**&. Evlelnebileıceiinim 
bir kız ise evlenmeie talip olunuz. So

kak maceralarına . atdma~~· mana dr • 

JEYZE · 

Böyle bir bakımaazlıktan evvell halk dutluk her ,eye hakimdir, doe'1anmız bizi dnn. 
~eeuldm. Çünkü bu emanetler' at~ları- hükUınetin eline vermezler, ve esaaen hü- Bu haber Baıtoliye ~ttiii zaman d" 
mızdan bize ve .onra bizim ku;du~uz --ı. · lm ... -- k.Uınet buralarda iı göremez... dedi ve a .... ı o Uftu. 
müeaeeelere kalnuıtır. 

Türkiye bGyük bir tarihin k~yna· aynlD"kıen. itimi rahat !•hat yapabilmekli· rusak: 
Pıı için benden kıvırdıiı parayı cebine Bu tevkif edilenleri tekrar urbeat bl ' 

iıdır. Böyle büyük ka~ • blacak eoklu ve illve etti. rabırdım. Bunlar Bartolinin yanına ~ ' 
büyük yadlarmı da ayni bflyük kuaret ve 
ihtimamla muhafaza en 'Ml76k vazifemiz-
dir. 

.. ·-·. ' 
Ecnebi profesörler n TU;kçe 
İstanbul üniversitıeıdnde bulunan 

ecnebi profesörler imzalachklan mu • 
kavele mucibince üç :tene :arfında 
Türkçe öğrenmek mecburiyetindedir· 
ler. 

Kendilerine Türkçe öjrenme~ üzere 
verilen bu mühlet önGmüzdeki eylul 
ayında nihayet bulmaktadır. , ... 

- Tediye vakitlerini eakın ıeçirmeyi • 
niz, müddetinde para elime geçmqse, ev
vela ormanlarınızı yakanm, eonra itc;ile -
rinizle uğrllflrnn ve her biri tüf eiitnin ta· 
dını tadar. Ve mnayet sizin de batınWl i.
temediğiniz bir takım ıeyler ıelebilir. 

lıtediği para on ~ franktı; tediye za • 
manı ırelip te çatınca yetiştiremedim.. . A· 
ra<lan dört eaat geçmifti. Normano civa • 
nndaki ormanlarımın tutuşturulduğunu ha
ber aldım. Bartolinin emri emirmiş ve o
nun dediği olmazsa derhal söylediğini tat· 
bika geçermiı. 

Kendisine haber yolladım. Parayı da te-
Eylulde profeaörler Türkçe im.ti • darik ettim, fakat en ufak bir anlaıama • 

hanına tabi tutulacakJmchr. · ı~. mazhkta adamlarımdan bir tanesini vurdut-
Maamafih üniveraiaedeki 'yaband ta. Artık aramız açılm1ttı .. 

profesörlerin bir çop_~ )'üııkçeyi , Bir akpm Verde boiazında arabam 
ölrenelflemiflerdir." • .' I• tekrar du~harwdu. Fakat bu aefer bey • 

\ fu , 

nünee: 

- Bizi Simonetti eerbeat bıraktırdı. M1 
diler. Ve Bartoli de bana t6banım öd• ' 
mek için haber yolladı ve davet etti. 

Mütfıiı ha;rdut artık kafeee ıirotit4 
kazdıiım tuzaia düpnUpü. 

Randevu mahalline aittik. ıc.-
ramn kat"i idi Kendisini öldürecektim. f~ 
kat yemekten aonra, onun da fikrinin bO • 
zuk olduğunu anladım, yanındaki ada~ 
nn bayatını kurtardıktan eonra belli aı ~ 
dü~ekte hiç mahzur yoktu. Bu euret1' 
kırılan izzeti nefsini de tamir etmit ola~
tı. 

Yemekten sonra niıan almaia çık~ 
50 metre ilerid-e duran bir apca•niıan al 
ve ıövdeyi ilk kurıunla yaraladı. Ban• dl 
döndü. 

,(Devamı 9 uncu sa7fadaY 

tle 
te 
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K 1 R K G o N o E o E v R i Al E M 1 Olimpig:d :ektupları: •• .. •• .. "' .. 

Tanımadığını;,.z:~m~~k::.~~ ve insan~ Mersınlı Ahmet uçunculugu 
Dünyanın ;:.a:~:ela~:ia:;ası: Yeni bir günde 5 güreş yaparak aldı 

Ahmet, sikletinde dünya üçüncüsü olan ilk Türktür. 
~avallı beşine~ güreşte · çok yorgun düşmüştü. Bu 
yüzden rakibi Amerikalıya sayı hesabile .yenildi 

Bertin, 5 (Sureti mahsusada gönderdi· 
0

ğimiz arkadaşımızdan) .:_ Gürc§lcre bu· 
gün de devam edildi. 

5 6 kiloda Ahmet Macar la karşılaştı. 
Ba§la emri verilir verilmez Macar hU· 

cuma geçti. Ahmet derhal kendini müda· 
faa etti ve Mac~rı müşkül vaziyete soktu. 
Ahmet yorulmadan güre~yor ve bilhas;a 
,Macann bacaklarinı kapmak istiyordu, bu 
eırada Macar Ahmedi kafakol Üe köprüye 
düşürdü. Ahmet köprüden kurtulamadı, 
tu§la siıağlup oldu. 

Met"siııli Ahmet • Jtalyan 
79 kiloda Mersinli Ahm~t • ltalyan 

birbi;lerinin bacaldarı;ı kapmak tecrüb~· 
l~riyle işe giriştiler. İlk devrede berabere 
bitti.. Kur' ada Ahmet aşağıya 

1 
düştü, b~

birlerini bir kaç kere köprüye getirdiler, 
İtalyen omuzdan omuza geçti. Ahmet ba
,cak kaptı, hasmını omuz üzerine düııürdü. 
Nihayet müddet tamam oldu, Mersinli 
mütte.fitan galip ilan edildi. 

Olimpiyatlardaki cüreJlerden bir İnli ba: Ahmet Çakır Y ddız (solda), Alman 
Herbert (sağda) ile fÜl"qirken 

Meninli Ahmet • lıviçreli 
Mersinli. Ahmet • İsviçreli karııla§ma· 

sında iki kuvvetli gövdenin çarpı§ması çok 
zevkli oldu, birbirlerini kırarcasına güre· 
~yorlardı. İsviçreli bacak oyunlarını ç.ok 
iyi tatbik etti. Ahmet hasmını bastırdı. İs· 
'Vİçreli tek omuzu üzerine düştü. İsviçreli 
Ahmedi köprüye getirdi. İsviçreli çok yor-

Dünyamn en ıüzel iki adası : Yeni Zeliıufa adalan gun ~rünüyordu. Nihayet müddet bitti. 
Yeni ZeWıdalı bir genç kız ,Ahme't müttefikan galip ilin edildi. 

Yeni Zel&nda adalari lılanda gibi metre yüksekliğindeki Tan Gariro Çoban • Esıtonyah 
1-o.lk L_:- İlk altı dakikada ağır sikletlere mahsus · anaan, ııcak ıu fıskiyeleri ve cu· volkanı sahildeki Edgecombe volka -
aı d' '--• .temkinli ve neticeaiz bir oyun yaptılar. Es-

U ıyeıcn olan bir kıt'adır. nıdır. y 1 J tonyah .... Ye kollarda çok çalıııyor ve 
. · a mz •landa 'imal yanın küresin· .Volkanlar zincirini Cle bir sürü h _L ,_ ı ç-ı_-tle . ep t~ .ıı;.anat i e Ql;Nlnı zorluyordu. 

. Yeni . Zelanda ise cenup yarım kü- göller takip eder. Bunların içinde en Çoban üste çıktı, hasmını bacak hü-

~;ındedır. Ye Avuıtralyanın 1200. büyüğü olan Taupo gölünün etrafın • cumJarilo zorladı1 Ayaia kalktılar, Eston-
ometre cenubu terkiainde _kain da iki mil kutrunda bir daire içinde yalı bafif ~r farkla faik aürefllleie baıla-

~hca iki büyük adadan ibarettir. kükürt depoları ve lslandada olduğu dı. Ve peticede sayı heaabiyle galip seldi. 
Tabii manzaraları itibariyle Avust- gibi sıcak su membaları bulunur. MeniaJi Ahmet. AmerikaL 

rUya lut'aaından daha güzeldir. Üzer· Bunlar daha ziyade şimal adasında lkW de ayakta çarpıımağa haıladılar, 
Seri daiınt kar ve cumudiyelcrle örtü- dır. Cenup adasında ise deniz kıyısı • bu Uç dakika böyle cereyan etti. Amerikalı 
~ dağlarla kaplıdır. Bundan maa • ne k'adar inen büyük cumudiyeler var· hırçın çahpaja baıladı ve Ahmedi alta 
L ;; .. _ L • d k d ~ aldı. Bir hamle Üe Ahmet ayağa kalktı. 

-.çr~nn e çamur ve aıca ıu ır. . ... O 
llıe-t.. _ 1 1 S h'll . N h'll • 'b' F" d Fakat sene yere duttu. ç dakika netice· uıocuarı, gayzer er, yanar ve sön • a ı erı orveç sa ı erı gı ı ıor . _J AL__ 

1 
d"' .. 

l!Ql! h · . aınuo .MU1I1et a ta Uftu. 
"f alde volkanlar vardır. adı verilen kayalık, dik ve derııı kör· Hakem m·· b '-l ... '- ld d t 
Ba h 

~ . , usa ı .. an ayaga &a ır ı. • 
~ ' ca volkanlar 9imal ıadasında fezler,} ıı yapılmıştır. Bu adalar mute~ ki taral da sald"ınyordu. Ahmet bu ün be 

~r Unup bir sahild~n, diier ~ile. ka- ?i~ yağmurlu bir 0ikli~de bulunduğu m6:5-baka yapmı§tı, fazla dövüım:ğe me~ 
, devam eden hır yarığın uzerınde ıçın nebatatı zengındır. cali ,.abu. Amerikalı maçı aayı hesabiyle 
lll'alanınlflardır. En mühimleri 2000 ,{Devamı 9 uncu sayfada). kazandı. 

Ahmet bu suretle on birinci Berlin o
lim~da üçüncülük almıı ve bu dere· 
ceyj alan ilk Türk de Mersinli Ahmet ol· 

Çoban • Alman Gcring 

~ da Alman da ayalta güreşmeğe 
haıladılar. Alımım ayakta kanat ile bastır· 
dı. Kaf.*ol kaptı, Çoıban ayaktan kol kap· 
tı, fakat alta düttü. Alman burgu ile Ço
banı köprüye cet.irdi ve üç dakikada yen· 
di. 

landiyalı kaçarken Sadık ayaklardan yaka· 
lıyarak hasmını başaııağıya dikti. Fakat 
temkinsizlik ve acele yüzünden fıuatı ka· 
çırdı. Finlandiyalı ayaktan kafakol ile Sa
dığı köprüye düşürdü ve Sadık bu acelesi 
yüzünden sırtı yere değdi, mağlup o!du. 

Bu güreşteki mağlubiyetimizi normal 
görmeliyiz, çünkü şimalliler bu sporda biz· 
den eskidir. Ve Finlandiyalılar muhakkak 
bu branıta mühim işler görecektir. 

Büyük Mustafa • İsviçreli .Batviler 
89 kilo 

İsviçreli Mustafaya kafakol .kaparken 
Mustafa cöiüs çaprazile laviçreliyi yere 
indirdi. Mustafa künde yaparken İsviçreli 
boyunun uzunluiundan istifade ederek a· 
yağa kalktı . 

Mustafa bir aralık kafakol kaptıysa da 
hasmı Mustafayı bastırdı Mustafa sene 
köprüden kurtuldu. Fakat tkkrar köprüye 
düıtü. Köprüsü çok. zayıf olan Mustafa 
4,40 dakikada 11rh yere celerek mağlup 
.oklu. 

Mustafa bu maçta bel1n~en 1akatlan· 
,mıftır. 

Atletizm 
Müsabakaları 

Berlin 4 (Sureti mahsusada &önderdi· 
ğjmiz muhabirimizden mektupla) - O· 
limpiyat müsabakalarının üçüncü cünü. 
Sabah saat 10.30. 

Stadyom 70 bin seyirci ile dolu. Uzun 
atlama, 200 metre koşu, disk atma, -400 
metre minialı koşu yarım seçmeleri yapı· 
lacak. Atletler maraton kapısından sahaya 
,geldiler .. 200 metre seçmeleri 8 seri üze· 
tinden yapılacak. Üçüncü seride koıan ve 
bir gün evvel 1 00 metre birinciliğini kaza· 
.nan Amerikalı Ovena 21, 1 saniye ile yeni 
bir olimpiyat rekoru yaptı. 

200 metrede i§ini bitiren Ovens uzun 
atlama havuzunda yapılen seçmelere gel
di. Bu atlet geçen mevsim 6. 1 5 metre at· Anbralı Hüseyin • lngiliz. 72 kilo 

Her i.ki güreşçi gayet sert güreıiyorlar· 
lıwnak suretiyle yeni bir dünya rekoru yap· dı. H6aeyin İngilizi bacak kapmalarıle 

bastırmağa çalıııyor. lngiliz çok çabuk. mıftı. • 
Hüseyin fazla ihtiyatlı. 200 metre beşinci seride Balkan ıam-

Hüaeyin İngilizi çift bacak kaparak piyonu Yunanlı Frangudia 22, I ile ikinci 
baatırdL Vaziyete hakimdi. Neticede mü~- seçmeye kaldı. 200 metre seçmelerde bir 

"'- • seri birincisi 22 saniyede koıtu, diğer seri 

Yarıııı baştan sona kadar bu mesafenin 
dünya rekortmeni olan Hardin süriikledi. 
Hardin 52,4 ile birinci, Yunanlı Mandikas 
54.2 ile aonuncu oldu. 

800 metrenin final koşusu da üç Ame• 
rikalı, bir Kanadalı, bir Jngiüz, bir de İtal· 
yan atleti arasında oldu. 

Dört olimpiyattan beri İngilizlere mağ· 
lup olan Amerikalılar 1912 olimpiyadın· 

dan 90nra ilk defa Berlinde bu mesafenin 
birinciliğini aldılar. Zenci V oodruf 1,5 2, 9 
ile birinci, İtalyan Lanji 1,53,3 ile ikinci, 
Kanadalı Edvard 1,5 3, 6 ile üçüncü oldu. 

Kadınlar Disk Atma Müsabakası 
Kadınlar arasında yapılan disk atma 

müsabakasını Alınan Maermayer bir kilo· 
luk diski -47,63 metre atarak kaz.andı. i
kinci Polonyalı, üçüncü gene bir Alman 
oldu. 

Kadınlar arasında 100 metrelik ko§U• 
nun final müsabakasını Amerikalı Stef enı 
11,5 cibi ç.ok güzel bir derece ile kazan· 
dı. ikinci Polonyalı 11, 7, üçüncü Alman 
11, 9 yaptı. Bu dereceler nazarı dikkati 
celbedecek bir kıymettedir. 

Olimpiyat oyunlarının açıldlğı günden· 
beri Berlin stadının kahramanı olan Ame· 
rikalı Ovens sabahleyin 200 metre He U• 

zun atlama seçmelerini, öğleden sonra 200 
metre yarım seçmesi ile uzun atlama fina· 
lini yaptı. 

Ovena. 1931 de Japon atleti Nambo· 
nun 7,98 ile tesis ettiği uzun atlama reko· 
runu 8,6 metre gibi harikulade bir derece! 
Üe altüst etti. 

Ovens bir takım yarışlara girmek zaru· 
Tetinde olmayıp kendini zorladığı herhan· 
gi bir gün bu rekoru kolayca tadil edecek 
kıymette bir atlettir. 

-.. .......... ........,_ ... ·-a. . 
Moda deniz 
Yarışları 

Moda deniz klübü tarafından ter • 
tip edilen büyük deniz yarışl&ı bu • 
güa Moda koyunda yapılacaktır. Bu
günkü yarışlar ~imdiye kadar gördü
ğümüz amatör ve profesyonel müsa· 

bakaların bütün cnva'ını haiz olacak • 
teıittan plip ilin edildi. 

birincilerinin hepei bu mesafeyi 2 1 saniye tır · 
Anbrah Ahmet - lngim küsurda kottular. ilk yarışlar yelken üzerine olacak • 

Ahmet derhaı' hÜcuma geçti. Tek kanat 'Müsabakalara öğleden sonra da devam e tır. Muhtelif boylarda dingiler, yoleJer 
ile enSo ve kollan ÜzeTinde - çabııyordu. dildi. Hoparlör 100 bin seyircinin ıtadı ve şarpilerden başka yelkenli kikler 
Güzel bir burgu ile ve bacak yardımı ile gene doldurduğunu ilan etti. de yarışacaklardır. 
beş dalcikada hasmının sırtını yere cetirdi. ı 

Anlr.İralı Hüaeyin • Amerikalı Luiz KOfU Birincileri Kürek yarışlarına bu işle meşgu 
• Bu mUsahaka hir müddet ayakta kar- · Ü9\incü gün Hitler gene merasim ve al· bütün klüpler iştirak edecektir. 

• §ılık~ ~Ucumlarla geçti. Amerikalı daha kııla atada geldi. Müsabakalar baıladı. Günün en alakalı müsabakası de-
fazla ~dmyor, Hüseyin daha ziyade mü· 200 metrenin ikinci seçmeleri başladı. niz üstünde yapılacak kayak sporu 
dafa.a ile uğra§ıY-?rdu. Havadan kol kapan Bpinci seride Ovens 21, l, ikinci seride olacaktır .. Teknik idare, en salahiyet· 
Amerikalı Hüseyini alta düıürdü. Yerde Holandalı Bevern 21,7, üçüncü seride Ka- li ·ellere tevdi edilmiştir. Umumi baş· 
Amerikalı daha fazla ku~vet sarfediyor, n"halı Or 21,2, dördüncü seride Ameri· kanlığı amiral Şükrü Okan, umumi 
Hüseyin mü~ü) vaziyette kalıyordu. Hü- kalı Robin&0n 21,2 saniyede koşarak ya· katipliği de deniz ticaret müdürü f\lü
aeyin kaprü ile bir oyundan kurtuldu. Fa· nm finale ayrılan serilerin birincileri oldu- fit Necdet deruhte etmişlerdir . 
.kat "netk:cde Amerikalı Hüseyini 5,43 da· lar B k d • 'I · · b '-l ey oz enızcı ermın aıoıu 
kikada tuıla mağlup etti. Ve Hüseyin bu • 400 metre manialı koşunun nihai mü· 
ınağ~etle mü&abaka harici oldu. . saba.kasında iki Amerikalı, bir Kanadalı, Beykozlu denizciler dün akşam 

. ~ Sadık - F'aılandiyalı. 66 kilo bir .Filipinli, bir Brezilyalı, bir de Balkan Küçük Modada bir kır balosu vcrnıiş-

. : · • • Her İki güı'qçi f~na pavanları olduğu -ta.Tpiyonu Yunanlı Mandikas kof8.caktı. lerdir. intizamla ve mükemmel bir ai· 

-.i .. }~~a &'iii.cıiyorlar~i. Sadık F~an-ıSüzüle •üzüle SC?na kalan .bu atletlerin ya· le eğlencesi halinde cere~ant ~emin e· 
: -- . _ -,, : ,Siy~ '!!f-~)-'..~ ...,zo~ ilsJ?~ts!d.• _ve }ek. ~if,!!~~ mµ&ababy~ .\>iiyi,!1'_ bir- ehemmi-. dil~ olan bu balQ. ~nıız l>ır hava 

• · • aMta i&prüye d&fiir~il. Bu .arada Fin· yet •edliırord.. - - · içinde aona ermiştir. 
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• 
ispanya hiikumeti Yazan: Orhan Selim 1----------,. Ordumuzu T rakyadaki 

manevraları devam ediyor o AZ! Madridden 
Çekildi mi? , 

Son Postanrn Edebi Tefrikası: 61 (Baı tarafı 1 inci sayfada) 

Askeri vaziyette değitiklik 70k 
Sonra, yine gazete okuduğu saba • 

hın gecesi evde Ömere: 
- Oğlum, dedi, artık koskoca herif 

oldun. Seni bir mektebe yazdıralım .. 
Ertesi günü cumaydı. Saitle buluş

tular. Anadoluda olan işleri konuştu· 
lar. Usta ilk defa olarak Saidin ağzın
dan: «Emperyalizm, milli kurtu!uş ha
reketi » sözlerini işitti. 

Sait Anadolu hareketine tarafdardı. 
Usta, Saidin sözlerini pek kavrıyamadı. 
Fakat: 

c Dünya emperyalizminin temdleri
ni sarsmak işinde milli kurtulu~ 
hareketleri amele sınıfının yaptığı kav
gaya yardım eder)> cümlesini ezberle • 
di. 

Bu cümlenin içindeki «emperya -
lizm » , cc amele sınıfının yap • 
tığı kavgan gıbi şeylenn ne demek 
olduğunu sordu. Bunları anlamıyordu. 
Ne eski günlerde Gavur Cemal hocay
\a, ne de Şeyh Abdurrahmanla böyle 
şeyler konuşmamışlardı. 

Sait: 
- Nuri, dedi, sen eskiden biraz 

Fransızca bilirdin.. hala kitap okuyup 
anlıyabilir misin} 

- Bir deneyim ••• 
- Öyleyse sana bu i'leri anlatan 

Fransızca kitaplar bulurum. Anlama • 
dığın yerler olursa seni bir bildiklc ta· 
nıştıracağım, ona sorarsın .. 

Ertesi cuma Sait vaadettiği kitap • 
farı getirdi. Bunlar küçük otuz otuz iki 
sahifelik şeylerdi. Usta o gece lugatını 
açtı ve sabaha kadar okudu. Okumak· 
ta çok güçlük çekiyor. Fransızr.ayı iyice 
unutmuş .. fakat içinde anlamak ihtiya· 
cı yine öyle müthif bir susuzluk ha • 
Iinde ki bir haftada kitaplardan birinin 
on beş sahifesini kör bir baltayla bir 
çam ormanında ağaç keser gıbi hın ter 
içinde kalarak devirdi. 

Haftaya yine buluştukları vakit Sa· 
it sordu: 

- Nasıl} Okudun mu}. 
- Okudum ama, ne yalan aöyliye-

yim kelimeleri değil. kelimelerin ne de· 
mek istediklerini pek anlıyamadım .• 
Hani beni birisile tanıftuacak.tın. fU İ· 
~i yap da bana anlatsın •• 

Sait güldü : 
- Olur, dedi .. yalnız sabret bıraz .• 

on beş gün sonra tanıştırırım seni .. 
Sustu ve birdenbire sordu: 
- Korkak mısın}. 
Nuri ustayı bu apansız, acaip sual 

şaşırttı. 

- Niye sordun}. 
- Hiç, sen cevap ver •• çocuk değil-

sin ya .. insan kendini bilir •. korkak mı· 
sın} 

Usta düşündü. Sonra yavaşca, ru:le-
ta fısıldar gibi cevap verdi: 

- Hayır .. 
- «Hayım çok yumu~ çıktı ama .. 
Usta güldü: 
- Korkak olmadığıma eminim de 

ondan .. biraz şüphem olsaydı bağıra • 
rak. «hayın> derdim.. tL ... ~ \. •. 

• 
STOYAN 

oturmadan önce tanışma merasimi ya- Londl".a~ 8 (Hususi) _ İspanyada 
pıldı. Sait misafiri Nuri ustaya göstc-

son yirmi dört saat zarfında askeri varerek: 
_ Stoyan, dedi. ziyet değişmemiş gibidir. Yalnız asi • 

Sonra Stoyan • a ustayı aöstererek: lerin Malngay1 tehdit ettikleri anlaşı • 
lıyor. 

Nu~:ı:: d;~~ birbirlerinin elini Hükumet Valensiyada 10.000 asker 
sıktılar. bulundurmaktadır. Bunlarla Balyar a-

dalarını istirdat etmek istediği söyle • 
Stoyan Bulgar.dı. Uzun boyluydu. 

niyor. Bazı şayialara göre hükUmet bu 
Tepesi patatese benziyen pir burnu 

adaları istirdat işine başlamıştır. Hü
vardı. Kır saçlıydı. Parmaklan kalın 

kumet, Malaganın her hangi bir teh
ve küt. Sol ayağı sağ ayağından kısa. 
Topallıyor. likeye uğramaması için de tedbir 

R ı . · ·ı . T" k k almıştır. Hükumet mahafilinden ha· 
ume ı şıvesı e, temız ur çe o • b 'Id'W. .. b d ili" · er verı ıgıne gore ura a mı ı mı· 

nuşuyor · 1' 50 000 '-' · b 1 ak ı ~-ha d lığil .. 1 ıse mensup , .KiŞi u unm ta· 
L.am .. ~~ yarı ay ın ~ .B~ ge - dır. 

lenen yuzunde elmacık kemıklcrı fır • M d .:.ı: · 1' d k' hed h" Süvarilerimiz manevrada 
l k. N k ld w ı ..... l .. a nwn şıma ın e ı cep e ıç 
a eren o ugu an"'j'ı arnıyan goz- b' L~ .ı: k b 1 F k' ' Babaeski, 8 (Sureti mahsusada gönderdiğimiz muhabirimizden) - Bil· 

yük muharebe manevrası bu akşam saat 16 ela başladı. Manevra bü~ 
bir muvaffakıyetle inkişaf etriıektcdir. Şu dakikada :Ba:bacaki kasabası ~a
vilerin elinde bulunmakta.dır. Kazanın şarkında kırmızılar mukavemet e
diyorlar. Mavi süvari fırkası Kuleliden ilerledi .. Kırmızılar taarruza ha~: 
tanıyorlar. Kırmızı bombardıman tayyareleri kasabayı bombardıman edi 
yorlar. 

ı · · N · .... d ezel' k ır rwwse vu u u mamıştır. asta ı 
ennı un ustanın yuzun e g ırere La h h · d.. h"k" · b- h 

soruyor: 
- rac e fe rı un u umebn ır zıı: • 

- Bir Hilmi var •. amelelere cemi
yet yapmış .. nasıl buluyorsun onu). 

Usta, bu Hilminin adını son gün • 
lerde boyuna işitiyordu. Hatta depo • 
da, tramvay işçileri arasında onun ce
miyetine girenlerin bulunduğunu bili
yordu. Kuvayı İtilafiye zabı:ta!ile ala
kası olduğunu da işitmişti. 

- Hilminin iyi ,bize hayrı dokuna
cak bir adam oduğunu sanmıyorum, 
dedi .• 

-Neden) 
- Surdaki emperyalizm ajanlan1e 

münasebeti varmıf .. 
Usta, artık emperyalizm, ajan gibi 

kelimeleri büyük bir kolaylıkla ve sık 
sık kullanmabadır. 

Stoyan: 
- Doğru, dedi .. fakat işçileri bu he

rifin elinden kurtarmak lazım, değil 
mi? 

- Öyle .. 
Sait lafa kan~madan Nuriyle, Sto .. 

yanın konuşmalarını dinliyordu. 
Kapı seseizce açıl~ bir kedi gıôi Ö

mer içeri girdi. Elinde bir tepsi var. 
Tepside üç fincan kahve. 

Sait ayağa kalktı, Ömerin elinden 
tepsiyi alırken: 

- Sen işi büyütmüpün Nuri, dedi. 
Yevmiye 120 ye çıktı diye kahveler 
filan, dehşet .. 

Stoyan, Ömeri çağırdı: 
- Gel bakalım komitacı, dedi.. 
Ömer, Stoyan'a baktı. Tepeden tıT· 

nağa kadar süzdü onu. Sonra ağır a • 
ğır yaklaştı. 

Stoyan, Ömeri dizlerinin üstüne o • 
turttu. Sordu: 

- Kaç yaşındasın~ 
(Arkası var) 

........................ ·--··· ............ -............... .. 
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) 

Adenili bezeli 
Ha~talar nasıl iyileşir 

On sekiz ya§Jnda bir genç kız. .. 
Günden güne zayıflıyor. Ve derman· 
sızlrktan. yorgunluktan ara sıra gece
leri yoklayan aterten müşteli.. mua
yene ettim. 

Kızıl kızamık, tifo zatürree hasta-

lısı tarafından bombardıman edilmiş, 

bütün ahali şehrin haricine kaçmış -
tır. Atılan 200 obüs kışlalara isabet 
etmemiştir. 

Alcezireı şehri de bombardıman 
neticesinde kamilen tahliye olunmuş-
tur1 

Hü.k.Uınet tayyareleri Saragossa 
şehrini bombardıman etmiş bulunu -
yorlar. General Franko cenuptaki 
asilerin kumandasını bilfiil deruhte 

Cim Londos ilk güreşini 
bugün yapıyor 

etmiştir. (Baı tarafı 1 inci sayfada) ldum. .. • 
General F rankonun Mala~ayı _:le ,geleceği zannedildiğinden Türk pchliv:anı _ T ckirdağlı ~~ peh~~~n o~d.ugunu ~1 

gcçirmeğe uğraşmadan Madnde yu • ile onun hrf11aıacağı tahmin olunmakta· luyormuı. Bu :ruyası gun~ b_mnde ~ ~ 
rüyeceği anlaşılıyor. · 'dır. * çıkar inpallah. Çünkü 0 yırm:ı ~enedı~ f1l 

Bir Fransız gemiıi bombardıman Ben bizim pehlivanlan tıpkı, kızat· mi dört yaıındadır. Daha g.ençtır yanı. . 
edildi 0 · 'ü bqında birbirlerini yiycıı aç 'fefbiiıte hata olmaz. bir me,bur af>$ 

Cebel·• k 8 (AA) D.. mdış 111' pıb~nzetiyorum: Paylaıamadıkla- vardır: «Kısraklar yetişmese, atlara bsh• 
uttarı - un es- a anı ara l d . e-

. b' 1 c· • • d A ·u d .,u meşhur dünya ~ampiyonu biçilmez!» -derler. Etbet genç er e yetış 
rarengız ır tayyare azaır en n • n P1 ç e " _ıı_1 '- b I R b • • Gm Londos Cc.l'. er. verse gitmede u unan ou asıen 1- • • Cim Lond.otda lb.l'Jll&11rsam. .:yenip Y"' 
· li F Cebcl"tt Dinarlı: 11 b'ü sım raneız vapurunu . u arı • C' Lo d 1 derk.en adeta. nefu bir nemiycceğime ııelinc:e A:Llah ı r. . 
kın be, mil açığında üç defa bombar • b~ ı71 n d~lmasından bahseder aihi Fakat yenee~e imanım var ki ınıo· 
dıman etmiştir. Bombalar geminin t~ a pa ırdcant dere ~orum. Yenileceğimi umsaın. ,icö• 

.. agzını ppı a ıyor. . . d · } 
takriben 200 metre yakınına dütmuş· Müliyim pelılivan, Cim Londosu ken· yümden ta buraya kaaar ııelir :mıy. ım ~ 
tür. disi · y necciini •Öylerken bpk.ı: Fakat gürot bu. Belli Olmaz kü 13 
İspanya lbtı1ilinin Beynelnu1e1 Akisleri :::: Ba~avayı ben yiyeceiiml diyen bir Çoban MChmec1e. Aslan gibi erkekleri d~ 

Loncha 8 (Husult) - .ispanyadaki insan edası takınıyor. virdi de. kız gibi Belçikalının altında kal 

dahiü harbin sebebiyet verdiği beynclmi- Kara Alinin ağzından, Cim Londosun dı 1 
lel nazik ve end~li vaziyet henüz de- adı, cin.a bir tavuğun ismi ııibi çıkıyor. 'Maazallah elinden kölü bir oyun çı'kıi1" 
vam etmektedir. Diğer taraftan beynelmi· Hele T ekirc:Iağlı Hüseyini görmeyin 1 kendi kazdığın !kuyuya kendin d'tlıeraits-
lcl askeri bir müdahale ile ecnebilerin her• _ Onu ben ha1dayacağıml derken, Güreı bu. Kavga gibi değil ki, eopanm bi-
hangi bir taarruza uiramamalannan temini gözleri sofraya oturan aç bir insan i,ıiha· ri lmıhne& birini da:ha aluınJ 
için de bir takım tekliflerin ileri sürüldü~ sile panldıyor. Ve mübareiin bir kcmcYİ· Ben Miiliyimin .c;yledltlcıine n.z.IY_. 
anlaıılıyor. Pam gazeteleri ispanyada as- ni gcv,etmediği b.hyort bter ıbizi ça.tpl§brsınlar, ıilter kur'a .ç~ 
keri bir müdahalede bulunmak lüzumun· Bunlardan da aola~or ld, Om Lon- ler. 
da müttefiktirler. Gazetelerin uyuşama- dosun karşısına çı.kanlacak Türk pchliva• Fakat bütün bunlu. beai .ahtımdaıı 
dıklan nokta &.silerin leh veya aleyhte cep· nını tayin etmek hayli güç olacak. vazg~ez. Ben, Cim Londosla muıtlr 
he almak hususundadır. Almanyanın Fran• Ben dün, dört Türk pehlivanile bir c:Ie· ka tutu,acağım. Minderde kısmet olmazs9' 
atz notuma verdiği cevap memnuniyetle fa daha görüttüm. f.ıı makul teklifleri Mü- eokakta kıatıracağıml Dalavere ile ad-"' 
kaydolunuyorsa da Oeuvre ııazetesi milf· layim pehlivan yapıyor, ve diyor ki yenmek nasıl oluyormuş anlatayı,m onal 
rit Nazilerin ispanyaya ka'f§t kuvvet isti- _ Ben yarın (bugün) Mabos'la kartı· iK:aTa Aliye: - Fakat. dedim. Ciı' 
mal etmeleri ihtimalinden baluetmelctedir. }aşacağım. Bu benim hakkımdır. Çünkü Londoıun müthiı bir «tayyare» ofUI'' 

Londra gazeteleri vaziyetteki vehame• Malaıoı'la Atinada berabere ik&ldığım için varmıı. 'f.utu1an lkurtu1amıyormuı. 
tin arttığını kaydediyorlar. temizleneoclt bir hesabım var. Kara Ali dudak bükerek güldü, ve: 

Manchmter Guardien diyOT lci: «Al- Bittabi Cim Londosla kar§llaımaia da - Ona dedi, «l~areJ> değil, «bai011' 
manya bir mildahale vesilesi bulmak için talibim. derler.... inanmazsan bizim Teltirdailı>" 
bahane anyor ve fspanyarun vaziyetini tct• Bence maksat, onun buradan yenilip sor. O .da çok uçunır çünlJdil 
kik ediyor. Bu yüzden asilere yardım et- de gitmesidir. Onun yenilmesi için de.. kar- * 
melc,te ve yardıma devam etmektedir. A- şısına en kuvvetliınWn çıkması lizımdır. Dinarlının her cebinde bir Son PaF• 
siler buna mukabil Almanyaya Fasta ve Ben Tekirdağlıyı aramıza katmak istemi- gazetesi, ibeni IR'Ôriince gülüyor, ve: ,. 
Adalarda imtiyazlar vermeyi teklif ediyor· yorum. Çünkü 'J'.ekirdağlı. Amerikan usu· - Yahu, diyor. yapmayın... Yaz"l 
lar. İtalya ile Alınanyanın asilerin zaferini lü serbest güreıten aniamaz. Eğer ahini yın lbu kadar. Orl:ütecebiniz adamın ı& 
istedikleri a~ikardır.» iddia ediyorsa, meydan açık. Çaksın kar· zünü. Gece yarm kaçacak memleketteı" 

Neua Cronide gazetesi de n-uiyet va· şıma. fakat ne gezer. Şunun fUrastnda üç buçuk ikiliyiz: Miit!b 
bimdir. Tan1ıin lcat'i bir anında Avrupa Biz onun ac:Iını. «gazete idarehaneleri yitn, Kara Ali. Ben üç. bir de ~ckirdd. 
bir kere daha lngiltereniıı ne yapmak ni· şampiyonu» koyduk. Zira matbaa matbaa üç buçuk... Birbirimizle anlapmanak 1• 
yetinde olduiunu ôğrczımek istiyor.» di- dolaşmaktan ~ür~cğe vakti yok müba- ElildaT olsun bize. .. 
yor. reğin.. Müliyimin tekliflerine ben de razorı"1' 

Diğer taraftan fngiltercnin, l.panyada. Hem hu iJitı en doğru yola, dördümü- ister çarpıplım, ister kur"• çekilaint.. 

Öm 
lıkları geçirm~. Vücudun mukavemeti 

er elifbayı söktü. Gülizar sevinç bu hastalıklarla epeyce mücadeleden 

ki keneli menafiini kendi veaaitiyle mü- zü de lı::arftlaıurmaktır. D&ba öbür pa:r.ara Fuat ııu gürültüyü lkcaelim. Çünkü tıd 
dafaaya karar verdiii anlaplmaktadır. kadar yıl var. Bir &\in. gaze~ciler, hakem- kadar patırdı. C:im Londosu deiil. ~ııl 

içinde. Ustanın anası, Ömere Amme sonra onu ynşatabilırU, fakat bugün 
cüzünü başlatmak için tertibat alıyor. zayıftır. Boynunda dizi dizi fındık ve Üç Arap hükümdan lngil-

Usta Tophaneye taşındı. Sait buldu darı büyüklüğünde bezeler var. Basın· tereyi protesto ettiler 
evi. Ömer Laz Sa1ihten aynlırken ağ· ca acı duyuyor. (Baı tarafı 1 inci sayfac:Ia) 
ladı. Son günlerde Laz Salih mdttebe Ciğerlerini de biraz zayıf buldum. Alınan en son haberlere göre üç A-
başlıyan Ömerle alay ediyordu. Fakat Bir ay jçin gıdaaını bol yemesini, rap hükümdarı, İngilterenin Filistin -
Ömer, Laz Salibe kızgın değildi. tereyağı reçel. peynir yemesini, süt iç· de Siyonistleri himaye etmesini pro-

T h t d kıarmln haftasın mesini, etli 17rn1ralara yemeklerde bi.- b l ,_ op aneye aşın 1 • ...,.. testo etmiş u unuyorlar. Bu üç nü • 
d N · Sa"t raz şaraba ehemmiyet vermesini gün-

a un ustaya, ı : 1 kümdar Irak "'ralı Birinci Gazi, Ye • 
S 1 d•w • kad · düz iki saat öğle uykusunu her gün n~ 

- • ana o söy e ıgım ar~ aşı geti· men hükümdarı İmam Yahya ve Su· 
Ş 1 b d d ılıkça bir su ile banyo yapmasını tav• 

receğim bu gece, dedi. öy e ir o a a d k udi Arabistan Kralı Melik lbiıissut • siye ettim. Kuvvetini az zaman a a-
oturur, konusuru7... tur. Bunlann u-çu .. .ıe Fı'lıst. ı'n Arapları· zandı. kanı çoğaldı, be7.elcr geçti ve a 

Ve gece mahalle kahvesi yükünü al- il ç kullanmadan iyileşti. na karşı tutulan • siyasetten hoşnut 
dıktan, sokakta el ayak çekilclikten o]madı'ldannı ihsas ederek bu rnua • 
sonra Sa it, yanında bir adam fa ustanın (*) Bo notlan kesip saklaJDHZ, ya • melenin değiştirilmesi gerekleştiği • 
kapısını çddı. lmt bir albüme ,.apıftmp kollelaiyon ni söylemişlerdir Bu protesto fngil • 

Odaya girip Sa it yere, döşeme tah· Japmız. Sıkmb umaıunada lııa notlar tere hariciyesind_s _mühim bir __ .tesir 
lııir doktor aibi ir-r\ıne1 • • ~-tasına, misafir tek iskemlenin üstüne J.._ ________________ ,yapmıştır. 

ler toplanır. dördümüzü .röreıtirip en lkuv- bile ür.kütür. * 
vetliyi anlar, ve Londosun ikar1111na onu ~ckirdailı iıe: 
çıkarır. - Ben lhiç 1bir teY dinlemem... difO'' 

Amma o takdirde, Cim Londoıun kar• Ne olursa olaun tutacağım Cim Londa"' 
şısına çıkacak pehlivan ha,yli yorgun ola- Birbirimiz.le !kozumuzu ıoııra paylapn&o , 
caktır. Fakat benim. onu lk.açınp da. kıyaıııı't 

Ben bunun da önüne geçmek iiçin bir kadar taaıJanmağa hiç niyetim 70k. 
teklif de daha bulunacağım: Öbür pazar Bütün atadyom balkı birlepe, alas9,.ı 
günü, hepimiz soyunur meydana çıkarız. 

Dört kiğıt parçasına dördümüzün isimle
rimiz yazılır. Birisi bu kağıtlardan birini 
çeker. Kimin adı çıkana. Cim Londoala o 

tutuşur. * 
Kara Ali ise: 

- Ben, diyor, ta Bandırmadaki kö
yümden Cim Londosu tutmak için geldim. 

Onunla karJllafIDak benim en tabii hak
kımdır. Çünkü ben. tam ( 4100) pehlivan 
arasında yapılan ( 9 70) müsabaka netice
sinde ve resmen Türkiye baı pehlivanı ol-

onu climdenb selim Tevfik 

* Dün. O'kuyuculanmızdan. bu dört pıelı: 
livandan hangisinin Giın Londosla k-'1 
!aşmasını istediklerini aonnuştu'k. Bu ııas;~ 
limize tifahcn, mektupla. hatta telgr• ıı 
cevaplar g~ğe ha~lamı~r. Bu ds. ~ 
güreşin uyandırdığı alakanın geniıli&ine t 
kuvvetli delildir. Sorgumuza henüz ce1'"1, 
~rmemiş olan <>kuyucu1anmızın aee 
davranmalarını bir daha rka ederiz. 



SON POSTA 9 

Kahramanhk, &fk, heyecan ve macer• 

KORSANIN KIZI 
r Hikaye 1 Hayırlı bir netice ... 
L----------~-'----------------------------~ Yazan: «A. Tehikhov» tan Nakleden: F. Bercmea 

Yazan: Kadlrcan Kafh 
Bir pazar günü, §Cf kondoktör Stytch· ı Madam Lioubov: 

kinenin evinde Madam Uoubov misafir bu. - Pekali.. dcdj, cihazı iyi olan bir ka· 

Numara ı 41 lunuyordu. Sıhhatli, güzel, balık etinde dm bulmak ta kabildir .. 
kırklık bir kadın ~n madam, evlenme ve - Rica ederim, yardımlarınızı etirıe .. 

Arkalarında kirli ve yırtık göm - - Değilim ama... nip yanında başka bir bölmeye doğru cliğer (hani alçak sesle söylenilen) bazı i§· meyin .. 
lekler, ayaklarında gene kirli donlar -Anla~ıldı. Daha öteye iit ..• O· tki adım atmış, daha yavaş acele, gelişi lerle uirqırdı. Stytcbkine biraz 91k1lgan, Beı dakika kadar sustular. 
vardı. Saçları ve sakallan uzamış, vü - raya kimseler gelmez... Ama, bövle güzel ,şunları ilave etmişti: fakat her zamanki gibi ciddi, müsbet ve Madam içini çekerek göz ucile ıef kon• 
cutları güneşten yana yana kösele ha· sürmez bu .•• Alışmalı... . - Arslan kürkünü giydikten sonra heybetli bir tavırla elinde aigara odada bir doktöre baktı ve BOrdu: 
line gelmişti. Hepsi de ayaklarından Kendisinin geldiği tarafı gösterdi. bir de arslan pençesi gerek... Arslan apğı, ıbir yukarı dola§lyor ve bir taraftan - Görüyorum, ki bekar bir kadın fil&a 
ICD'linin tabanına zincirlerle bağlan • BuraSl daha dar ve kuytu bir yerdi. yüreğinin bütün Anadolu yiğitleri gibi madama. ~nlauyordu: . . . istemiyorsunuz.. Elimde iyi ıeyler var. Bi· 

ı h Sızınle tanı....,aila ~- ud m Sızı 1i Fransız, diğeri Yunanlı .. Paralıdırlar da.. mışlardı. Dar ve birer kalastan yapı • Çolak A medin merdivenden yu • sende de olduğuna elbet fÜphemiz - . :r·· ......... u ... . 
lan kla d lard k kt w k · d l ~ 1 _ • .. •• • l bana tavaıye eden arkadqım bu nazik 1§- Şef kondöktör düşündü, 90nra: tn" o otura r a oturmuş ı. arıya çı ıgını aya sesın en an aaı. yoK; zıra, gorumişe aldanmama ı... h d . .. 11"_ 

1 
_ Hayır, teşekkür ederim, dedi. Şim· 

H k ekı H ·· l w · · d k d c··v A la . . ıe, ve ayatımın saa etıne mutealWt o an 
ep birden kalktıklan zaman ür c- emen gom egını e s;ı ar ı. . ?g- rs n pençesı ne demekti} ibu meselede yardım edebileceğinizi aöy _ eli müsaade ediniz de sorayım) Bir niıan 

rin uçlan havaya kalkıyor, çekerek. o- sünün kabarıkl1ğı belli olmasın ôıye Bunu bir türlü anlıyamadı. ıet1· ş· d' be lli ik. ya.., d B" k için ne kadar alıyorsunuz~ .. • • ı. ırn ı n e ı ,,.n ayım. ır ço 
turunca denize dalarak suyu itiyordu. sardıgı uzun ve genış bez parçasını bı· Fakat zaten bu nokta üzerinde çok insanların genç evlat sahibi oldukları bir - Çok bir §ey değil.. Bana, yirmi bet 

Küçük Ali ilk bakışta geminin yirmi raz daha sıkh. Eskileri çıkardı ve ye· durmadı. Çünkü Çolak Ahmodin son - ya1 ••• Sağlam bir işim var. Çok zengin ol· ruble verir ve bir elbise alırsınız .. Faka. 
oturaklı, yani sağlı ve sollu yirmişer nilcri giydi. raki sözleri Küçük Alinin kalbini kor· mamakJa beraber bir aileyi, bir sevgiliyi bulacağım gelin cı"hazlı olursa o vakit he· 
kürekli olduğunu anlamıştı. Bu, hafif Çıplak bacaklan ve çıplak kollarile ku ve heyecanla ~arptıran fÜpheyi bir iyi bir surette yaşatmağa muktedirim. Ay· sap değişir tabii.. 
bir kadırga demekti. merdivenden yukan çıktığı zaman u - tarafa atmış bulunuyordu. yani, Kü· rıca diyebilirim, ki kazancımdan başka, ta· - Amma, bu fiat epey yüksek .. 

Kürekçilerin orta :rerinde kocaman tancmdan kızarmamak için kendisini çük Alinin bir Anadolu yiğiti olduğu· aarruf neticesinde biriktinnif olduğum bir - Hayır, yüksek değil.. Eskiden 
bir kütük ve bu kütüğün başında a - güdiikle tutuyordu. nu, göğsünde bir arslan yüreği taşıdı- miktar para:11 d~ vardır hani .. ~en müabet evlenme olduğu sıralarda epey kazanıyor· 
ğaçtan bir tokmakla bir gardiyan var-

1 
• * • ğını kabul ediyordu. ve . kanaatltar ~ır ~~aınıın. Evımde yalnl% duk. Fakat §imdi kesathk var. Ne yapa • 

dı T k - k"'f'-.. ·· · lı B·· l b' _ h . lm-.l.:::.. . . )'af!yorum. Benim ıçın yalnız bir ,ey eksik.. lım~ Ayda dli ruble kazan.ak öpüp ha" 
• 

0
,_ .1:1ekagçilı. u hugunb.uzrderınkealker vu- oy e ı~ şup csı 0 ~·nı ıyıce Bir yuva, bir hayat ark.adqı .. Hayatımı bir ıımıza koyacağız.. Neyse, gene çok tü • 

tu,ta AUr er ep ı en ıp o • -
22 - anlatmak. içın de: - b _-ı..· • · · Hi ı_, _..ı_ d •-u·· r .. Sonra bu kadar kazanç ta yalnu · d · NJ goçe e .... ı geçınyorum. ç DJr zev11> uy· ., 

turuyorlar, kürekler hep bırden enıze YE LEVENTLER... - Görünüşe aldanmamalı)... ınaksızın oradan oraya dolaııp duruyo • evlenme i§inden değil hani.. 

dalıp çıkıyordu. Küçük Ali, çevik bir deniz adamı Diyordu. rum. Bana teselli ~recek kimsem yok .. E- Stytchkine madama bakarak omuzlan· 
- Hissal ••• Hissa yelkeni... :için pek uygun olan bu kilik .. d Öyle ya, nice ufak tefek, senç ve ier haatalanacak olursam bana b.ir damla nı silkti: 
Makaralar işliyor, geminin yelkeni ı_ _ı:_ • • __ L "d I ı_ !~an e tecrübesiz delikanlılar, daha aonra hiç ıu verenim bulunmıyacakbr. Bundan baı· - Hım, dedi, elli ruble az para mı~ 
ılı k.. kJ k.. I l . 11:enwııın1 1NWı en zor u ve ~ora;uıuz . 

aç yor ve ure er upeşte ere a ını· b lma.kt "k . k . umulmamış derecede büyük ışler ıö- ka 90ayetıede evü bir adam daima bir be- - Tabii az paradır. Eılkiden ayda ~ u a gecı mıyece tı. . .. .. 
Yordu. G .. ert ık • ada ren büyük bir adam olmuşlardı. Urdan ustun tutuluyor. Ben münevver ta· rubleden çok kazanırdım. 

T·· k k d 1' d k k •· uv eye ç acagı sır gene Ço- r ~I k Ah bölm · bakaya me b d F - Bu iılerde bu kadar para kazanıla • ur a ırgası ıman an çı a.rda kgu- lak Ahmedin sesi duyuldu. vv a met ·· eyı açtı. L t .. b.. n.auh wnd , aealnmıayem v~r ır .. 
1 

b~-
zel bir rüzgar altında cenuba gı er en _ N . . · .. •. İçeri girerken: ~a o ur ~P e en y ız ve munzev ır cağını zannetmiyordum. Elli ruble .. Her ... 
Küçük Ali son defa Midilliye bale.mı~. . :re g7ıyo1tn Ar~~urku - - Gel burayal... adamım; bır Polonyalı papaz gibi.. damın harcı değil .. 
kıç altına giden merdivenden a~ağı in- neKg~~ı_ Aeli~rba an ° -~ ,__ı m... Dedi Onun :için hiriaile aağlam bağlarla bağ· Madam yiliiinü bur*urmadan ~kincı 
nı~ UÇUK: u acı aoz o1U1Jllımda a• K .. ı& Al" .. Böl • ka - lanmak arzusundayım; yani demek isti • bir cadeh yuvarladı. Şef kondöktör onv 

Ço.l k Ah d d d l l falladı. Bu herif biraz Önce onun ken- uç ı gıttı. menm pııın • yorum, ki bana yakışacak biriaile evlen • baştan aşağı kadar süzerek: 
a met a ın an a an aşı aca- d" · d b ld • 1_ da durdu k · · d · - Ellı" ruble .. d-..ı~ .. Senede altı yu··2 .. .. w . . ısın e u ugu ;aı;uvvet ve cesareti · ıne nıyetm eymı. ~ 

gı uzere sag kolu olmıyan hır leventtı. k k . t' rd .,. y·-L b' ı_ içeri baktı. Madam içini çekerek: 
...,.. b'l' h . h .__ be . ırma mı ıs ıyo ur oa.sa ır 'mtenar- . A larla •_ı l 
J\.ım ı ır angı arpte onu a.ay tmış, d .. ti . t b. k k d v. Orada her taraf ıılah ao uydu. _ Jyj bir fikir .. dedi. 
fakat gemiden ayrılmak istemediği i- b~n ı~ozeldey:p e onunladı ır ~r e egıl Bunların arasında uzun ve kısa mız· H b le b . k d" . d bö' l b" . .1 ır K:IZ o ugunu an mır . d"' :L! - iç ir a ra am, tanıdığım filan da 
çın en ısıne ora a Ye ır ış ven - Eğ j d' . d' ak raklar· irili ufaklı, eğrı ve uz, aJ tara- 7ok. Böyle olunca kime gidip müracaat e· 

. . • er ana ıyP fım ı ne yapac tı~ ' · 1 çl 
n:uştı. K .... k At' · k lb" b' fı veya bir tarafı keskın kı ı ar; baş • deyim. 

Ha!an da: . v uçu .. tının 8 1 J:a~= ır ~~ ları dikenli topuzlar, baltalar, ağzın . İ§te bu sebepledir ki arkadaşım, bana bu 
- Al sana bir levent daha ... Giye- cu.~nb'avu~arı. ar~m v• 'b'ı n mmı· dan dolma ve fitilli tabancalar; taban- itl~rde sizin gibi mütehuan, hayır sahibi 

ruble eder . 
Biliyor musunuz madam. bd kazançla 

beraberce iyi bir iş yapmak aizin için aüt 
değil.. 

Madam gülerek: 
- Beni mi kaateruyoraunuz} dedi. Be• 

ihtiyarladım artılt .. 
- O kadar değı"l madam .. Heyeti umu· cek b mını ır serçenın yuregı gı ı çarpıyOI'• ek" . li b.. .. v.. d L_ Ye :insanların saadetini bilen bir phsiyeti ver una... d caların a ız on mıa uyugun en nu-

Diyerek gitti. u. lu olmıyan ve arkebüz den.:len tüfek • tavsiye etti. Ayni zamanda madam haya· miyeniz güzel .. Yüzünüz dolgun ve beyaz., 
Yüzü de sararmıftı. bmı kanaatkar bir şekilde yoluna koymak Her tarafınız... 

~o~ ~~et yeni geleni gö~~~ Fakat Çolak Ahmedin ne yüzünde l~; irili ufaklı b~çaklarbah=::r~~~ için yardım eylemenizi rica ederim. Şehir·J Madam Lioubov kızardı. 
geçırdı. Yuzunde onu beğenmedıgını ne de hallerinde başkalık vardı. rıden veya demırdcn ş de evlenme çağında olan kız'lann hepsini Stytohkine de sıkıldı; geldi onun yanı 
anlatan bir hal vardı. O da gemiye alı- Hatta bu aözleri eöyleıdikten biraz kanlar ve zırhlar vardı. tanırsınız; ve bu işi halletmek aizin için baıına oturdu; ve gene aözle baıladı: 
nacak leventlerin hep iri :yan ve aüçlü önce elbiederi çıkanp wı:rdiii bölme • (Artı:.. ..-} kolaydır zannındayım. - Daha çok hoşa gidebilirsiniz. . Eğe) 
adamlar olmasını istiyordu: - Öyle.. size ciddi bir koca bulunursa, müsbet. 

İlyas Reisin işine hazan akıl crmi • Dünyanın en azılı haydutları Korsikadadır - Şu i~n yapılmasını lcizane bir •u • muktesit.. Onun maaşile sizin kazancınız 
fette clı1erim. pekala olur gider.. Bu suretle kalb kalbe 

Yor.. (Baftarafı 6 mcı sayfada) palanna çevfrdim. Hepsi ellerini kaldır - Madam votka 
Diye düşündü. d l yaşıyabilirsiniz .. 

~ - Görüyorsun ki nipnc:zyun, dedi. di • ı ar. LacfeL'-ı' agw• ... a go-·· K. b"l' 
Halbuki Reis böyle düşünmüyor - ğer k~unları da ne olur ne olmaz diye - Sana fenalık etmeyiz, dediler. El • ;ürer; k:;Iarını Varmki nushamızda Bir .d:Ut ~;;~İıi. 

du: saklıyorum. verir ki bjzi hükUmete teslim etme. 

* 
oynııtmakaızın yu • kapladı. 

- iri yarı ve zorlu adamlar kadar Sıra bana gelmişti, tüfeği elime aldım. varladı ve: Sedef saplı hançer Şef kondoktöı 
"ki - d B li k d d Bartolinin anne.i iki ırözü iki çqme b07. u'-- 1_ t f k 'k l . d f J metre ote e arto aya ta uruyor u. - Peki, dedi, ne lnendilini çıkararali nut e e ve çevı genç erın e ay· • numa aanldı. 

dalan olur .Mesela direklere tırman - ,Tüfeği nişangiiha doğru tevcih ettim, ve Siyah elbiseler giymişti. tekilde bir kadın is- }'; Ş k • gürültüyle burnunu 
""'ak .. ··1··k tmek h b .. tü.. .. sonra hirdenbire Bartoliye çevirerek pat • tiyorsunuz) azan: Ragıp ev ı aildi. Madam kıp . 
•

11 
, gozcu u e • a er go rup - Oğlumu vurdun, aeni affediyorum 

getirmek gibi işler jçin bunlar daha el- ,lattım, o yere yıkılırken tetiğini çekmekte dedi, sen onu öldürmeseydin, o .eni öldü- - Ben mi, Ma- lırmızı kesümiıti. 
\'erişlidirler. kusur etmedi, kurşun havaları delerek ku· recekti, bunu bana daha öldüğü gün ıöy. dam~ Talihin göndereceği bir kadın.. ıŞaşkın şaşkın bakınarak sordu: 

lağımın dibinden geldi, geçti. 1 M k - Filhakika bu bir talih :işidir amma - Siz ne kadar kaz.anıyorsunuz} Diyordu. emişti. üteessirim ... Fa at ne yapayım ... 
Çolak Ah b b 1 . k O gülerek hayata ırözlerini yumarken: Berri gögvsüne haatırdı. YigıW't adammışsın, berkesin bir zevki. sevdiği bir tip vardır. - Ben mi} Yetmiş be§ ruble .. Tab'i ıu-

met ir ö menın apısını B l b d 1 h - Mag"lup oldum, dedi. d d ' B •W•t · 1 • azısı aan~ın arı, azısı a esmer eri terci mdan buradan gelenler ayrı. Fazla olaralı açtı, içeri girdi. Bir iki dakika sonra e- ' e ı... on yıgı ınaan an sevemn. 
Tüfeği bu sefer de arkada duran hem· (Paıia. Soir) eder. la tavşanlardan da istifade var. 

linde bir yelek, bir sarık Te takke, bi- Stytchkine uzun bir nefes alarak: - Ava da mı gidersiniz} 

. ter don gömlek ve bir çift pabuçla eşik- V.zrk günde devrz•a.A.lem - Görüyorsunuz ki. dedi, ben müsbet - Hayır .. Bizde biletsiz seyahat eden~ 
te göründü. Hepsini birden küçük Ali· n J ve karakter sahibi bir adamım .. Benim için lere tav18n denir .. 
nin kolları arasına atarak: (Raf tarafı 7 nci sayfada) sait şartlnr arzetmektedir. güzellik ve umumiyetle harici manzaralar Stytdlılcine ayağa kalkarak gene orada 

- AI da giyin • .• Hatta ilk gelen Avrupalı muhacirler İklimi dolayısiyledir ki buraya vaki wnci derecededir. Çünkü güzeJiiiin eaa· gezinmeğe ba§ladı: 
Dedi. evvela ormanları ~letmeğe başlamı~- olan İngiliz muhacereti nisbeten daha det getirmediğini biliyorsunuz; ve güzel - Benim dedi. genç bir kadına ihti,Ya~ 
Sonra kapıyı kapadı: lardı. Filha kika inşaata yarar ağaçları kuvvetlidir. ikliminin ratıp ve topra • bir kadınla insanın başı daima beJadadır. cım yok.. Ben olgunlaımıı bir adamım. 
- Üstündekileri denize atarsın.:: pek çoktur. En rnes.hur ag"acı Kauri 0 • g"ının rn··nb"t lma.s A tr I Ben kadında dıştan ziyade iç ararım. Ba· Bana kendim gibi bir kadın lazım.. Siz 

u 1 0 1 vus a yaya na· ilk etinde bir kadın olması tabiaıı'le ""yanı .c:;,,_, -0 ' '}'" tt" ı k · l be abe · · · b' d h 1 ,,... yaşta filan .. Ağır ve ciddi .. ~n meziyet· ıye l ave e ı • ıup erestesıy e r r ıyı cıns ır zaran ziraatin a a ko aylıkla yapıl • tercıhtir. Fakat bu ailenin aaadcti için mü· lerinizi de toplamı.1 olmalı .. 
Ve gitti. zamk ta verir. masına yardım etmi~tir. tüm bir sebep olamaz. Asıl mühim olan ıey 

B ·· y · ZclA d d 1 500 ()()() Madam Lioubov elile yüzünü saklıyarak 
Nerede soyunacaktı} Burası daracık . ugun enı an a_ a ' ' Bugün Yeni Zelandanın başlıca zekadır .. Maamafih bir kadının zekaya da güldü ve: 

bir yerdi. Kimseler '\:'oktu. Fakat her ınsan yaşar. Bunun 6 ı ,000 itadan iki servet membaı vardır. ihtiyacı yoktur. Çün\ü zeka sahibi olduğu 
J M · d ·ı ı·ı d' B - Kim bilir .. dedi .. an AU merdivenden birisinin inerek aorı a ı verı en yer ı er ır. oraya Birincisi ; Süt veren ı"neLlerı' ve '-o- takdirde güzelliğinden büyült bir mütaleası 

"' T h' · d da l M 'l _ı_} .![ .: - Uzağa gitmeyiniz canım. SJz tam 
Relmesi, Çolak Ahmedin geri dönme- a ıtı .~ ası~ n ge :n aorı .. er ıu.ı. yunları. İkincisi de; Altın, gümüş ve olmalıdır ve idealle kendisini yoğurmalı - benim iatediğim gibi bir kadınsınız. Butün 
ıi mümkündü. Yüzünü ve basım ar- IJ. ve guze.l kı~selerdır. Bugun Malo· taR kömu'"ru""nden !.L __ et olan madenlerı·- dır ... Bu zamanda tahsilden de geçemiye • 

' ::s J y z - d d T ıucu- vasıfannızı beğendim. Ben ciddi, Rğır bat-tnak, erkek elbı's ... •ı' aı"ymek bı'le onu u- rı er enı elan a a yavaş yavaş n· a'ir. ceğimiz muhakkak .. Her halde insanın ka-
...,. e 1 l lı, kanaatkar bir adamım. Her halde hoıu• tandırdıgwı pek: aıktıgvı halde Rimdi büs- giliz kültürünü kabul ederek ngi iz - y . Z jA d .. , ) . k' E _ _ı. rıaı fransızca, almanca ve daha baıka 1i -

• "' 1 · ] enı :e an a sur at e m ışa caı • b nuza da gidiyorum .. Müsaade ediniz de ıi· 
bütün soyunduğu zaman birisi görür- eşıy.or .a~.. . . . yor. Avustralyadan (30) defa daha aanlar biliree hoş olur. Fakat bütün an • zi istiyeyim!. 
le) Bırbmnı tanıyan ıkı Maorı, yolda küç .. k ld w h ki .. f d 4 larla beraber bir düğmeyi dikcmiyecek ol-

..• l l b" b' . l u o ugu a e nu usu on an ouktan aonra neye yarar değil mi} Ben Gülmekten gözleri yaşlanan madam ka· 
Gördükten baı::ka onun bir delikanlı karşı aşır arsa, ır ırlerıne burun arını defa dah ] · bet ·· ' ti d bul ettigwini göstermek üzere •ef kondoktö· 

d ~. l" _ •• .. k IA ] l ] l a az o up nıs en aur a e e .. t b k 11._ B . b. ,.. 
egıl de bir genç kız olduğunu anlar - ~urutere se anı aşır ar. Avrupa ı a • artmaktadır. munevver a a aya mensuoum. asıt, ır rün elini sıktı. 

ı. 1 b 'l b karaktere sahibim. BinaenaleYh basit bir 
'8 r... Ş<m arı 1 e unu yapar. T" · · L· <!!L" ld v Stytc:hkine mes'ut bir çehreyle: 

ı ıcaretının üçte i.ıcisini tcwı o ugu kıza ibtiyacun var. Mühim olan bir nokta 
fte bu bir felaket olurdu. Yeni Zelandanın geri kalan nüfusu İngiltere ı'le yapar. Harı'ce pek ço·k - Öyleyse, dedi, müsaade ediniz 

r J y 1 30 varsa o da bana hürmet etmesi ve benim 
c.trafma bakınıyor ve çekiniyordu. hep ngilizdir. anız 00 kadar da yagw, et, yu··n, peynir ve deri satar. sizden istiyeceğim ahlaki hayatı anlata -
S d k 1 k k d Ç l d T .. k' ed w k onun saadetini düşündüğümü anlamasıdrr. ırtın a i yama ı cep eni çı ar ı ve ini var ır. ur ıy en aşagı yu arı Kendisinde yeti,en bu maddelerin bir T yım .. Ben dürüşt, müsbet ve ağır başlı bir 

hirezda bu halde kaldı. 3 defa küçük olan Yeni Zelanda ] 840 kısmını kendi fabrikalarında itler, - abii.. adamım. Her işi temiz olarak ister m; ve 
işte soldan bir ayak sesi duyuldu ve dan 1907 ye kadar bir lngiliz müs· mesela: - Öyle ise ş.imdi asıl meseleye gele . karımın da ciddi olmasını arzularım. O • 

Çolak Ahmet göründü. Küçük Aliyi temlekesi idi. lim.. Benim zengin bir kadına ıhtiyacım nun için kanm, benim hayır sahibi. ve er· 
h&ıa bıraktığı gibi bulunca çıkıştı: 1907 den itibaren müstemleke ha - Yünlü kumaşlar, çuhalar yapar, yok. Para için evlenmek düşüklüğünü gös- keklerin en iyisi olduğumu bilmelidir .. 

- Ne duruyon daha~ Soyunsana ... ]inden kurtulup bugün Kanada, Ce • Tabaklık, ayakkabı fabrikaları, yağ termem. Karımın benim ekmeğimi yeme • Şef kondoktör oturdu: ve derince bir 
- Şey ... Buradan gelen geçen olu- nubi Afrika ve Avustralya gibi dö - ve konserve fabrikaları gibi. Iİni isterim; ve onun bu :ihtiyacı duymasını nefes aldıktan sonra nişanlısına, aile ha • 

"" d ki z l idare merkezı" Wellı"ngton'dur. A arzularım. Fakat büsbütün de fakir bir ka· yatı, ve bir kadının yuvasında yapmakla ,,-or a. .. minion fe ine giren yenı e anda • 
- Olursa ne olur) Kadın değilsin mutedil mıntakada bulunmak dolayı- uckland, Ch'ritchurch ve Dunedin dın :istemem hani .. Siz de takdir edersiniz mükellef olduğu vazifeler hnkkında 

) h 1 idi ki yarın çoğalacağız; çocuklarımız olacak... uzun mütalcalar scrdetmeğe başladı. a?... aile Avsutra.lyaya nazaran daha mü • meşhur fC ir er· ·r. 



10 Sayfa SON POSTA Ağustos • 

İttihatçılar Devrinde G<htur 
M•lım•din 
Yeni 
Mac•ral•rı 

CiBALI ZiNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romam: 37 

fi!UHALEFET 
Petri, evvela buna inanmak isteme- zun zaman uğraşmıştı. Fakat, kırıl • 

misti. Derhal tabancasını çekerek hah· mı~ iİhi sızlayan kemiklerinin acısına 
çe;e çıkmış, ve meJ::haneye doğru iler· dayanamamış; vücudunu daha fazla 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl _öldü? 

lemisti ... Fakat meyhanedeki gürültü- zorlııamamıştı. 

Son Posta• nın siya.si tefrikası : 

Selim Sım Bey hizmete hazırdı, ve hatta 
sarayına sürüklemek suretile 

- 22 - Yazar. Ziya Şaldr ~ .. 

koca bir insan selini Yıldız 
işe başlamıştı. yü i;itir işitmez, tekrar içeri dalmış.. Biraz dinlendikten sonra, suyun is-

olleri sımsıkı bağlı olan Ç._avur Mehmc- tikametine doğru yılan gibi sürünme· işte, 0 devrin belli başlı şahsiyetle • h~lkı~ galeyanı karşısında, naaılsa ha-1 (~eı;ni~etin bülbülü müterennlmi) ite-, 
di yakasından kavramış .• orada bulu- ye başlamıştı. Bu da o kadar kolay ol- rinden olan şu zatlarla jşe girişen ce· mıyetı harekete gelen ·bu zat da, (bu sılmıştı. 
nan arkadaşlarına: mamıştı. Lakin, bir hayli uğraştıktan miyet, az zaman zarfında, İstanbulda sefer) teklif edilen hizmetten kaçma• Fakat .. Meşrutiyetin illnı Uzerinden 

- Hepiniz, dağılın. sonra, suya yaklaşmıştı. epeyce terakki eseri göstermişti. Ve bu mıştı. dört gün geçer geçmez; SelAn.ikten bir 
Diye bağırmıştı. Karanlıkta, hiç bir şey göremiyor - defa cemiyete intisap edenler de; ilk Vazifesi; Selim Sırn beyle beraber heyet gelmişti. Bu heyet; Tallt (1)

1 Kaptan Mihaloviç, ihtiyatli davran- du. Yalnız, yüzünü yerlere &Ürerek bu- (Terakki ve İttihat Cemiyeti) azaların· birer topçu katanasına binerek cadde· Rahmi(2) Cmal (3) beylerden mil • 
mıştı. Sokak kapısının üstündeki cum- lunduğu yeri keşfe çalışıyordu. Niha- dan daha ziy:ade münevver ve enerji lerde dolaşmak ve zabıtayı kontrol al- rekkepti. 
baya koşmuş bakmış: yet, çenesi, bir taf tekne içine girmiş, sahipleri idi. · tında bulundurmaktı. Fakat şunu da Heyetin vaziyeti, ciddt ve az çok 

- Bu tarafta kimse yok .. buradan yüzüne de su serpintileri temas etmiş· * kaydedelim ki, doktor ve feylesof Rı· mütehakkimdi. Kendilerlneı mqruti• 

kaçalım. ti. İstanbulda bu suretle ikinci defa o· za bey, bu vazifeyi (hamiyyeten ve yetin ilanı hadisesinde muvaffak olan 
Diye homurdanmıştı. Ve kapıyı aç- Gavur Mehmet, dudaklarını suya Iarak teşekkül eden cemiyet, kısa bir teberrüken) kabul etmemişti. Kendi- hürriyet ordusunun blrer muzaffer 

miş, dışarı fırlamıştı. Bir kaç san.iye dayamış; kana kana içmişti. İçine bi • müddet sonra, (Paris) ve (Selanik) sine bu hizmeti mukabilinde, cemiye· kumandanı pozu vermişlerdi. 
ıarfında orada bulunanların hepsi da- raz ferahlık gelmişti. Ve sonra, başını merkezlerile de irtibat hasıl etmi~ti. tin mütevazi kasasından (yevmiye bir Heyetin şerefine, 

0 
akşam Tokatll• 

ğılmış; ortada yalnız, elleri bağlı Ga- da yukarıdan dökülen parmak kalınlı- Fakat, bu rabıtalara rağmen İstanbul adet sim mecidi) tediye ve tesviye e • yan otelinde on iki kifilik bir ziyafet 
vur mehmetle, onun yakasından sım· ğındaki suyun altına tutarak ateş gibi merkezi istiklalini muhf!faza etmekte dilmişti. verilmisti. Ve hu ziyafetten sonra da 
~ıkı yakalamış olan Petri kalmıştı. yanan başını serinletmişti. .O zaman, idi. Esasen merkezlerin hiç biri arasın- Fakat, meselenin iç yüzünü bilmi • hususi bir odaya geçilerek orada l.ıan-

- Gavur Mehmet, seni öldürece • biraz daha aklı başına gelmişti. da yekdiğerine tekaddüm ve tefevvuk yen İstanbul halkı, Rıza Tevfik beyi bul cemiyeti idare heyeti ile mB.z:akere-
ğim. Çenesini o taş teknenin kenarların- edecek bir rüchaniyet amili mevcut topçu katanasına rakiben gördüğü ye girişilmiş; şu kararlat ittihaz edil .. 

-Onu; çok iyi biliyorum, Petri. da gezdirmişti. Maksadı, taşın keskin değildi. Aradaki rabıtanın sebebi de; günden itibaren ona (İttihat ve Terak- mişti: 
_ Fakat şimdi değil. bir yerini keşfetmekti. Eğer böyle bir her merkezin kendi muhitindeki hare- ki Cemiyetinin sembolü) payesini ver· l _ İstanbul merkezinin tefkilAti 
_Nasıl istersen}.. yer bulursa, elindeki ipi oraya sürte k 1 d kd'V · · h b d t e mis.ti. 

et er en, ye ıgerını a er ar e m • tetkik edilecek. 
·- Söy1.e, çabuk söyle .. egv er söyler· sürte kesecekti. d 'b · Vaziyet, Rıza Tevfik beye hos, gel-

sin en ı arettı. 2 _ Yeni bir idare heyeti t-ekkül sen, seni derhal bırakırım. Fakat bütün araştırmaları, hiç bir i- * mişti. T epebaşı bahçesinde, Fransız -Y 

Gavur Mehmet, acı bir tebessümle yi netice vermemişti. Yer hizasında İstanbul merkezi; azasını çoğalt • tiyatrosunda nutuklar vermeye heves· edecek. 
gülmüş ve cevap vermişti: 

- Hayır, Petri.. söylemiyeceğim. 

Kendimle beraber, kimseyi ölüme sü-

bulunan bu taş yalak, adeta büyükçe makta bililtizam büyük bir teenni gös- lenmişti... Esasen şiirlerile bir çok 3 - İstanbul, merkezi rcamen ve a· 
bir kaptan ibaretti. Bundan taşan su, lermekte, ve cemiyete aiınacak azalar hassas tarafdarlar kazanını~ olan Rıza lenen hükumetle temas ederek faaliye-
akıp gitmekte idi. hakkında çok ihtiyatlı hareket etmekte Tevfik bey, bu nutuklarile de genç ve te girişecek. 

rüklemiyeceğim. 

Petri, bir yay gibi gerilmişti. Gavur 
Mehmede ağır bir küfür savurduktan 
sonra onu yandaki odalardan birine SÜ· 

rüklemişti. Yıldırım süratile, köşedeki 
püyük ·bir sandığı çekmişti. 

Gavur Mehmedin zihnini derhal bir idi. İstanbulun her tarafı hafiyelerle münevverler arasında bir kat daha pc· 
sual işgal etmişti: muhat olduğu için bu da pek tabii idi. restiş kazanmakta gecikmemişti. (Arba nr) 

- Acaba hu su, nereye akıp gidi - Onun için, meşrutiyet ilan edildiği da- Bu arada Rum kilisesine gitmi,, 
yor}··· kikada İstanbuldaki cemiyet azasının nutuk söylemişti. Musevi havrasına ( 1 ) Bilahare sadrizam olu 

Pata). 
(Tallt 

Eğer bu suyun akacak bir yeri ol- adedi, defter dahilinde ancak (yetmiş gitmiş; Hasköy İspanyolca.sile vaaz 
masa; hiç şüphesiz ki orası bir göl ke- k' ·) d "b · · f V artık Rıza Tevfik bey · 

(2) fmıir valisi Rahmi Bey. 

Sandığın altındaki döşeme tahtaları
na kuvvetli bir tekme indirir indirmez, 
bu tahtalar yana devrilmişti. Açılan 
boşlukta bir demir kapak meydana çık· 
'mıştı. Petri, iki eli'le asılarak bu kapaiı 
'açmıştı. Ve sonra, Gavur Mehmedi o
muzlarından iterek, karanlık bir 00\ılu· 
ğa doğru yuvarlamıştı. 

·ışı en ı arettı. vermış ı... e , 
~&~ti. Ghm M~mcl, Wr~ d~ Kookoca~r istili~t hü~m~ine ==========~===============~--~~ 

( 3) Cemal Pqa. 

* 

kika düşündükten sonra: karşı, yetmiş kişilik bir kuvvet, tabii-
- Her halde, buradan denize kadar dir ki (hiç) mesabesinde idi. Buna bi~ 

bir yol olacak. naen meşrutiyetin ilanının ilk saatle • 
Diye hükmünü vermi,ti. rinde, İstanbul merkezi azalarına bir 
Evet .. denize kadar, bir yol olabi • şaşkınlık gelmişti. Bir anda ne yapa • 

lirdi... Fakat bu yoldan istifade ede. caklarını kestirememişlerdi. 
bilme1i için evvela ellerindeki o sım- İlk harekete geçen, (Fatin efendi) 
sıkı bağları koparmak .. ve sonra da bu idi. Derhal idare heyeti azalarını bir a· 
zifiri karanlıkta, o yolu bulabilmek el- raya toplamış; vaziyeti müzakereye 

Gavur Mehmet, kendine geldiği za- zemdi. Halbuki fimdi, bunun ikisi de girişmişti. O zaman şöyle bir karar ve-
man, vücudunun bütün kemiklerini k.ı- mümkün değildi. rilmisti: 
rılmış zannetti. Başından topuklarına Bu serin su, Gavur Mehmede hayat 1 -· - Abdülhamidi okşamak suretile. 
kadar her tarafı derin bir iztırap için· vermıştı. Düşünce ve muhakemesi matbuata bir velvele vermek. 
Cle idi . kuvvetlenmişti. İztıraplan, biraz daha 2 _ Hatkın hissiyatını tahrik ede • 

Bilhassa başı, fena halde sersemdi. hafiflemişti. 1,te o zaman zihninden cek hareketlere girişmek. 
Düşünmek kabiliyetini kaybetmişti. şu kelimeler geçmişti: 3 - Memleketin umum~ vaziyetini 
Son vaziyetini, güçlükle hatırhyabildi. - Şimdi hatırlıyorum... Petri çor- mürakabe etmek. 

Ye sonra derin derin içini çekerek: bacı beni taş oda denilen yere naklet- Bu sırada, cemiyete yeni ve mühim 
- Acaba, neredeyim).. tirecek, ve orada işkence ederek söy- unsurlar iltihak etmişti: 
Diyebildi. letecekti. Fakat tam beni nakledecek- Göz hekimi Esad paşa. 
Bunu kestirmek mümkün değndi. leri zaman, baskın oldu ... iyi amma, Mektebi mülkiye müdürü Celal bey. 

Hiç bir taraftan küçük bir ışık sızmadı· hu baskını yapan, kimlerdi?.. Baskın- Muharrir, Abdullah Zühtü bey. 
ğı için, mezar kadar karanlık bir yerde dan maksat, ne idi? .. Muhakkak olan İkdam gazetesi sahibi Ahmet Cev • 
idi ... Yalnız, bu1unduğu yer, serindi. bir şey varsa; basanlar, bizim ark3 • det bey, henüz mütereddit bir vaziyette 
Kendisine pek uzak olmıyan bir yer • daşlardı. Demek ki, günlerce görün • idi. Tevfik Fikret, henüz biç bir şey .. 
den, bir su şırıltısı işitilmekte idi. mediğim için beni merak ettiler. İzimi den ümitvar değildi. Yalnız, Serveti 

Gavur Mehmet, kulağını bu su ~ı- takip ettiler. Burada olduğu~u öğren- Fünun sahibi Ahmet İhsan bey, faal!-
rıltıısına çevirdi. Büyük bir dikkatle diler i bu da ala ... Yalnız, merak edı - yete girişmişti. Derhal (Yevmi Serveti 

dinledi. Kulak tahmini ile mesafeyi ta· lecek bir şey var. Acaba, bu baskının Fünun) isminde bir gazete neşrine tc
yin etti. Bu su, her halde uzak değil- neticesi ne oldu L Bu herifleri ürküt- şebbüs etmişti. 
di. mekle kaldı İse, bir şey değil.. fakat, Fakat birdenbire galeyan artmı~tı. 

Dili damağı kurumuştu. Vücudu, bir ikisini yakaladılarsa, benim işleri- Binlerce kişiden mürekkep kafileler so
cayır cayır ateşler içinde yanıyordu. f. n:i ~a~a.~en. bozdular; demekti~ ... kakları, ve resmi daireleri dolaşmıya .. 
sittiği ses, ona dünyanın en tatlı mü- Şımdı, ıkı ıhtımal karşısındayım. Bı • hatta, Yıldız sarayına giderek padişah-
~ikisinden daha cazip geliyordu. rinci ihtimal, şudur. Eğer ecelim gel- la temasa başlamışlardı. 

içi derin bir istiha ve mahrumiyetle di ise, burası bana mezar olacaktır. O Artık cemiyet erkanı da ortaya atıl-
sızladı · ' zaman bu kanlı ve katil heriflerin yap- mışlar; bir (reaksiyon) hareketinden 

- Ah ne olurdu}. Oraya düssey- tıkları şeyler de, yanlarına kar kala • korktukları için umumi vaziyete karış-
dim.. hiç' olmazsa, susuz ölmezdim. caktır .. · yok eğer ecelim gelmedi ise, maya mecbur kalmışlardı. 

D. Id d aramızda müthis bir çarpışma baslı· ıye mırı an ı. . · 
Yerde, sırtüstü yatıyordu. Bağlı el· yacaktır. Bakalım, ~nu~ son~ da ne-

leri, altında kalmıştı. Eğer yüzüstü reye varacaktır... Şımdı benım yapa· 
düşmüş olsaydı; dizüste gelmek, ve cağı~ bi~ iş varsa; bu he~ifler buraya 
sürüne sürüne oraya gitmek mümkün geldıklerı zaman, onları bı.r yalanla o· 
olabilirdi. Fakat bu vaziyette nasıl gi- yalamak, bir kaç gün vak.ıt kazanmk-
d b·ı kt'? tır. Tabiidir ki buraya bir ışıkla gele • e ı ece ı .. . 

F k k. · d h t' arttık ceklerdir. Bundan istifade etmeliyım. a at va ıt geçıp e arare ı - k 
' · d h t l l b ş Nerede bulunduğumu ve nereden a-ça suyun sesı a a at ı ge meye a · k 

1
. · V 

1 ' A k d l · kA 1 çabileceğimi esfetme ıyım. e .... amıştı . rtı ayanı masına ım an o • · d' .. d k' b' 
b. 'h · h l' · 1 t Gavur Mehme ın vucu u, san ı ır mıvan ır ı tıyaç a mı a mış ı. . · 'b' 

K- d' · · .. l''kl w ç elektrık ceryanınan temas etmış gı ı, en ısını, guç u e sag yanına e - . . .. k" b' ·1 
· b'l · · F k b ff k birdenbire titremıştı. Çun u; ıraz ı e-vıre ı mıştı. · a at una muva a o • .. .. . . 

lunc~ya kadar bir çok güçlük ve ıztırap risinde, ve başının us.tunde .bır ses wl • 

çek misti. .. Yan üstü çevrildikten son- şitmişti. İşittiği ses, hır demır kapagın 
ra, yii,züstü kapanmak kolay olmuş • kaldırılmasından ileri gelen hırıltıdan 
tu. ibaretti. 

Dizlerinin üstüne kalkmak için u • (Arkası var) 

Cemiyet umumi vaziyeti idare et • 
mek için; herkes tarafından tanınan, 
iyi söz söyliyen, icabettiği zaman halk 
üzerinde tesir husule getırebilen iki ha· 
t~be lüzum göstermişti. Bunun bir!, ce· 
miyete dahil olan • ve ask.erler arasın
da da bir hayli tarafdarı bulunan • (is
tihkam mülazimi evveli Selim Sırrı 
bey) olabilecekti. İkinci şahsiyet için 
de, (doktor ve feylesof Riza Tevfik 
bey) akla gelmişti. · 

Selim Sırrı bey, hizmete hazırdı. Ve 
hatta, koca bir insan selini harbiye ne· 
zaretine, şeyhislam dairesine, Yı1dız 

sarayına sürüklemek suretile işe başla-

mıstı. 1 
Rıza Tevfik beye gelince; • artık 

l ______ ı._t,_•_n_b_uı __ B_•_•_•_d_IY_•_•_ı __ ıı_ı_n_ı._r_• ____ ~I 
Ketif bedeli 1998 lira 97 kurut olan Heybe~iada halk Çefmeai fU ~n· 

nın değittirilmesi pazarlıia konulmuttur. Ketıf evrakı levazım mit~· 
de görülür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 150 liralık lllU'ftk· 
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 12 Ağustos 936 çarpmba d· 
nü saat 14 de daiıni encümende bulunmalıdır. (B.) (149) 

* * Kasımpatada başı bot tutulup Beyoğlu dair~ine berayi muhafaza ~ 
edilmia olan bir adet san keçi yavruslle keza bır adet kurt yavrusunun 8 1UD 
zarfında sahipleri çıkmadığı takdirde satılacağı ilin olunur. (B.) (266) 

* * Ketif bedeli 1203 lira 57 lrurut olan Üsküdar, Bulgurlu mes~lt K~-
cuk ve Beylerbeyinde münhedim olan liğım mecralarının tamiri puarhia 
konulmutdur. Kefif evrakı ve şartnamesi levazım ~üdiirlüğünde aöriilür. 
Pazarlığa girmek isteyenler 91 lirahk muvakkat temmat makbuz veya mek· 
tubile beraber 10/8/936 Pazartesi günü saat 14 de dai~ encümende hu • 
lunmalıdır. (B.) (253) 

* * Beherinin muhammeni 

7 Ton:.... .......... ....:.•7.:....:Lir=·~a.:..... .......... ~M~a-d~e-n_k_o~·m~u~-r_ü __ __ 

700 Adet 90 Kuruş Çiğdene tahtası 

70 " 155 ,, Gürgen tahtası 
70 ,, 12~ ,, Taban ağacı 

200 ,, ______ .....:s~o--~,,:.....----~K~oı ..... a~ğa~c-ı__.---::--
çifti 6 ,, Tekerlek parmağı Tane 5000 

2000 
350 " 

,, 22 ,, ispit 
Adet 60 ,, Tekerlek b~lığı 

200 Kilo kilosu 48 Kuruştan Giri yağlı boya 
::_=.::::..:.::_;;::.:~-:-...:-;~....;._--

3500 Kilo kilosu 8,5 Kuruştan Lama demir 
6000 adedi 3 " Civata 
3000 adedi 1 ,, Pul 

150 kilosu 16 ,, Çivi 

Teminab 
9 Lira 

69,S • 

71,5 
" 

1,50 ,, 

41 ,, 

25 Ade:t___:a:d:e=di~·_:.2 ____ ~"=----M~a~t-k~ap~-----:--;-:; 
B l 1 · · · IazımA olan b- türlü malzeme cinsleri itibarile be a at ate yesı ıçın -T 1nazım 

kısma ayrılarak ayn ayn açık eksiltmeye kom~lmuş~~~· Ş~rtnamea.i a 
müdürlüğünde görülür. istekliler kanunun tayın et~ı vesika ve hizalarmd 

.. terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 17 Aiaatoa 
gos t · ·· .. t 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (4337) 
936 pazar eın gunu saa----------------·------

Türk Maarif Cemiyeti ___ , 
Resmi ilin 

İşleri Bürosu 
. k ttaki 

Yeni Postahane karşısında Erzurum . hanında 2 incı AfAk -
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren ışe. haşlamıştır. 8 

darların resmi ilin.lan bu adrese göndermelerı. Tel: 21101. 
Resmi İlanlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur. (60) , 



SOR POSTA 

SATIŞ iLANI l.___•a--•T~•--1 
lst. Dördüncü İcra Memurluğundan: Bu Akt-.;,::roaram 
24930 ilau No. eiyla Feride tarafından borç alınan 1800 lira muka· 12,30: Muhtelif pliklar •• Halk muü

lailincle Vakıf Paralar lclareaine iPotekli olup tamanmw ,_,in)j üç imi; 18: Saat 20 ıe kadar Tepebap bah
ebli vukuf tarafından {4820) dört bin aekiz yüz Jirmi lira IDJmet ~den nakil; 2o,3o: Halk muıikiai 

(pllk) ; 21, 30: Son haberler. 
takdir olunan Kadıköyünde Raaimpap mahallesinde Düz 'Ye Akifbe! Saat 22 den sonra Anadolu ajanıınm 
IOkaldanacla yeni: 14, 14/1, 14/2 No. h bir tarafı Akifbey IOkap, bir pzetelıere mabaua havadis .erviü verile • 

tarafı Ş.hinaia hanen babçeıi ve bir tarafı Hmeyin vereaai bahçeıi cektir. 

't'e tarafı rabü Düz IObiı ile mahdut; zemini çimento, önü lator ke • BUDAPEŞTE 
Penkli bir diikkbı ve Aldfbe:r aokaimda 22 No. b anayı ve Bodrum 19,30: Flüt musiki. 19,55: Seyahat ha-

bralan, 20,25: uSirk» isimli radyo temsili. 
Aatı: Zemini çimento bir taflık, bir oda, bir aralık, beli, kömirlük, 22: Haberler, 22,30: Çiaan muikiai. 23: 

&emini çimento maim ocaklı .. bit mermer tekneli bir mutfak, Zemin Haberler, ıpor, 23,40: Piyano konseri. 
Aatı: Sokaktan dört mozaik baamakla çıkılan zemini Karoıiman bie 24, l 5: Smiling Boya cazı. 
aa.hanlık, hodrmn 'Ye zemin katından çıkılan merdiven, aofa, biri iç VARŞOVA 
1ce 1a11dık ocluı, biiyük bir oda, diier küçük bir oda, .._.diven altı, 18: Orkestra, 20: Radyo piyesi, 20,40: 

Oda muaikiıi. 21,25: Konuımalar, 22: Bü
Birinci Aalı: Bir aofa, iki oda, aandık odası 'Ye bel&, Çatı: Buık tavan- yük anne prlulan, 22,30: Koro '" kan-
b 10fa, _ önii balkonladur •• yı muhtevi -ye ayda 17 lira ile Pllftlltör pk musiki. 23: Olimpiyat netice9L 23,3S: 

Lverin tahtı iıticannda 14 No. lı bir kaıir evle; bu evin ayni enafını Pllk (Seali düo). 24: Dan• musikisi. 

laaiz Jalnız bodrumunda dtikkin, mutfak ve kömürlük ye belilı • PRAG 
ıa..tunan 14/2 No. 1ı ve 151,00 metre murabbaı .. banın 104,00 metre 20,05: Bir yaz kabaresi. 21,0Sı Popü-
~ mebna, 3,00 metre murabbaı aydınlık ve 44,00 metre ler keman musikisi. 21,30: Skeç. 21,45: 

Radyo orltestruı. 22,45: Olimpiyat ha • 
lbarabbaı ana olan ve beden duvarları kagir, dahili akıamı abfap berled. 23,3s: Salon cnkeeraa. 
2emin 'Ye bodrum kab pencereleri demir kepenkli cephede bir çdmıaaı 80KRF.Ş 

olan iki kagir evin tamammm tamamı açık artbrmaya konmut olup t 9, 15: Dana malilmi. 20: Konferan1, 
fartne=eıinin 29/8/93S tarihinden itibaren dairemizde herkes tara· 20,20: Dana. 21,30: Sahburgdan nakil. 
'-daD. ıörülebileceii cibi 10/9/936 tarihine müaadif Pertembe pnü 22.40: Haberler, 23,05: Küçiik orkeatra. 

laat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile •tılacaktır. 23•55 : Son habe~ 
Arttırma bedeli muhammen kıyınetinin yüzde yetmit bqini bulmadığı 20,30: Milli nepiyat, 20,SO: Milli tukı
t.lrtirde en ıon artbramn taahhüdü baki kalmak üzere 25/9/9'36 Jar, 23: Berlin olimpiyatları neticesi. 23,IS: 
tarihine müaadif cuma ıünü aaat 14 den 16 ya kadar dairemizde ya• Haberler, 23,30: OrUıtra komeri. 24, IO: 

llllacak olan ikinci arttırma1ında ıayri menkul en aon arttırana ihale Kon.er nakli. 
MOSKOVA 

-"-cektir. Taliplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu niı • 18,30: Uluanya prkılan. 20: Griegin 
'-tinde pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu ha- eeerlerinden tulular (Sopran bariton aea

lllil bulanmalan lizımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icareai, Taviz )erle), 21: Dinleyiciler tarafından ı~ar• 
Wel ft Belediyeye ait tenvirat 'Ye tanzifat riİIUDlU abf bedelinden lanan pıogram, 22: Yabancı dillerle net· 

SATIŞ ILA.NI 
lst. Dördüncü icra Memurluğundan: 

24166 ikraz No:ıile Hatice Hediye tuafmcluı borç •iman 600 Lira ...,. 
bbilinde Vakıf Paralar idaresine birinci c:lerece n birinci macla ipotekli olup 
tamamma yeminli üç ehli vukuf tarafmdan 1485 Ura kıymet takdir olu • 
nan Boiaziçincle Kanlıca'da Hiar cad. e.lö 94 Yeni: 40 No:h bir tarafı S.. 
chka, ltir tarafı Nedime müfrez analan arkuı lehi derya cepheai Hisar cad
cleüle mahdut. Zemin Kab eokaktan merdivenle inilen bahçe içinde ....._ 
hali IMllnnan. n iki baumeld. cirilen bir ubanhk, WrlWiae: pPlen ild oda, 

zemini çimento ubit tezgih, Maltız ocaklı Gusülhaneli mutfak, arahktl( 
mmluk tatlı bir beli ve odanın birinde deniz cihetinde ahfap bir terru, 1-
Rri lmmen çimento bir nhtım. Birinci Kab: Bir eofa üzerinde üç oda, Yr 
heli, ve elektrik telilatmı ve 80bk cihetinde bahçede Sarnıç ve İncir, F.rili, 
Dut aiaçlumı bahçenin önü dıvarbdır. Muhtevi ve 168,50 Metro murablllil 
ananın 49,00 Metro murabbamda mebna iki katlı altmda bodrum ve im • 
J'khaneai olan bir abf&P evin tama.;..nm tamamı açık arttuwya konmat 
olup fUblamelinin 2.9/8/936 tarihinden itibaren dairemizde bakes taraf.. 
elan aöriilebileceii gibi 10/9/936 tarihine müadif Peqembe cünü eaat 14. 

den 16 ya kadar clairemizc:le açık arttırma ile Atılacaktır. Arttırma bedel 
muMmmen kıymetinin '?o 75 ini buhnadıiı takdirde en 10n artbnmm tuM 

laiiclü l.ıri blmak üzere 25/9/936 tarihine müuclif Cama lid mt 14-
16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmumda pynmenlml 
ıme muhammen kı,ıuetinin % 75 ini balcluia takdirde en 1GD ütbnaa i
mle edilecek 'Ye balmachiı takdirde 2280 nmmralı ...... lalkümhn.ıa 
tevfikan aabfı ıeri bakılacaktır. Taliplerin muMmmen kıymetinin yüzdıa 
Jedi baçuiu niabetincle pey akçelini veya milli bir Bankanm teminat.-., 
tabunu h&miI bulunmel.n liıamdır. Miiterakim "*liler ile nlof icanıli, 
Taviz t.edeli ve Belediyeye ait tenvirat Ye tamifat rüsuma Sabf bedelin• 
den tmzil olunacaktır. 2004 numaralı icra ft iflia kanununun (126) 11111 

maddeamin dördüncil fıkrasına tevfikan bu gaynmenkul üzerinde ipatelll 
elacakldar ile diğer alibdaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarini 

ve hU1u1ile faiz ve muarife dair olan iddialarını, ilin tarihinden itibaral 
(20) yİrmi g6n içinde nrala mÜlbitelerile bildirmeleri, akli halele haklui 
tapu ıicillerile Ahit olmachkça Mbf bedelinin paylqmumdan hariç kalacak· 
lan cihetle alikadaranm ifl>u maddenin mezkiir fıkruma göre hareket et • 

meieri ve daha fazla ımlUmat almak iıteyenlerin 4 ~ cloeJa numaruile 

müracaatları ilin olanm. ( 4503) leazU olunacaktır. 2004 numaralı icra -ye iflia kanununun (126) Del rİ.)'at. 

~""•İnin dördünca fıkraama tevfikan bu ıayri menkul üzerinde 
10 ~~ İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 

lllJllllD~ alacaklılar ile diğer alikadaranm ve irtifak baldo ..biplerinin ıe: Oda mmikm (plak), 19: Haberler, 

.. llaldarmı Ye buaaaile faiz Te maarife dair olan ldclialarmı, ilin 19,15: Muhtelif ptlldar, 20: Solo (plak), Muazzez Dilfükir ile Fatma Haliclep ait olup Emniyet Sandıjma 
lıarilalnden itibaren (20) yirmi ıün içinde evrakı mmbitelerile bildir- 20,30: Stüdyo orkemalan, 21,30: Son.... birinci derecede ipotekli ............ yeminli iç ehli nkuf..,.,.. 
....... alui halde baklan tapu ıi cillerile .. bit olmadıkça eabf bede- berler. dan 2100 lira kıymet takdir eclU• Davutpap.da Be,azıt Cedit maMl-
111-..!_ ı .. __ b ibetl 1aı_ dara ı-L Sut 22 dea eoma An.dola .;u.mn Ced• ,._ --- k .. d --L• 1 18, • l No. 1 •• ıı... - P&J'-,maaından ariç kalacakları c · e a aaa nın .,..u le1inin Be1ud ıt çurması IO agm a caaı , yenı u -.• 
SJD.. la laezktlj. fıkraama ıare llarel:et etmeleri ft .... fula .-eteleıre malwge havadia MrM wrile • Murat hane ve balıçeai, aolu Hasan Basri hane Te bahçesi, arkan Ha

cektir. 
-ltbn.t almak iıtiyenlerin 4 ~ doıya numaraıile müracaatlan ilin ı- l aan Basri Krepdüten fabrikuı, önü Beyazıt çıkmazı aokaiı ile mah-
olanur (~ ı _ Yeni Neşriyat dut abpp bir ha.nenin .. tılmuma karar verilmittir. 
- • , or \'nwd::iıı!ic ta="'' ı , u ft&hl- 11a .,_ lı:Dltlr, IDlllek w atır Boclrw btu Kaqahldı ._w topak Od od1mhlk. Z-,in bb: Z.. 

Naf 1• a Veka"' Jetinden •• mecmuumm 11 
IDcl l&J1ll oıtmlfbr. mini mermer difeli bir methal, lmmızı çini döteli bir tatlık, bir mut • 

KUDUZ - Kuduzun, hlltopatololl '" eti· fak, bir beli, iki oda. Birinci kat: Bir aofa üzerine üç oda, bir beli. olup 
ologisl batkında i:baıı filkı'ti Abel tarafın• J-l.a.....!L • b" L.-... d U- • • • 168,S _2 

1118J936 Sah ıtmG aat on beşte Ankarada Nafia VekAleti 
~ İlqaat dairesindeki müııakua komisyona odumcla Aydın 
~olanan 67 + 20(), 27 4 + 000, 390 + 400 ve 415 + 600 tbıdl 
ldıometreıeriııdeki tat ocaklanıwı ber birinden on bqer bin metre 
lllikip balutm ihzar, nakil ve vagonlara ytiklenmeai ifleri kapalı zarf 
"-liyle ayn ayn mtinakuaya çıkarılımttır. 

1. - Bunlardan 67 + 200, 27 4 + 000 ve 390 + 450 tnel kilo 
llletrelerden çıkarılacak balublarm muhammen bedelleri 21750 lira 
elup muvakkat teminatı 1631 lira 25 kuruftur. 

1. - 435 + 600 &nc:6 kilometredeki tq ocaj'mdaıı pbnlaeak 
"1aatm muh•mmm bedeli 23250 lira ve muvakkat teıninab 17.G&ra 
ra lnnfar. 

S. - Mukavele projeli ile Bayındırlık itleri Genel prtaameüden 
llılrekkep bir takım mllnakua evrakı 55 ve yalnız - 435 + 600 a,ıcı 
~en çıkarılacak balatna mthıakua evnla 18 kurut mu
WeJinde Demiryollar iılfut dllireainden verilmektedir. 

4. - Bu eksiltmeye girmek Ut:eyenler, 2490 nmnarah bna mu
elhince ibrazına mecbur olchıklan evrak ve vetıikaı.rla 7 /5/936 tarih 
._ 3297 numaralı rami ceridede ilin edilen talimataame mucibince 
1'.fta VekJletinclm ..... olduklan mllte.ahhitlik veaikuı ve teklif 
a.rflanm mezktr k11nunun tarifab daiJ'Mİnde lıazırlıyarak 1 lJB/1936 
dıal aut oa darcle kadar makbuz mukabilinde Demiryollu inpat 
daire.ine tevdi etmeleri IAnmdır. (28) 

Betonarme Köprü 
lnşaah Eksiltme hanı 

Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden: 
Urfa Villyetinde Urfa • Diyarıbekir yolu 6zerinde 38,000 lira 

~ bedelli HacıkAmil Betonarme klprüsii infaabnm kapalı zarf 111Dlile 
'8caiıtmeai l 7/8/1936 pazartesi ıtmn •••t ( 15 ) de Nafia V ekAleti 
1-Ye K6pr61er Reisliği eksiltme Komisyona odasında yapılacakbr. 

Eluiltme prtnamesi ve buna m6teferri diğer evrak (190) klll'Uf 
'-'rehilinde Şose ve Klpriiler Reilliğinden alınabileceği gibi isteyen
ler bu prtnameleri Urfa Nafia Mlldtlrlüğüne müracaat ederek 
llrebilirler. 

Muvakkat teminat (2850) liradır. Ekailtmeye girmek isteyenlerin 
'-.ı pzetenin 3297 uyılı nushasmcla çıkan talimatnameye tevfikan 
llalteahhitlik ehliyet vesikanm haiz olmalan. 

Mltealıhlt bizzat Mllıenclia olmadığı Yeya bir miihenclille bera
~ 'bu ite ıtrmediji takdirde aıgari on metre açıldıjında betonarme 
11111' klprll yapllllf olduğuna dair veaika ibraz etmeli IA:amdır. 

Teklif mektuplarmm l 7 /8/1936 pazarteai giinll -t ( 14 ) de 
Aakarada SOM •• Klprller Reialijiae •erilmeai IAnmdsr. (72) 

dar yazılmJf b1r etGddGr. ... •.. ••. ••• •.. .•• e ııı:ıurıa teıuab 'Ye ır ... ~-a nr ır. ·-..-eti umumı1e11 .-
YENİ ADAM - 135 1ncl sayısı çıttı. İçln- bundan 81 m2 bina, kalanı bahçe olan pyri menkul açık arttamaJa 

de lsmaıı Hattının Suçlu olan anat, Ne vazec:lilmittir. 
mutlu dUJID,11aDlar lçln. '" Karattentzl1t 12110/936 tarihine milaadif Pazarteai gtinll uat 14 ten 
başlıklı Jl,lllan, Yeni Bo"9t temel J'UU1 tı-
zerlne bir tııttık, Turpnef batJnnda etüct- 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edileeektir. Arttırma 
ıer, stetan Zvelg'tn l'reud baklanda yamı, bedeli kıymeti mubammenenin % 75 ni bulduğu takdirde mUtterial 
Profesör Ali Turan'ln Turova'Dlll eon sece- &zerinde bırakılacaktır. Aklİ takdirde en IOD artbranm taabhlkll 
il - Virgll'den terctımest - memleket, mm. baki kalmak here 15 p mtıddetle temdit edilerek 27/10/936 tarihine 
tekııtk, dış sosyete.,. bum baberlerl.,. re- m&adif Sah glal mt 14 ten 16 ya kadar km dairemizde 
~ -:U· yapılacak ikinc:i açık arttumumcla arttırma bedeli kıymeti muhammen=ba 

ı.t. 7 iııaci icra ........-laiand•: % 75111 bulmacbtı takdlrde •bf 2280 No. la kanun ahklwu tevfiba 
c • .....,;.;.. 4/8/936 taribJi ......... seri bmdalır. Satq pefindir. Artbrmaya iftirlk etmek iateyealeria 

4 ~ ~-~ 10D ld liluawwwllıcli kıymeti mubammenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi ve,a milli llir 
dainmiae ait P1ft mmbl llpk artbrma bankam teminat mektubu.au hlmil bulan!!IMlan l.Aumchr. Haklan 
==-~ :..: ~~! =-: Tapa licilli ile abit olmıyan ipotekli alacaklarda diier allkade•ama 
lmdaa tubih 0 ..._.. n irtifak Mkkı uhiplviDin bu baklarmı ve hUIUlile faiz ve maa• 

rif ..J-ı.. -1-- .l..l~-1- -L .. .a_ı.--: ile L!-1!1-..a. HA- .&.-....!L!-..1-

MDjdeı 

fıt'.~!f. 
------- -- --------
------ ---- -
Hu E.c z.an&da ~. • 

imal merkezi: Edirne; Kimyager 

Fazıl So11al Uboratuvan. 

e w Ulllll UIUlllllWma 9YnllU -....~ 111nuue ..... UlPllllMRlll 

itibarea üa1et 20 ... ıar&.la Wrlikte clai...a. bildirmeleri lbüacbr. 
Abi takclircle haldan T..- lieilli ile ahit olmıyaalar aabf JwWiaia 
payl ........... hariç bbrlar. llltenlda ...... tenYiriye, tanzifty .. 
den .... eDit Belediye rtı...u Ye V.W i~ bedeli .._,.-... 
tenzil olaaar. 20 Srnelik yalaf -- taYbi ile telllliye mlfteriye aittir. 
Daha fala male-t .... k ilte,.Ier 2611/938 tariJdııdm itiharea 
herkelİD ~için dairede açık balunduralacak arttırma prtna
meai ile 351888 No.111 dosyaya mlracaatla mezk6r do.yada mncut 
veuilci pebileceJderi ilb olaımr. (4497) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Muhtelif eb'Mlc:la cc188» adet bayrak 11 /8/9"36 tarihine rutlayan ala 

sGnil IMt 15 ele pum4ıkla aatm alınacaktır. l.teldilerin % 7,5 pvenme pa. 
ıaJari1e Wrlikte tayin olanan IÜD ve eaatte Kabatqta lnhiRrlar L8YUllll 
n Mibayaat Şubesi Müdürlüjündeki Alım koau.yoaana müracaatları. 

* 5288 IC.ilo 70 lik çivi 
2382 )) 60 lık )) 
4143 » 50 lik )) 

u154» 

prlnameai mucibince. 
Yukarula eb'at ve miktarı yazılı çivi 26/Vlll/ 1936 tarihine rutbs 

J&D Çarpmba Pnü eaat 15 de pazarlıkla aatın alınacaktır. 
isteklilerin prtnamelerini sörmek üzere ve her gün, ve pazarlık içia 

de ta,in olanan aüıı " •••tte % 7,5 aüvenme paralarile birlikte Ka • 
batafta lnbiearlar Lnuun w Mübapat tubeai midirlijüadeki abm 
komia70Dana airacaatlan. (238) 
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Afyon Yetiştiricilerin 
NAZARI DiKKATiNE 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından : 
Afyon yetiştiricileri menfaatlerini göz 

seneki mahsulü Türkiye Ziraat Bankası 
müstahsilden alacaktır. 

önünde tutan idaremiz, bu 
vasıtasiyle doğrudan doğruya 

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

Ahm Merkezleri - Amasya, ( Akşehir - Ilğın ) Afyonkarahisar, 
Aydın, Çorum, (Eskişehir - Bilecik), Gümüşhacıköy, Konya, Kütahy, 
Isparta - Burdur) Malatya, Tokat, Zile. - (177) 

KOÇOK ÇiFTLiK PARKINDA 
Bu •ktam 

MÜNİR NURETTİN 
VE ARKADAŞLARI 

Betonarme Köprü 
İnşaah Eksiltme İlanı. 

Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden : 
Balıkuir Vilayetinde Ayvalık - İzmir yolu ftzerinde " 25,500" lira 

keşif bedelli Albnova Betonarme köprü.o inşaahnm kapalı zarf uaulile 
eksiltmesi 17/8/936 Pazarteai günü saat 16 da Nafıa Vekaleti Şose ve 
Köprüler Reisliği Eksiltme Komiayonu odasında yapılacaktır. Eksiltme 
prtnamesi ve buna muteferri evrak "127,5,, kuruı mukabilinde Şoae 
ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isteyenler bu prtnameleri 
Balıkesir Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek görebilirler. Muvakkat 

'

,.. ' 
JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegnne zararsız 

ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

lNGlLtz KANZUK ECZANESi 
teminat "1912,, lira "50,, kll111fbır. Eksiltmeye girmek isteyenlerin Beyoğlu - tstanbul 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan , __________ _ 
müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmalan. 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle beraber 
bu iıe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında Betonarme bir 
köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 17 /8/936 Pazartesi günü saat 15 ıe kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. "71,, 

Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 Ağustoatan itibaren kayıt muamelesine bqlanacakbr. Yıllık 
yab ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kardeı çocuklara 
aynca tenzilat yapılır. Bu yıl fen kumı da açıJacakbr. Lisenin 
resmi liselere muadeleti Kftltür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 

Beher sınıfa 40 talebeden fazla alınmıyacağından gerek eski tale
benin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde Lise Direk· 
törlüğüne müracaatlan. (55) 

... 
' 

RUJ 
"Vt:Nü~· 

Hepsi biribirıne benzer 
Bütün dudak boyaları, birbirine 

benzerler. Fakat, birinden alınan ne
tice, ötekine uymaz. Bunu. siz de ko
layca tecrübe ed'ebilirsiniz. Bir tüp 
VENÜS RUJU alınız, sonra rastgele 
herhangi markada, başka bir rujla 
bunu mukayese ediniz. Göreceksiniz 
ki VENÜS RUJU, dudaklarınızda, o
rada kendi rengi gibi sabit duracak
tır. Öteki ruj ise, dudağınızın dokun
duğu yerlerde, kendinden birer par -
ça iz bırakarak, soluk ve silik bir le
ke haline gelecektir. İşte, VENÜS 
RUJLARININ bu kadar rağbet gör
mesindeki sebep, onun bu hususiyeti

dir. 
Deposu: Nureddin Evliya Zade 

Kimyevi Ecza, alat ve İtriyat Tica -
rethanesi, lstanbul, Bahçekapı. 

• A 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün -arasız açıktır 

SÜMER BAKNK 
lstanbul Şubeel MildürlüğUnden 

Müsabaka İmtihanlarına 
Girecek Olanlara mahsus 

1 - 10 ağustos 1936 Pazarteıi günü saat dokuzda Sümer 
Bank lıtanhul ıuhesinde (Galata Voyvoda caddeıi) Avrupada 
mühendislik ve sair ihtisaı tahsiline gönderilmeleri için yapıla· 
cağı ilan olunan lise mezunları müsabaka imtihanlarının, Banka 
tuhesinde değil, Üniversite Fen Fakültesinde {Şehzadebatı mki 
Zeynep hanım konağı) yapılacağı ve binaenaleyh ayni aün •• 
saatte mezkur Fakültede ishatı vücut eylemeleri lüzumu ilin olu-

nur. 
2- Bankaya memur olarak alınacak liıe mezunları müsabaka 

imtihanı eıkiden ilin edildiği üzere, Banlcıa binaımda yapılacak
(269) 

İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğünden : 

lstanbul Üniversitesi Fakültelerinde 15 Doçentlik açıktır. imtihan 'JS/ Ey· 
lül/936 tarihinde yapılacaktu. Doçent olmak tartlarmı dolduran Uteklilerin 
açık doçentlikleri ve imtilan tartlannı öğrenmek üzere timdiden miraca• 
atları. «449&> · 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şinıdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4. ncU Ketlde 11 AAuatos 936 dad1r. 

Büyük ikramiye: 3 5 • 000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ·-

DENİZCİLERE iLAN 
Tahlisiye Umum Müdürlnğünden: 

Bazı arızaların tamiri için, sisli ve tipili havalarda ça_lıttlnlmakta olan Ye· 

ilk.. sis düdüğünün faaliyeti durdurulmuttur. Tamırat tamamlandıktan 
• oy OlA ed'l kt" 235 &<>nra düdüğün çalıtmaya batlayacağı ayrıca ı an ı ece ır. « » 

Kolec ve Ticaret kısıml-;.rile =ı 1 L A N •• •• •k K t• • lstanbulda Rızapa,a yoku§unda Cami ·-- -

Uskudar Amerı an iz isesi Sinirli ve cigw erleri zayıf olanlar 
sokağında. No. l 01 fabrikada .alami·n· yoı_n_ r 1 t ki -1 Bunaltlcı sıcaklarda rahat nefes almak ve alnlrler •• • 

EylUHin 22 nci sıılı gUııll saat 13,30 da açılır. Sıhlınta, tedrisataiJe ve madem eıya imal ve satı,ıle mu§tegıl et.,.ak için 
alıl4ka pek iyi dikkat edılir. Kayıt ve kabul için salı gUnleri saat S. Arhanyan'in teklif eylediği konkordato Losyonunu 
9-12, cuınartc i gUnleri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. 1s- projesini müzakere etmek üzere alacaklıla- ç A M 

.. -~ teyeıılere mektebin tarlfmımesi gönderilir. Telefon: 60474 nn 19 ağustos 1936 tarihine müsadif çar- kullammz. 
--- ------- pmba günü saat 14 de İstanbulda 1 İnci 

Nafıa VekaA letı•nden •. Vakıf hanında No. 50 toplanmalan ve top- Ciğerleri temizler. Çam ağacının blıtnn şifnI tesirle:ini haizdir. Çam 

15 Ağustos 1936 Cumartesi günü saat 1 O da Ankara da Nafia BakanlıF 
Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 10110 .lira 97 kurut muhammen 
bedelli 900 metre tulünde 200 m/m lik ve 200 metre tulünde 70 m/m lik 
dikipiz manıonlu çelik boru 116 adet itlenmit ve 329 adet itlenmemif çe -
lik rekor 8 adet bridli volanli vana ve 1 .adet klapenin pazarlıkla eluiltmeai 
yapılacaktır. Eksiltme ,artnameai ve leferrüatı paraıız olarak Bakanlık mal
zeme dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruttur. Is • 
tekliflerin 1 S Ağustos 936 Cumartesigünü saat 1 O da Ankarada Bakanbk 
mılzeme ekailtme komisyonuna müracaatlan Jizımdır. (262) 

lanmağa tekaddüm eden on gün zarfında losyonile banyo yapınız, cilde gnzellik verir. Kokuları ızale eder. Asabi 
vesaiki tetkik edebileceğleri ilan olunur. zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neşe uyandırır. 

İstanbulda Babçekapıda 1 inci Vakıf tı,e•I 60 kuruttur. -c '"' BUyUk eczen 3lerde bulunur. 
hanında No. 50 mukim Avukat ve S. Ar
hanyanm konkordato komiseri Fahreddin. 

························-······························· .. ··· Son Poata Metbaaaı 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

{ 

A. Ekrem UŞAKLIGlL 
&AHIPLERll S. Ragıp EMEÇ 

H. UUfQ DÔRD0NC0 

-----------..-.------
Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 

9/8/936 pazar günü deniz yarlflan münaaebetile saat 19,30. a kadar ~; 
purlar Moda iskelesine gidif ve dönütte uğramıyacaklar ve ~ İlk~ Y~ 
Ada vapurlan Kadıköy ve Anadolu vapurları da Kalamıt 11keleaane: 

yacaldarchr. 


