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MALİYE V İNİN MUJOESI 
Varidatın artması bekleniyor. 
Bu takdirde vergiler indirilecek 
Fuat Ağralı '' İktısadi münasebatımız 
gün geçtikçe inkişaf etmektedir!,, diyor 
lu Bir kaç gündenberi şehrimizde bu • ı 
I nan Maliye Vekili Fuat Ağralı dün 
~ire gitmiştir. Vekil har<'!ketinden ev 1 
~el kendisile görüşen bir muharririmize 

>cnj vergi ihdas edilip edilmiyeceği 
lncaelesi etrafında ortaya atılan sualler 

bıiinasebetile şu beyanatta bulunmuş-
hıt! • 

«- Varidatımızın artacağını umu
~oruz .Çünkü iktısadi münasebatımız 
kiln geçtikçe inkişaf etmektedir. 

Yeniden vergi ihdas etmeyi düşün
bıiiş değiliz. Prensibimiz verği ihdas 

tt~ek değil, mevcut vergilerde imkan 

hisbetinde tenzilat yapmaktır. 
İktısadi inkişaftan mütevellit fazla 

laridat, mevcut vergilerde tenzilat i
kabettirecektir. Bunun içindir ki, yeni 

~erai koymak değil, eskilerde tenzilat 
~al"UOl'a~ 

r-cagız .•• » Vekil Fuat Atralı 

Kral Edvardı karşılamak 

-----------··--········-·-----.. ·-··-.. ··--• • 
ismet lnönü 
dün akşam 
• 

Izmire gitti 
Başvekilin bugün 
söylüyeceği nutka büyük 

ehemmiyet veriliyor 
lzmir Arsıulusal panayırı bugün 

Başbakan İsmet lnönü
0

nün bir nut -
kiyle açılacaktır. Bu noktaya büyük 
ehemmiyet verilmektedir. 

İsmet lnönü dün akşam saat 4 de 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Titülesko ağır 
hasta, hayatından 

ümit kesildi ! 
• • h } k b Jad Romanganın Fransatlan .. lÇID aZlf } aş ı, agrılaralc Almangaga b • k • ) gak/aşması ihtimalleri 

J. r 0 m l S Y 0 D Ç a l Ş l Y 0 r Titüleskonun yeni kabineye 

Muhterem misafirimizin ikameti müddetince ıehirde alınmamasını Küçük A An-
l"k e te · h yapıla k tantın tefessuhuna alamet 

şen ı ve gec nvıra ca l ! sayan ar var 
Perşembe sabahı kara sularımızda rü ve Vilayet ve Belediyeden de birer 

hulunacak olan lngiltere kralı Sa Ma- murahhasın iştirakile bir komisyon ku
icste sekizinci Edvard mütenekkiren rulmuştur. Bu komisyon Parti mer -
•cyahat etmekle heıaber limammızda kezinde toplantılara başlamıştır. lngil
lstikbali için bazı hazırlıklar yapılması tere kralı Modada yapılacak olan bü • 
liiıumlu görülmüştür. yük deniz yarışlarında da bulunacak • 

'Bunun için Dahiliye Vekili Şükrü tır. 
kayanın riyasetinde Deniz Ticaret Di- Ayrıca o gece verilecek olan büyük 
tcktörü, Liman İdaresi Genel Direktö- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Zonguldaktan sonra yeni ve zengin 
bir kömür havzası daha 

idare işleri ~lefonu : 20203 f iatı 5 Kurut 

• 
lzmir Fuarı bugün 
. beşte açılıyor! 
Iktısat Vekilimizin 

"Son Posta,, ya beyanatı 
• 

lzmir Belediye ve Fuar Komitesi 
Reisinin" Son Posta,, okuyucuları 

için yazdığı makale 
1935 ve 1936 panayırlan arasında bir mukayese, 
Fuar nasıl açılacak, panayır sahasının son resimleri 

Bütün bunları bugün " Son Posta " nın içinde gazeteden ayrı 
bir parça olarak bulacağınız 

• 
Iktısadi Kısım 

da okuyacaksınız 1 

'-----------·--------------------------' 
Dil Kurultayı dün 
çalışmalarını bitirdi 

Kültür Bakanı diyor ki: "Dil Kurumu hakikati bulmak 
ve insaniyetçi olmak emel ve azmindedir ,, 

Maarif Vekili dün söylevini verirken 

Bir haftadanberI toplantılarını ya • başlanmıştır. Riyaset rnevkiinde Saf -
pan ve büyük mevzu üzerinde dikketle fet Arıkan, sekreterliklerde de lsmail 
tetkiklerini ilerleten üçüncü dil kurul- Müştak Mayakon ile Zerrin Dilmen 
tayı da yeni bir faaliyet devresine gir • bulunuyordu. Celse açılınca Kültür Ba· 
mek üzere dağılmıştır. kanı söz alarak A-B serileri tezlerinin 

Dün de toplantıya saat tam 14 de (Devamı 5 inci sayfada) 

"Son Posta,, nın Yunan Mütehasısslar yaptıkları araştırmalar sonunda Kas
tamonu kömürlerinin Zonguldak kömürlerinden 

daha iyi olduğu neticesine vardılar 
M. r..w..ı.. toprağına girmesi ·yasak! 

Londra, 31 (Hususi) - Yeni Ro- D •• f"k 1 k t h•"k"" ti" d d "" 
k b• · • ·ık 1A • fıı>-·k ost ve mutte ı mem e e u ume n en umma ıgımız manya a ınesının ı a ametı cırı a· • 

sı, 1922 denberi Romanya Hariciye bu garip karann tashihini beklıyoruz 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Atatürkün 
Teşekkürleri 

İstanbul, 31 ( A.A.) - RiyasetJ
cumhur Umumi Kitipliiinden: 

Kahraman Türk ordusunun. büyük 
uf erinin yıldönümil münasebetiyle 

. 
• 

memleketin her tarafından ıelen ve Selanikten ıeri çevrilen bir «Son Posta» nın kUf*iı 

vatandqlarm yüJuelı: duyp n laey.. Dün, postanın bize getirdiii evrak içe- (Relour, cm.ulation interdite) yani. (gir· 
Kastamonudan bir manzara canlarım bildiren yudardan Atatürk risinden gazetemizin Yunanittandan iade meai yasak olduğundan iade) ibaresi yazı· 

'ltastamonu Hususi) - Şimali Ana- ,hi devirler geçi~ olan şehirlerimiz- çok mütebaaaia olmutlar ve teteldriir· edilmiı bir nüıhasana tastlamakla hayret- la bulunan bu gazete Sclanikte M. Hüs.!1~ 
~~lUn!!n en eski vilayet merkezlerin - ,dendir. Osmanlı İmparatorluiunun l..U.in iletilmeffrıe Anadol• ajııınama ler içinde kaldık. adında bir okuyucumuza aittir. 
~n biri olan Kastamonu birçok tari _ (Devamı 3 üncü .. yfada) ..______________ Kuıaimm üzerinde, Fransızca olarak: (Devama 8 inci sayfada). 
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Her gün ---

Gün,.~ - Dil teorisi 
Ve ecnebi ilim alemi 

SON POSTA 

' Resimli Makale 

1. Talu Sinir kuvveti hayatta en lüzumlu bir meziyettir. 1 eh- • 
•• like karşmnda, feJ~ket karşısında, ihanet karştamda, ya-u çüncü Dil Kurultayı dün akşam lan ve riya kaışınıda sinirlerinize hakim olunuz! 

mesaisine nihayet vereli. Resimde gördiiğünüz canbazlaJ" ekmekierini sinirleri
Bu bahse dair olan bundan önceki nin kuvveti sayc~·inde kazanmaktadırlar. Hayat da bir 

yazılarımda da işaret eylediğim gibi caııbazhaneye hem.er. Hayatta da onlar gibi tehlikeleri 
bu üçüncü Kurultay, ortaya koyduğu i til,faf edenler muvaffak olur, hayalı kazanırlar. 
fevkalade mühim ve müsbet nazariye Hayat yalnız tehlikf!lerlc dolu değildir. Yaşıyanlar heı 
ile, ilim tarihinde ve has':iaten dilcilık gün bir felaket karşıstnda da kalabilirler. Sevdiklerini 
ilminin tarihinde bir merhale, - ha- kaybederler, servetleri mahvolur, en ~uvvctli kanaatle-
yır: Merhale tabirini az göıi'rrüm -bir rinin bir sabun köpüğüne benzediğini görürler. 
çağ başlangıcı teşkil eder. Hayat yalnız felaketlerle dolu değild;r. Yaşıyanlar iha-

Bu iddia, sırf benim kendi iddiam netlerle de karşıla~rlar, en güvendik!eri do3tlımnın, eo 
değildir. Kurultay mesaisini başından inanıi.kları arkadaşlarının, en sevdiklerinin ihanetine 
sonuna kadar pek yakından takip et-1 uğrarlar. 
miş bulunan, muhtelif memleketlerin\ Hayat yalnız ihanetle de dolu değildir. Y~ıyanlar 
en yiiksek kültür muhitlerine mensup 1 her gün, her adım başında yalan ve riy;ı ile karşıJnşırlar. 
on beş kadar muhterem alim de, içi- Yalan ve riya ... Bcnlar insanın hamurunda vardır ve in· 
mizden bu in!ıbala, bu kanaatle ayrıl- sarım bütün diğer nakiseleri gibi bir bıkışta belli olmaz. 
maktadırlar. Doğrudur dersiniz. yalandır. Dostluktur dersiniz, riya· 

Türk ve yabancı, dil bilginlerinin dır. 

bir arada çalışmış olduk1arı «Glineş - Eğer hayatın tehlike, felaket, ihanet, yalan ve riya d0r 
Dil» komisyonunun, son gün Kurul- lu olduğunu hilir ve bunlarla karşılaştığınız takdirde si .. 
taya arzettiği rapor bu lıu~usta sarih, nirlerinize hakim olabilirseniz. muvaffak oldunuz de • 
vazıh ve kafidir. mddir, hayat r;İzindir! 

Komisyonda, ittifakla omıylanan bu 
raporda, Türk dehasının m:ıhsuli.i olan 
<ıGüneş - Dil» teorisi için: 

Llnguistik iıleminde, esaslı bir dev-

a Sinir kuvveti a r-
Eylul t 

=::::::::A 

1 Sözün Kısa:; ı 

B izim arkeoloji müzesinin yaratı
cısı olan Hamdi bey mcrhuJJI 

dermif ki: 
- Bizler, oturmağa ne kadar tef ne 

insanlanz! Dikkat edin: Muhavere)~ 
rımızın yüzde doksanında oturma 
masdarı mevcuttur. Birine rastladık 
mı, sorarız: 

- Nerede oturuyoraunu2l 
Yahut ki: 
- Ne yapıyorsunuz} diye sordu1' 

mu: 
- Hiç .. oturuyorum .. cevabını alı • 

rız. 

Uslu otur, otur oturduğun yerde! 
durmak oturmak bilmiyorsun, otu '" 
raklı bir iv, filancanın evine oturmağa 
gitmek, ve daha bunun gibi, hepsi de 
oturmağa ait bir sürü tfıbirlerimiz var
dır. 

Ve bunu söyledikten sonra da, 
Hamdi bey: 

- Biraz da ayağa kalkıp yürüse~ 
ne iyi olurdu 1 dermiş. 

rim yapacak mahiyette, ta!namile ori- ____ _,,,_.._ ______ ._ _____ ·---------------------------.. 
jinal, enteresan ve derin bir tcori'dir. r o z Onun gibi, dilimizin sinire dokunan 

bir hususiyeti daha vardır ki, o da «4"· 
lem» kelimesidir. 

Bı• teori, yalnız lisaniyat meselelerin- l S 1 N D .A J 
~ değil, ayni zamanda en geniş ve en 
çetin antropoloji, bio - psikoloji ve kub- , __ .;;::;;..._,;;;;.. __ ..;.;;;;;. ___ ;;;;,_.;;;;-;_;;;,.....;;;;,;;,...;;;;;;;......;;;;;._.;; ___ _ 

- Ne alemdesin~ 
- Kendi alemimdeyını. 
- Pederiniz ne alemdd 

lettarih, tarih ve arkeoloji meseleleri- Yıldırımın *------------* Gözlük taşıganlar 
nin hallile de ilgilidir .. " deniyor. Meydana çıkardıgvı HERGÜN DIR f IKRA Beynelmilel bir 

- Hiç ı Kendi aleminde .. 
işte bu tabir, hakkında kullanılafi" 

kimselere biraz havailik, dalgmlıliı 
meczupluk., hatta enailik tevcih edi • 
yor gibidir. 

Bu suretle, ilmin başlıca ~u belerine 
şümulü de, ehemmiyetle birlikte ta~ Define Cemiget icarda/ar 
dik edilen Türk teorisi, artık bundan Prag civarın Borç 
sonraki ilmi tetkikatta esas tutulmağa daki Branov Koca Ragıp Paşa Ve-ziriiızamkcn, 
namzettir demek oluyor. köyünde eski bir gün İstanbulun zengin tüccar-

Bu vakıa, şimdiye kadar istiane e- za man lar dan lanndan birinden yüz bin liralık 
dilen klasik metodlann jflfı.sı ile onun kalmış taştan bir horc aldı. Fakat borcunu bir 
yerine Güneş - Dil metodunun kfüm bir insan heykeli türlü veremiyor, zarif ve edib bir 

d adam olan tüccara karşı lıcrgün bir olması demektir ~ bu yeni meto un bu lu nu yor du. 
vazıı biz olduğumuz için, iftihar ile parçn dahn mahcub oluyordu. 

Geçen pazar gü • Tüccar, Paşanın bu mabcubiyc • karşılanmalıdır. _ 
Komisyonun toplantıları neticesin- nü bu heykelin tini anladı. Bir bayram günü Pa-

de, bir kısmı ecnebi dil bilginleri, pek bulunduğu yer· şayı evine yemeğe davet etti. Sof-
d Tü k k ,:ı., ... _ ra mutantan bir şekilde süslenmiş-çok noktalar üzerin e r ar a~ de köylülerin 

Iannın görüşleri.le mutabakatlerini bil- • ki b" . ti. Envaı türlü yemekler gelip gi • 
d" · lcrdir yaptı an ır ıç • diyor, fakat Paşa mahcubiyetinden 

A me ri ka da Yeryüzünün müsbet, hakiki varlıli • 
gözlük kulla • larını ihmal edip de <,alem nişin) ol • 
nan1ar bir klüp mak, hadisata tepeden bakmak, yahul 
teşkii etmişlerdir. ki inzivaya çekilerek, cezbeye tutula• 
Bunların reısı rak hiç bakmamak bu asrın adamını 
bu klübün ci • yakışır bir hal değildir. 
han,ümul bir Onun için, ben, bana: 
mahiyet alaca - - Ne alemdesin} 
ğını söylemekte - Diye soranlara: 
dir. - Burada, yeryüzünde, benim gib!, 

Klüp açılır a • düşünen ve çalışan insanların arasın • 
çı1maz 30 bin aza dayım l 

1 ırınış • tima esnasında müthit bir fırtına kop-- bir türlü yiyemiyordu. 
Diğer kısmının tam bir mutabakat mut ve bu arada heykelin üstüne bir Zarif ve kibar tüccar Paşanın kaydetmiştir. Yalnız Amerikada 8000 

beyan edememeleri ise, Güneş - Dil te- uıldırım dii~u-ştu-r. halini görünce nihayet el çırptı, u- .. ı··kı·· . d B d 

Cevabını veriyorum. 
Ve dikkat ettim: Hiç kimse de be

nim bu cevabıma kızmıyor. J .,-·- goz u u msan var ır. ütün ünya • 
orisini tamamen tetkike vakit bulama- Heykd yıldırımın teairile ikiye ay- şaklanndan birine kısa bir emir k 

1 
ki 

mış olduklarındandır. Fakat 'bunlar da, 16 verdi. da i gözü ülerin milyonlara baliğ o- • • • 
memleketıenn. e do""ndüklen· andan iti- nlmıt ve içinden ncı asra ait bin - lacağı tahmin edilmektedir. 

al ~'- l ) b k Uşak biraz sonra sofraya altın B •z• M ? haren rnk şayanı dikkat go··_,Jükl· erı· bu lcrce bn ve gümüş si~~e ere ir ço h · d" Cemiyet azalarına, egwer taahhütle - l ll/Or usunaz ~- ru kapaklı bir sa an getır ı. 
nazariye üzerindeki etüdlerini derin- mücevherat dökülüvermiştir. Tüccar kapağı açınca, Koca Ra- rini muntazaman ifa etmişlerse sene • 1 _ Eyfel kulesi Beyaz1t kule-sin • 
}eştirmek azminde bulunduklarını s5y- Yapılan tahkikat neticesinde heyke- gıb Paşa şaşırdı, kaldı. Sahanın i - de bir kere meccani gözlük dağıtacak, den kaç metro yüksektir) 
lemek suretil~ aıakalanm göstermiş- lin ortasında demirden yapılmış bir çinde kuru çam dallan arasında ve yine senede bir kere dünyanın en 2 _ Şimdiki Mısır Kralı :r·aruğun 
lerdir. kutunun içine bu kıymetli para ve mü- Paşanın bizzat imzaladığı borc se- maruf göz doktorlarına meccanen mu- büyük babası, yani hanedanınm mü • 

Bunların bu vaziyetlerini hakh giir- cevherabn yerlcttirilmif olduğu ve nedi vardı. Tüccar cebinden bir ayene ettirecektir. essisi kimdir?. 
mek icap eder. Zira Kurultay mfıza- bunların otuz sene muharebeleri esna- kibrit çıkararak yaktı, sonra sene- Beethoventn mahzenlerl 3 - istanbulun fethi sırasında Ga• 
kereleri esnasında meydana çıkan h:ı- sında buraya saklanmış bulunduğu an- di ve kuru çam dallanm tutuştur- Beethovenin hayata gözlerini açtığı lata kulesi ne işe yaraınıştıri. Ve Fa· 
kikatlerden biri de şu olmu~r ki, Türk laşılmlfbr. Çekoslovakya hükumeti du. evin şarap mahzenleri tayyare hücum- tih Sultan Mehmed bu kulenın iistünil 
diline vukufsuzluk, ilimle iştigal eden heykelin içinden çık.an ve bugün mil - Koca Ragıb Paşa sül..-Unctle: larına ka~ı muhafaza edilecek şekil - niçin yıktır.ınıştır'? bl ) 
kimseler için çok mühim bir noksan yonlarca kron kıymetinde bulunan bu - Anlıyamadım, bunu niçin ya- de tamir edilmektedir. Almanlar bu (Ceva an yr:ınn 
teşkil eder. defineyi hükumete mal etmiştir. pıyorsunuz?. dedi. h l d Be h · ı * 

·1 ~ t tkik t Tü"ccar kibar bir eda ile: ma zen er e et ovenın e yazısı e- (Du""nku·· suallerin cev:ıbları) Türkçe bundan sonra, ı mı e ·a Temizlik rekoru ve Normadl 
d · · b k Efendıınız,· · lu"'tfen ve tenez"Ü· serlerini saklıyacaklar, ve her hangi 1 _ Harbı· Umumı~ 1914 agwustosu • ile uğraşanlar için iktıza e en vesaıtm Gemiciler, gemilerini çok ça u te· - ... 

· len fokirhanemizi teşrif buyur • bir hiicum karşısında bu eserlerin mah. nun 2 sinde başlamış, 1918 teşriniev .. en başına gcçmişt1r. miz.lerler, buna alışmışlardır. Dünya -
malda borcunuzu ödemiş oldu - volmamasına çalışacaklardu. Bir za • velinin 1 ı inci günü nihayet hulmL1Ş· 

Ve komisyon raporunun nihayetin- da temizlenmesi son modern şeraite d di l f" l ki d b b t 59 d t i.:: 
nuz!.. e . rnan ar ne ıs şarap arın sa an ığı u tur. Bu har am _ ay evam cm"""· 

de çok güzel ifade olunduğu gibi: göre yapılan, sür'atle bitirilen, fakat ıf.--------------. yerlerde şimdi nefis musiki parçaları- tir. 
(!Sade dilcilik sahasında değil, u- ayni zamanda da en uzun süren gemi rraksı· tayyare/,rinin 

2 
l\IIatb · adınd"ıı l' 11!!Ü.J1e 

1. 
1 nm notaları hıfzedilmektedir. - aanın ıc ... 1:> 

mumi kültür sahasında da yepyeni bir Normandidir. Yolcular Amerikaya /şledikleri ilk - · ·~ · · ·: · · · ~ · · · · · · · · -- kadar tam 500 yıl geçmiştir. 
hızla mücehhez bulunan .. )) Türkiye, çıktıktan sonra, büyük transatlantiğin d k mlıyan hır d~Yb~l. adagaskarda ')varT. Bku .~ _ Pilevne kahramanı Osman Pa-

w b uk dd • 1 emlek•t: Ma agas ar ,, Büyük Şefin~cn aldı~ ~ 1!' ~. es temizlenmesi tam kırk sekiz saat sür - ını o. an şey ne ır ı ıyor musunuz.... a ·- şa Amasyada doğmuş ve 6:3 yasmd:ı 
hızla ilmin layetenahıyetı ıçcnsınde .. t'" sı tayyareler. 
daima ve daima ilerliyecek \C daha ni- muBş ur. . l"k k" d . . d k Taksi tayyareler artık tıpkı otomo-

kt u temız ı ma ıne aıresın en a- d 
ce harikalar yarataca ır. k h" b. b ak ı biller gibi büyük meydanlarda halkın Mezar taşı yUzUnden çıkan av• 

B b . · ı b ber du"ı1ya ı"lim maralara adar ıç ır yer ır ı ma-

.... - • • ·-=-

una, ızım e era ' ak d G · d emrine amade tutulacak ve herkes ig. 1 N · h eh · d fıleminin de kanaat getirmiş olduğunu dan yapılın . ta ır. emı e esasen ngilterede orwıc ş rm e oturan 
bilmekle bahtiyarız.. 48 saatten bıraz fazla rıhtımda kal - tediği yere tayyare ile gidecektir. Mister Littleproud çok sevdiği karısını 

maktadır. Asıl şayanı dikkat olan cihet tay • kaybetmiş ve onun mezarını yaptırmak 
yolcular ancak harekettt-n bir iki -~ yare taksilerinin otomobil taksilerin - irin Floransadan mermer getirmek 13 levlek bir •ehr• uıurauzluk p · N k L d d l d I · · :s bak 

, getir mı, saat evvel gemiye alınmaktadırlar. arıste, evyor ta ve on ra a o - en ucuz o uşu ımış... istemiş. Fakat mezarlığa ·an papas 

Nangis şehri, fimdiye kadar leylek 1 • · • buna şiddetle muhalefet etmiş '\'e: 

11edir bilmczmif. Uğurlu olarak telak- İ S T E R İ N A N 1 S T E R 1 N AN M A ! _ f ngilterede kafi derecede güzel 
ki edilen bu hayvanlardan 13 tane bir· ld w •••• 1 .. .. t .. 1 1 ed mermerlerimiz var. Floransadan getir-

Di.,n saat 11 de su-::t. .. dadan kalkan vapur Kınalı a- gülınek1e o ugu goru muş, wnumı eessur e a ay er 
den Nangisc gelip bir otelin damına - 3 uaa 'b" b" · t 1 b dama L--L- 1n21n fakat bir megw e lüzum yok l demiş. dava geldigwi aman bir adam elbiselerile kendini ka1dı- gı ı ır \1lzıye a an u a .ocnu:a•Ş, 
konmuşlar. J 1 - aralık denizde boğwmak üzere olan adama: Mister Littleproud israr etmiş, pa• 

Gerçi leylekler uğurludur amma 1 ::J rıp denize atmış, boğuluyormuş gibi hareket er yapma~a _ AJlah Jayılonı versin yahu. Herkes sahi sandı, seni pas inat etmiş nihayet mahkemeye 
tane uğurlu gelmemiş, önce otel yan· başlamıştır. Bittabi bu feci manzara herkesi müteheyyiç boğuluyor zannetti. dediği işitilmiştir. dü,müşler, mahkeme henüz kararlılll 
mış, otelin yandığına yüreği yanan sa- ctnıis, bilha~ kadınların sinirleri bozulmuş, herkes de- Kendini denize atan, kadınları ve çocukları tehyiç e- vermemiş, Norwich halkı mahkeme " 
hibi de, sektei kalbden ölmüş, ar~an nizd; boğulmak iiıere bulunan zavallı adamı kurtarnıak den, herkesin sinirini oynatan bu adam meğer şaka ya- nin bu kararını merakla bekliyormuş; 
üç gün geçtikten sonra şehri su bas • için ~.ı.rpmmaya ve uğraşmaya başlamışlardır. Bütiin ha pıyor, kcııdini boğwuyor gibi ıüstererek gönül eğlen- Yalnız Mister Littleproud hasmını 
mış, ihtiyar papaz öfmüş. lıncümer~ içinde bir kenarda bir adamın katılırcasına diriyormuş. mağlup edecek bir delil bulmuş, o da, 

Bu hadiseden sonra şehir fıalkı bir IS TER· iNAN IS TER JNANM Al meznrhğın içindeki kilisenin Floransa 

kaç leylek bir arada görünce büyük bir l----------------------------------------------_J taşlarından yapılmış olması imiş. korkuya kapılıyormuş ..• 



1 Eylw SON POSTA 

İspanyada harp tekrar kızıştı 
Asiler, muhtelif kollardan yaptıkları 
hücumlarda muvaffak olamadılar 

Kral Edvard için 
hazırlık başladı 

(Ba,tarafı 1 inci ıayfada) 

Sayfı 

ve muhteşem bir baloya muhterem mi
rnfirimiz sekizinci F.dvard da sureti 
mahsusada davet edilecektir. E m n i y e t s i z l i k i ç i n d e 

Krala şehrimizde kalacağı üç dört . yaşayan Avrupanın 
gün içinde her taraf gezdirilecektir. 

Kral şehrimizde kAldığı müddet zar- emniyeti 
fmda :şehirde şenlik ve gece tenviratı B ü~ün de.vletler h~rbi hakikaten 
yapılacaktır. hır musıbet addedıyorlar. Eğer bu 

Kralın yab fırtınaya tutuldu böyle olmasaydı şimdiye kadar tüfeğin 
Atina, 31 (Hususi) - Manevra • tetiğine dokunacak bir parmak elbette 

B• A •k d b 6 b b lar yapmakta olan donanma aldığı emir ki bulunabilirdi. 
ır merı an torpi osuna İr tayyare om a attı üzerine kral sekizinci Edvardın rakip İlk silahı patlatacak olan memleke-

L d 31 (l_ı ) 1 d · l f k b l cldugv u Nahlin yatını takibe bac;ılamıı:ıtı. tin, sebep olduğu felakete kurban git-
, on ra, -ıususi - spanya a ruza geçmış er, a a~ hükumetin ver-ıetmemiş u unuyor. T T :.ı h l h Fakat bu sırada ı:ıiddetli bir fırtına çık- mesi korkusudur ki, şimdiye kadar u-
qa i i arp şiddetlenmektedir. diği malumata göre taarruz püskür- Amerika hükfunetL hem Madrid, T • b. iht' h 

ı .. tıgw ından İngiltere kralı tarafından Yu- mumı ır ıraz avası yaratınışllr. 
run etrafında devam eden şiddetli tülmüştür. Hükumet Faslı askerlerden hem Burgos hükumetini protesto et- Fakat bu korkuya rağmen, mukadder 

muharebeler bugün yenilenecek. asi- bir çok esirler almı~tır. miştir. nan kralına bir telgraf ~ekilerek do - akıbetin ergeç tahakkuk edeceği her· 
ler şehri havadan, karadan ve denizden Asilerin Malaga'ya karşı taarruz- Asilerin zırhlıları hudut üzerinde n~~manı~ yata~ refaka.tı~de~ dolayı kesin içine yerleşmiş mutlak bir kana· 
bombardıman edeceklerdi. Fakat bu- ları da kırılmış ve hükumet kuvvetle- bom!_Jardıman yapmaktadırlar . ınuteşekkır oldugunu bıldırmış ve do- attir. Bundan ötürü her tarafta müthi~ 
:Yeni hücum vukubulmadı. Bir rivaye- rinin eline bir çok esir düşmüştür. Asiler askerlerinden biri Fransız nanmanın geri dönmesi dileğind~ bu- bir hazırlık var. Sanki insanlar, bo-
t ı h f l v d F · d lunmuştur. ğazlaşmaksızın yapamazlaımış gibi. 
e göre asi er, şe rin etra ına top ar Hükumet kuvvetlerinin Kordova topragın a ransıı.: ıan arması tara- D kr 

f dan yakal ·ık .. l k onanma alın arzusu üzerine ge- Mesela Çekoslovakyadan gelen ha-
l'erleştirmekle me~guldürler. Diğer bir yakınında da yeni mevkiier zapteLtik- .. ın .. d b a~mış, Jvde ~ soz .. 0

1 
ar~ ; j dönmüştür. Yal da fırtınanın şidde- berler, taraf taraf yollar yapıldığını, 

:rivayete göre asilerin tehdidine muka- leri haber veriliyor. uç gun en erı aç 0 ugunu soy emış- K · k • d · 11 ·· d frild·~· · · A · .. · · "f d . .. 1 . tinden orıcu körfezine iltica etmiş • as erı emıryo ar vucu a ge ı ıgını 
bil hükumet kuvvetleri de şehirdeki Gram:- 1a civarında ehemmiyetsiz tır. ynı asının 1 a esme gore run u · ve bütün bu hazırlıkların Alman hu-
sağ taraftarlarını imha edeceklerini çarpışmalar olmuştur. kuşat~n asilerin sayısı 4000 dir. Bun- tıı. Kralın yatı kaza geçirdi duduna müteveccih bir cephe dahilin· 
söylemişler, bombardıman bu yüzden Asiler Madridi bir tayyare ile bom- ların _OO den fazlası son müsademe- Londra, 31 (A.A.) - Reuter ajansı • de icra olunduğunu bildirmektedir. Bu 

bırakılmıştır. 'kl . . h b b k lerde maktul düşmüşierdir. nın Atina muhabı·nn· den·. hazırlıklar, yalnız Çek - Rus hududu· 
bardıman ettı erını ve ar iye a an- Harbi insanileştirmek ve iki tarafı K ı k" · · Ed d' nu değil, ayni zamanda Romanyayı de 

Bununla beraber siv:il halk şehri lığını tahrip ettik!erini söylemektedir· ra se ızınCJ var ın rakib bulun - tm kt di y 
barıştırmak için kor diplomatik tarar duğu Nahlin yatı, Şalki boğazındnn geçer· a18.kadar e e e r. an resmi Al-

tahliye etmekte ve muhacir kafileleri ler. fından başlayan te~ebbüsün devam et- ken bir köprüye çarpmıştır. Köprü ve yat man gazeteleri bü~ün bunlan açıkça 
P ransız hududuna yığılmaktadır. Mu- Amerika Torpidcısuna 6 Bomba tigw i anlasılıyor. San Jan I. utz şehrinde hıı.fifce hasara uğramıştu. yazdıktan sonra alakadar memleketle-
h A 1.1 • mensup k~--"L b' b'tl · · aceret eden kadın. ihtiyar ve çocuk- t1 uı toplanan diplomatlar Madrid hükume- Kr.lın telgrafı re . er tuuuar ıye za 1 ennıı:ı 
ların sayısı 6000 ı' geçmi" bulunuyor. k f h · b' ' · ·1 h Ik · Atina, 31 (A.A.) - fngiltere kralı se· bu ınşaata nezaret ettiklerini ve gele-
- T Muharip i i tara tan angisine ait tıne ır nota verer~K ccsıvı a ın ıstı- kdek" Alın R h b' vl b' 

M d 'd k b' k · 'k b' b 1 l ' · • tt b kizinci Edvard, hareketinden evvel, Elen ce ı an - US ar ıne, ag e 1 a rı e arşı ır aç ıstı ametten olduğu bilinmeyen ır tays.are ugün rap arı~ı aza tma" ıçın tavassu a u- ihtimal Çekoslovakya topraklarının 
hücumlar ·venilenmiştir. Fakat asilerin Kane ı's'ımlı' bir Amerika torpidosuna 1 - h b l d ki fakat milletinin kendisine göstermiş olduğu hüs· 

J unmaga azır .u u~ u arını, ,. . nü kabulden do)ayi memnuniyet ve teşek- saha olacağım ilave ediyorlar. Buna 
lf oledo tarikiyle Madride taarruz et· altı bomba atmıştır. Bombalar torpıdo bu tavassutun aıyası veya asken bır kürlerini ve Yunanistanın tabii güzellikten mukabil Alınanyanın Fransaya karşı 
tnek istedikleri anlaşılıyor. muhribine isabet etmemiş, Kane'nin müdahale mahiyetinde olmadığını» karşısındaki hayranlığını bildirmiştir. hazırlıklarda bulunduğunu iddia eden 
:Asiler Guadrama cephesinde de taar- attığı mermiler de tayyareye isabet bildirmişlerdir. karşı taraf matbuatının parti]eri şid-

Türkkuşu Filosu 
güzel bir uçuş yaptı 

Bu uçuşta memleketimizde ilk defa tatbik edilen çif 
remork tecrübeleri büyiik bir haşan ile bitirilmiştir 
1nönü, 31 (A.A.) - 30 ağustos Ferit, bir G-9 yelken planörü ile. 

1 
Almanya bütün 
eski topraklarmı 
isteyecekmiş 

!)ayramı ao1ayısile törene iştirak et - Tevfik, bir G-9 yelken planörü ile. Londra 31 (Hususi) - Almanya-
ınek üzere Ankaraya uçan Türk Kuşu Anohin - Saip, U-2 tayyaresinde, ye- nın 1914 yılındaki hududunu kazan-
lilosu bu sabah İnönüne dönmüştür. dekte. mak için yeni bir teşebbüste buluna· 
lrürk Kuşu planörleri tarafından bu u- Mehmet, bir C-9 yelken planörü ile. cağı, Her Hitlerin yakında Nuremberg 
suşta, memleketimizde ilk defa olmak Bayram günü Ankarada çok mu - şehrinde toplanacak parti kongresinde 
• söyliyeceği nutukta bilhassa bu nokta· 
llizere tatbik edilen çift römork tecrü- vaffakiyetli atılışlar yapan Türk Kuşu 
L ya temas edeceği haber verilmekte· 
~eleri büyük bir başarı ile bitirilmiş ve paraşütçülerinden Yıldız, Hüseyin, dir. Daily Sketch"in bu yolda verdiği 
§ehirlerarası yeni bir rekor elde edil • Hikmet, Rüstem, Abdurrahman bu ak- malumata göre Nazilerin bütün propa· 
lnşitir. Gidiş ve dönüşte katedilen me- şam kampa döneceklerdir. gandıı. şebekeleri bu vndide çalışıyor-
J)afe 450 kilometred:r ve 3 saat 1 O da- İnönü, 31 (A.A.) - Türkkuşu mual· )ar. İlk hedef Çekoslovakyadaki 
~ikada aşılmıştır. Seyahat normal şart- lim Muavinlerinden B. Ali Ş. 5 tipinde 3,500,000 Almanın ve ikamet ettıkle-
ia l d b' . ·ı . l S k iki kişilik bir yelken plunö?'ii ile 29/8/ ri toprakların Almanyaya iıı.desidir. 
.. r a. tın a ıtırı ımş v .. e ya n_ız a alrya 936 sabahı saat 8 ı' 20 geçe uçarak nece 
lı d k b l k l ., Her Hitlerin Nuremberg nutkunda 

fsmet lnönü dün akşam detçe daha hafif değillerdir. Bunların 

ı iddiasına göre ise, Almanyada seyahat 
zmire gitti 1 etmiş olan kimselerin gözlerinden kaç-

(Bqtarafı 1 inci sayfada) mıyan bir hakikat, Alman - Fransız 
lzmir vapuriyle hareket etmiştir. Baş- hududunda Almanlar tarafından yapı
bakanla birlikte lktısat Vekili Celal lan yollardır. 
Bayar, Maliye Vekili Fuat Ağralı. Sıh- Ayni zamanda, bir çok şehirlerin 
'ıiye Vekili Refik, Trakya Umumi Mü- etrafında yeni yeni barakalar. kurul· 
fettişi Kazım Dirik ve daha bir çok ze- maktadır. Basku balr~alikarn~nn, yt~nı ttaophl~· 

1 · · · l d' nan genç er erın e ıne su 
vat zmıre gıtmıs er ır. dil w. h k · w d d 1 · . . . e ecegı er esın agzın a o aşan U· 
.. Başbaka_n~a vekıll~~ı teş~ı etmek mumi şayialardandır. Bu genç asker· 
uzere Harıcıye Veltıli Tevfik Rüştü ler, ordu müddetinin iki seneye çıka· 
Aras, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, nlmasile kıtaat kadrolannda hasıl ola 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp, cak fazlalığı o derece yükseltmişlerdir 
Bolu Saylavı Cemal Hüsnü, şehrimiz- ki, mevcut kışlalar, bunların ikameti
de bulunan diğer meb'uslardan bazı _ ne kafi gelmemiştir. Sevkulceyş ılmt 
ları, İstanbul Valisi, İstanbul Kuman· n<'ktasından ehemmiyeti haiz bulunan 
danı General Fuat General Salih 'e şehirlerin civarında bir çok barakalar 
General Af' 5 't ' l · 1 d~ yapılması, iste bundan dolayıdır. 

D
. ı aı .v~pura ge mış er ır. Ortalı~ esaslı bir tehlike mevcut 
ıl Kurultayı ıçtımaında bulunan d v.lk h 1 k t' h 1 b' 

B 
egı en, er mem e e ın umma ı ır 

. aşbakan saat dörtte rıhtıma g~lmiş· surette hanl hnnl harp haZlrlığı gör-
tır. _Bu sırada nhtım arkasındakı cad- mesi, bugünün etnniyetsizliğini doğu· 
deyı doldurmuş olan halk Başbakanı ruyor. Fakat bu emniyetsizlik, umurn.1 
şiddetle alkışlamışlardır. İnönü refa - korku içinde vr: bu korkudan dogıv na zerın e sı u ut ume erme rast an- 2 . 

55 
. . t' B tle . . saat yı geçe yere ınmış ır. u sure 

ınıştır. Bu uçuşu yapan tayyarecılerı- 18 saat 35 dakika havada kıılnn Ali, 16/ 
Jnizin adları şunlardır: 8/936 tarihinde B. Ferit Orbay tarafın· 

«Almnnynyn, Versay muahedesi yÜ· 
zünden knybettiği bütün Alır.nn top· katindeki zevatla beraber vapura gir- öyle bir emniyet husule getiriyor ki, 
raklıı.n inde olunmalıdmı tarzında bü- miş ve orada kendisini karşılayanla • bugünkü Avrupanın tesellisine medar 
tün Avrupnya hitnp etmesi bekleniyor. rın ayrı ayrı ellerini sıkarak iltifat et· olan da, işte bu muvakkat 1ıuzur oluYecihi, godron - 59 tayyaresinde dan ynpılan 9 saat 49 dakikalık Tekoru 8 

~·ed .. kte: saat 46 dakika fazlnsiyle kırmıştır. Nazi partisi kongresi eylülün ilk ya miştir. Vakit geciktiği için teşyie ge- ~crr. Ya o da olmasaydı, ~uhakkak ki 
mında toplanacak. len zevat rıhtıma inmişler ve vapur msanlar çıdınrlardı. - Sclım Ragıp --...-----~ 

Zonguldaktan sonra yeni ve zengin bir kömür ~-a~za~ı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ,fiyet itibarile Zonguldak komw·lerı_n-

, ____ ..._ _________ __. saat dörtten sonra harket etmiştir. İz- . ._ 

Yunanistanda mir vapuru sahilden epey uzaklaşınca- Troçki 
küitür merkezlerinden biri halinde ,den daha iyi olduğunu söylemcktcdir
bulunmuştur. Kastamonu bugün izleri .ler. Tetkikat birkaç aya kadar _s~na e
zevkle seyredilen eserlerle doludur. recek, belld de gelecek yıldan ıtıbaren 
Bizanslılardan kalına eski mezarlar ve kömürlerin işletilmesine başlanılacak-

ya kadar Başbakanımız vapurun gü - 1\ T 

garip bir hadise vertesinden aynlmıyarak rıhtımda ken- ı y orveçten 
disine sallanan mendillere mukabele ç k l 

rnabedler, Çandaroğullanndan kalına tır. v 
Camiler, türbeler, hastaneleı· ve çeş - Kastamonuw halkı meyvacılı~a e?em
tnelcr vardır. Fakat bu değerli eserle- miyet vermege başlamıştır. Şımdı ~u
lin bir çoğu tamire muhtaç bir halde rada en nefis Amasya elma~arı y:tış -
huiunmaktadır. Nakli kabil eski kıy - ,tirilmcktedir. Her yıl da hır mılyon 
?netli eserlerin bir araya toplanması i- kilodan fazla Amasya elması ihrac e
çin bir eski eserler müzesinin temelle- dilmektedir. Dünyanın en temiz ve en 
ti atılmıştır. ,iyi kendiri de K~s~mo1:1uda ~etiştiri~-

Belediye de şehri güzelleştimıek i - mektedir. Yıllık ıstihsalı •l mılyon ki
Çin harekte geçmiş bulunmaktadır. !oyu geçm_ektedir. B_u. y~l mahsul. g~ -
Şehirde birçok yeni binalar yapılmak- ,çen senekind~ de ıyıdır: Daha ıs~ıh
tadır.· Yakında hususi idare tarafından sal zamanına bır ay oldugu halde şun
Öa çok mükemmel ve tam tesisatlı bir diden Avrupadan mühim talebler a -
hastane yaptırılacaktır. lınınıştır. Kendirciliği bugün~t~de_n 

Tabii servet itibarile Türki:y enin en daha üstün bir hale getirmek ıçın bır 
Zengin mıntakasıdır. Ormanları ve kendir fabrikasına iddetle ıhtiyac his
tiıadenleri çok fazladır. Fakat bugün - sedilmektedir. Bu fabrL.~a kurulduğu 
kü vazı ette ormanlarından kafi de -· takdirde b • ··n - istihsal de bir ham-
recede istifade cdilemem!?ktedir. lede beş mi , ine çıkacak'flr. 

liari e n1ühim miktarda kereste ih- ............................ n ........................... --

tacat:ı y.ıpwasına rağmen ormanlar-
dan hakkile istifade edildiği takdirde Ş 
bu ihr ·at birkaç misli artacaktır. 
, Rüıniır madeni cok zengindir. Ma - Kore'nin Cenubunda 1350 

ir tay 

Atina 31 (Hususi) - Hükumet bir 
kaç mevkii birden işgal eden memurlnrın 
ancak bir mevkie 8ahip olmaları hıı.kkın· 

da karar vermiı ve bu l.tararını tatbika baş
lıı.mıştı. Ekserisi bir kaç memuriyeti bir
den idare etmekte bulunan bazı memur· 
lar hükümetin bu kararından münfail o· 
larak komünistlik propagandasına teşeb· 

büs etmişlerdir. 
Bunlar gizlice bastırdıkları Rizospaıtis 

gazetesini diğer arkadaşlarına tevzi ede· 
rek hükUınetin aleyhinde bir hareket ha· 
zırlamağa yeltenmiılerdir. Polis bütün bun· 
ları daha teşebbüs halindeyken yakala· 
mı§tır. 

Hükumet tarafından verilen bir teb
liğde bunların tiddetle tecziye edileceği 
bildirilmektedir. 

Mareşal Fevzi Çakmagm 
teşekkürleri 

Anknra, 31 (A.A.) - Genel Kurmay 
Bn kanı Mareşal Fevzi Çakmak. yüksek 
zaferin 14 üncü .> ıldönümü münasebetile 

den A E t't" .. 1 · d b · k• • ·· ıd ·· ]) l 'ns ı u u >ır sene en erı ışı O U ordu namına almıı olduğu resmi ve hu· 
~eavası'l zdavay mıntakasında ~a - Seul. 31 (A.A.) - Dün Korc'nin ce• sus! tebriklere ayn ayn cevap ''ermek 

11 
~ nra ,tırmaları '~apmakt.a ve mu~pet nubunda vukua gelen tayfun neticesinde mümkün olmadığından bilmukabele sa· 

h~ ıccl r almış bı• unmaktadır. Mn!e- 1104 kişi ölmüş, 1028 kişı yaralanmıstır. mimi tebrık ve tetekkürlerinin iletilmesine 
a~ • r Kastamonu mıntakıısı dahı - z1 d · · b ı d l:._d . .. •. • . k 426 kiıi kayıptır. Hasarat pek fn a ır. Anadolu a1ansını tavaıt uyurmu§ ar ır. 
~ ekı komurlenn kemıyet ve ey -

etmi~tir. l arı mıyor 
Başbakan ve vekiller bugün sergiyi Londra, 31 (Hususi) _ Sovyet Rusya 

açtıktan sonra akşam üzeri saat 9 da hükumetinin Troçkiyi memleketten ıhraç 
ayni vapurla şehrimize müteveccihen 'için Norveç hükumetine vuku bulan mü -
hareket edecek ve yarın tekrar lstan- 'racaatı, bugün Norveç tarafından reddo • 
bulda bulunacaklardır. Dünkü vapur- 'ıunmuştur. 
la Jzmire 400 kişiye yakın yolcu git - Norveç Adliye Nazın Troçkinin tecrid 
miştir. Vapurda boş kamara kalma • edilmesi lazım geldiğini söylemi~. Hariciye 
mıştır. Nazırı beyanatt.a bul~narak _Tro.çki~'.n s~-

Şehir Tiyatrosu heyeti de gitti yasi bir mühecı oldugunu, sıyası multe':1· 

ı · p d ·ı leri memleketten çıkanp atmanın Norvecın 
zmır anayırı evamınca temsı • • w 

ı k 
.. h' . . prensiplerine uygun olmadıgını anlntmı§ • 

er verme uzere şc ır tıyatrosu artıst-

leri ve bale heyeti dün akşam İzmir tır. 
vapuriyle hareket etmişlerdir. 

Bulgar ordusunun 
Manevraları 

Sofya, 31 (A.A.) - Bulgaristanda 
bulunan bütün ataşemiliterler Bulgar or• 
dusunun manevralarında bt•lunmak üzere 
Duprintza'ya gelmişlerdir. 

Leh ordusu şefi M. Blum 
ile de görüştü 

Paris, 31 (A.A.) - General Ridz -
Smigli, Tatignan otelinde saat 11 de B. 
Blum'la görüşmüştür. B. Daladicr muma· 
ileyh şerefine büyük _bir öğle ziyafeti ver• 
miştir. · 

Filistin de eski hamam eski taş 
Kudüs, 31 (A.A.) - Arnp yüksek 

komitesi neşrettiği bir tebliğde ezcümle 
diyor ki: 

ccYüksek Komite Irak hükumetinin ta· 
vassutunu kabule karar vermiştir. Bu ara· 
da grev mıntaka,,;İ komiteler konferansının 
içtimaına kadar devam edecektir.» 

Vaziyet hiç bir değişiklik göstermeden 
nyni vahameti muhafaza etmektedir. 

Musolini Romaya döndü 
Avellenio 31 (A.A.) - Musolini bu· 

gün tayyare ile Romnya hareket etmiı ve. 
kıtaat ve halk tarafından ht:yecnnla alkı1-

lanmı§tır. 
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ŞEBİB BABEBLEBİ 
........................................................ 

Yaş meyva ve 
ihracı . sebze 

l?::lufi Manyasi bu hususta 
İk ısat Vekili ile görüştü 

Ya{! meyva ve sebL:e ihracatımu:.m ! 
inkişafı için alınması liız.ımgelcn ted
birler etrafında tetkikler yapan JH:yet 1 

1 
dün de meyva haline gideı ı"k inceleme- r 
lerinc devam ctmistir. Mc,•vacılık mü- ı 
tehas:•ısı Dr. Bac:de, lkt:~at Vek5leti ı 
müşavirlerinden Hali! vr Zeki Doğan- ! 

1 

dan ibaret olan heyet bu sabah da Fri- f 
gorafik tesisatlı antrepolar vü - j 
cude getirmek için Liman Genel Di -j 
rektörü Raufi ile birlikte ameli let -
kiklcrde bulunacaklardır. Blitün bu 
tetkikler bittikten sonra netice rapor
la Vekalete arzedilecektir. Liman İda
resi Genel Direktörü Raufi dün bu 
mevzu üzerinde lktısat Vekili Celal 
Bayarla görü .. müş ve bazı direktifler 
almıştır. 

Hamal tarif eai indirildi 
Liman tahmil ve tahliye tarifesi bu

günden itibaren tatbik edil~ektir. Ye
ni tarifede mühim tenzilat yapılmış 
bulunmaktadır. Hamal tarifesinde de 
tenzilat yapılmış, evvelce ton başına 
:l!>O kuruş olan hamaliye :lOO kuruşa 
indirilmiş, tenzilat lktısat Vekaleti ta
rafından tasdik edilmiştir. 

Bir kliduz köpek beş kişiyi ısırdı 
Bcyoğlunda. Çiçekçi sokağında otu

ran Sabahatin köpeği kudurmuş, beş 
kişiyi ısırmı~tır. Köpek evden !okağa 
fırlar fırlamaz Ekrem kızı ] 4 yaşında 
Zü1fikarı, sonra 12 yaşında Bahar oğ
lu Tanaşı. daha ııonra da İsmail Galibi 
ve Fatma isminde bir kadını ısırmış, 

nihayet yetişen bekçi tarafından ta -
banca ile vurularak öldürülmüştür. 

Yaralılar kuduz hastanesine gönderiJ
miş1erdir. Kuduz köpeği başı boş bı -
raktığı için Sabahat hakkında kanuni 
takibat yapılmaktadır. 

ikmal imtihanları 
Lise ve ortamekteplerde ikmal imti

hanlarına bugünden itibaren başlana -

caktır. 

Belediye bütçesi 
tasdikten geldi 

Der hal faaliyet başladı, 
bozuk yoJlar tamir ediliyor 

J İstanbul beJediye.,;inin u:-JG bütçesi 
Dahiliye \Teka1etince hazı t.ıd:iJ!er va • 
pıldıktan sonra ta~dik edilmi~ ' 'c bele
diyeye gönderilıni~tir. 

Bütçenin gelmc.oe:ile belediye hcmeı1 
faalıyete ba~lamı~tır. Dl.inden itibaren 

1 İstanbul dahilinde bulunan büturı u -
mumi caddelerin bozulmuş , e ~ökmüş 
olan yerlerinin esaslı surette tamirlı~ -

' : l'ine başlanmıŞtır. 
1 İlk olarak Mühendis mektebinden 
Dolmabnhçc sarayı önüne kaunr olan 
yolun tamirine başlanmııjtır. Bıı yolun 
tamiri ikmal edildikten sonra sehir da
hilinde bulunan diğer bozuk , yoJJann 
tamirlerine başlanacaktır. Bu tamir -
ler esnasında belediye anıelesı ihtiya -
ca kafi gelmiyeceğinden yeniden bir 
çok nmele aJınacaktır. 

Şehir haricinde bulunan blitün as -
fnlt ve katranlı yollar da bu sene '?Saslı 
surette tamir ettirilecektir. SiJivrika -
pı ile Edirnekapı arasında ve .ııchir ha
ricindeki volun ikmaline calısılacak -
tır. ~ ~ · 

Cenaze techiz, tekfin ve tedfin işleri 
Cenaze techiz, tekfin ve te<lf m işle -

rine de teşrinievvel iptidrısında başla
mak mümkün olabileceklir. Şehrin 
muhtelif semtlerinde yaptlnlması ta -
karrür eden gasilhaneleriıı proje ve 

1 

keşifleri ikmal edilmiştir. Şimdi iş yal
nız bu binaların ihalesine kalmıştır. 
Bunlar da bugünlerde yapılarak he -
men inşaata başlanacaktır. 

Muhasebe miidür muavinliği 

1 . Yeni bütçede belediye muhasebe -
1 sınde yeni bir muavinlik ihdaFı kabul 
edilmiştir. Muhasebe muavinlii,rine he
nüz kimin tayin edileceği belli de:ril • 
<l

. b 
ır. 

Fen işlerinin yeni binası 
Eski :maarif nezareti binasinm ta -

mir, tadil ve temizlenme işler~. elek -
tıik ve telefon tesisatı ~i ikmal edil -
miştir. Belediye fen işleri müdürlüğü 

ıiki gün sonra yeni binaya ııakledilecck-
1 tir. Fen jşlerinin yerine de avrı bina
larda bulunan yol şubesi, hn~ita şu -
besi gibi şubeler nakledeceklPrdil'. 

• 
işlerinden 
Çıkarılan 
Ameleler 

., 
Bu seceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İıtanbul cihetindckilcr: 
Akıarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 
(Esat). Bakırköyündc: (Merkez). Be· 
yazıtta: (Haydar Akdoian). Eminö -
nünde: (Hüsnü Haydar). Fenerde: 
(Arif). Karagümrükte: (Arif). Kü • 
çükpazarda: (Hikmet Cemil). Samat
yada: (Teofiloı). Şehremininde: (A. 
Hamdi). Şehzadeba§ında: (Hamdi). 
Beyoilu cibetindelDler: 
Galatada: (Hüseyin Hüsnü). Hasköy • 
de: (Nisim Aıeo). Kasımpaşada: (Mü· 
eyyet). Merkez nahiyede: (Della Su
da). Şi§lide: (Nargilcciyan). Taksim
de: (Limonc.iyan). 
Oaküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Muvakkithanede: 
(Saadet). Kndıköy Söğütliiçe~mede: 

(Osman Hulusi). Üsküdar A~medi -
yede: (Ahmediye). 

lstanbul Defterdarlığından: 
Adet Cinsi -

1 Altından mamul tek elmas ta,Iı pilake erkek yüzüğü: 
11 Büyük S. E. harfli altından mamul enli erkek yüzüğü: 
2 Büyük S. E. harfli altından mamul elmas taşlı erkek yüzüğü: 
1 Altından mamul elmas tatlı kalemli erkek yüzüğü (yılı• 

teklinde) : 
1 Altından mamul Kan ta,lı erkek yüzüğü: 
1 Jngiliz biçimi adi tftflı altından mamul erkek yiizüiü: 
1 Altından mamul kafesli kadın yüzüğü: 
3 Altından mamul elmaı tatlı kadın yüzüğü: 
1 Altından mamul pırlanta ta.flı kadın yüzüğü: 
1 Altından mamul zümrüt tatlı ve etrafı elmaı .lqh kadın yi-

4 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

Çift 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

züğü: 

Altından mamul adi tatlı yüzük: 
Elmas dut küpe: 
Elm8ı mina küpe: 
Alt1ndan mamul adi tath küpe: 
Altından mamul adi mavi tatlı küpe: 

·Altından mamul elmulı iıpati küpe~ 
Altından ·mamul elmaı tatlı veda küpe 
tur): 

,, 
(birisinin vidaas yok-

1 » Elmas t8flı küpe (birisinin tafı noksandır). 
1 » Altın köylü küpeıi: 
2 » Altından Arap küpesi (bir çifti kaplamadır) : 
2 » Altmdan Peruze Türk küpesi. (Peruzeıi taklittir): 
3 Altından mamul elmaslı kadın göğüs İğneıi: 
1 Altından mamul pırlantalı göğüı iğnesi: 
3 Altından mamul adi tqlı kadın göğüs iğneşi: 
3 Altından mamul elmasla kravat iğnesi : 
1 Altından mamul incili ve kırmızı tatlı kravat iines~i 
1 Altından mamul adi kırmızı tqlı kravat iğnui: 
1 Altından mamul adi tqlı kravat iğnesi: 
1 Çift Gümütten mamul bayrakh kravat iğnesi: 
1 » Altından mamul yakut tqlı iıtaVl'oz: 
8 Altından mamul adi tqb muhtelif iıtaVl'oz: 
1 Altından mamul gaytan köstek: 
1 Altından mamul pullu kadın kösteği: 
2 Altından mamul kolye (biri kaplamadır) : 
2 Altından mamul pırlantalı kol düğmesi: 
2 Albndan mamul Avrupa kol düğmesi: 
2 Altından mamul pırlantah göğüs düğmeal: 
3 Altından mamul adi tBth göğüs düğmesi: 
2 Altından mamul gömlek yaka düğmesi: 
1 Altından kaplama kurşun kalem: 
1 Altın kordon ucu: 
2 Altın parçası: 

1 
2 
1 
1 
1 

10 
1 
1 

1 
2 
3 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
· 1 
1 
1 

Çift 
)) 

Avusturya akını: 
Altın Hazreti lsa reami: 
Yuvarlak Rqadiye altın madalyon: 
Yirmilik altın: 
Altın yürek: 
Muhtelif çubuktan adi çubuk küpeleri ı . 
Altından mamul elmas bilezik: 
Altından mamul elmaı dut küpe: 
Altından mamul maa zincir pantantif: 

t 
l ' 

Altından mamul kuronlu elma.alı iıtaVl'OZ: 
Altından mamul fiyongolu elınulı istavroz: 
Altından mamul pırlantalı madalyon: 
Altından mamul elmasla partantif: 
Altından mamul elmaslı dallı göğüı iğnesi: 
Altından mamul zincir bilezik. 
Altından mamul elmaslı yürek yüzük: 
Altından mamul ay kravat iğnesi: 
Altından mamul ııra elmaslı göğüı iğnesi: 
Altından mamul elmaslı maa kordon iıtavroz: · 

Altından mamul pırlantalı göğüs iğnesi: 
Altından mamul tek tatlı elmaı küpe: · . i 
Altından mamul bir incili ve bir pırlantalı kravat iineai (lncıı 
Japonezdir) : 

Altından mamul tek tatlı elmas yüzük: 
Altından mamul elmaı l8flı yürek: 
Altından mamul elmas tqh çapraz yüzük: 
Altından mamul burgulu kadın kordonu: 

1 Avusturya altını inci ile beraber: 
1 Zincir teklinde altın saat kordonu: 
1 Altından mamul pD'lantalı ve elmaılı dal iğne: 
Yukanda adet ve evsafı yazılı mücevherat 8 Eyl\ıl 936 Sali günü saat 

on dörtte Sandal Bedesteninde açık artbrma ile satılacaktır. ltbu mücev ~ 
berat ~ıtosun. yirmi sekizinci cu?1a gününden .itibaren "Sandal ~~ste~i 
IDCfhennde teşhır olunacaktır. Talıplerin mahalli mezkUrda . mut~ekk 
komisyona müracaatları. (B) (619) 

- Posta, Telgraf ve Telefon fabrikası 
Müdürlüğünden : 

Deveboynu ve Kruvazman demiri ve benzerleri eıyanın ambalaj: 
larmda kullanılmak üzere 1385 adet çam tahtuiyle 335 adet pinar o~ıl' 
elqiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1225,25 liradır. 

Eksiltme 7 Eylül 1936 tarihine rutlayan Pazartesi günü saat on altıd•"' 
dır. isteklilerin fartnameyi görmek için her gün eksiltmeye girmek i~iıı de 
el<ıiltme günü muayyen şaatten evvel 92 liradan ibaret muvakkat temi '" 
nallarını vezneye yatırmak suretiyle fabrikada mütetekkil komis3 0:1" 

müracaatları. ( 555) 

Hayrabolu Urayından: 
Her ıene sonbaharda yapılmakta olan HayrRbolu hayvan ve CfYa pal'~: 

ym bu sene dahi 15/EylUIL936 Salı KÜnÜ açılarak Os gün devam c<leceS' 
ilin olunur. «807» 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Göynükte yoksul köylüle

re buğday dağıtılacak 
inhisar idaresi bu mıntakada afyon ekimini menettiği 

için kasabanın iktisadi vaziyeti sarsıldı 

lzmitt• Cümhurlget 
Biçki rurdu a•rgisi 

Göyniliün ıörilnilftl 
Göynük (Hususi) - Göynük, Bolu • dır. fzmtt Cumbw-iyet Biçki Yurdunun bu 

r, 1 05 kilometro muaf ede iki derenin a• Merkez kazada JOO mevcu(IJu ve beı &eneki mezunları 
tasına sıkıımış, sathı bahirden 600 met • ıınıflı bir ilk okulla muhtelif köylerde be· l:zmit (Hususi) - Cumhuriyet Bf.çki 
to irtifada kurulmuı bir kaıabadır. ıer ıınıfh iki yatı :V• keza üçer ıınıflı dört Yurdunun serııisi törenle açılmış, her 1rün 

Kasaba yedi mahallede 465 evden okul mevcuddur. yüzlerce halk tarafından dikkat ve tak -
bı.ütqekkildir. 2160 nüfusu vardır. Belediyenin 1700 lira ıermayeli hil • dirle gezilmeie başlanılmııtır. Ser1ri çok 
t.~ Kasabaya bağlı altı merkezli 13 parça kumet tababetinin emri idaresinde fah • muvaffak olunmuo bir eıer halindedir. Kız· 
oy var. Bu köylerde hane yekunu 3246, riyen Klare edilen bir eczanesi mevcud • larımızın ince bir zevkle hazırladıkları ıık 

tlÜfus yekunu 16,630 dur. dur. Kaeabanın ıimendifere olan uzak • ve zarif itler ıergicilik tekniğine uygun o• 
Göynük - Bolu, Göynük • Geyve yol· lığı göz önüne getirildiği takdirde bele • larak yerleştirilmiş, herkesin görüp tetkik 

1•rı kışın kamyonların işlemesine müaaid diyenin bu memlekette yaptığı değerli iş· edebileceği şekilde teşhir edilmiştir, 
değildir. Tamire muhtacdır. !erinden birisi olarak sayılmak mecburi • 
. Yüzde on üç morfini havi afyon yetiş· yetindedir. Şifalı sular 

litrnekle şöhret bulan kasabanın son se • Belediye iki mezarlığın tesiviyesi sure • 
rıeıerde ekimin men'i yiizünden iktısadi tile 5940 metro murabbaında bir futboı Orhangazide · veremlilere 
\'~Yeti son derece sarsılmıştır. aahası meydana getirmiştir. b"} • • } b" 

Umumi arazi 319,000 hektardır. 112 H lk · 200 ·ıd· h · .. 1 b. k"t .. b ı e ıyı ge en ır SU var b' a evı cı ı avı guze ır u u • 
ın hektarı dağlık ve kayalık, 126,000 haneye maliktir. Orhangazi (Hususi) - Hamzalı kö-
h'ıkta~ ormanl~tır. O~anlcLrdan mezu- Bu aene fazla miktarda yağan yağmur· ,yü tepelerinde Salihsuyu denilen çok 
niyet verildiği takdirde normal vaziyette ların getirdiği sellerden civar köyler ha- hafif içimli bir SU vardır. Bu SU kaya-
30,000 metro mikabı kat'iyat yapılmak • sarata uğramışsa da, Halkevinin yardımcı !ardan azar azar sızmaktadır. Bunun 
ta.dır. kolu tarafından lazım gelen yardımlarda ,için demir borularla bir merkeze a -

Köylerin ekserisi çamlıklar içindedir. bulunulmu!f, ayrıca da zarar ve ziyan teı· kıtılması güçtür. Belediye bu kaynağı 
Ormanlarda 9000 hektar çam, 12.000 bit edilmiştir. Muhtaclara buiiday tevzi • modern bir halde tadil etmiştir. ::;u 
hektar köknar, 26,000 hektar kayın var • atına başlanılmak üzeredir. ,şimdi fJçılarla Gemliğe getirilmekte ve 

---------~-· - kireçli su içmekten bıkıp t sanarı halk 
Osmancıkta baymdırhk ve Nevşehirde bir çocuk ağaçtan ,şimcti saf memba suyu içcbnmektectır. 

tayyare SBVQİSİ dü k .. ldü Orhangazide Kerametsuyu denilen 
şere O bir su daha vardır ki içildiği zaman 

Osmancık (Hususi) - Kazamızda ha- Nevşehir (Hususi) - Camii atik mide ve barsak hastalıklarına, banyo 
1•retli bir inşaat faaliyeti vardır. Tüccar • mahallesinde berber Sadık oğlu 22 ya ,yapıldığı zaman da romatizmaya bire
dan Mustafa Kemalin yaptırdı~ı mükem- ~ında Zühtü ceviz ağacından düşmüş, ,bir gelme~t~dir. B~ _suy~n veremlilc:e 
inci bir bina, di.panaere tahsis edilmiş bu- ağır surette yaralanmış ölmüştür. de gayet ıyı geldıgı soylenmekledn·. 
hınmaktadır. • '---- Fakat bu suyun henüz tahlili yapılma-

Bu binanın ıahibi tarafından ileride ta- Birinci umumi müfettiş Muşta dığı için şifa hassaları tıbben tesbit e-
tnamen dispansere teberrü edileceii ıöy· d'lmic: degw 'ld' S tahı·ı ett'r'lecek e 1 Muıı (Hususi) - Evvelce valimiz 1 

""S ı ır. u ı ı 1 
" 

cnrnektedir. T eğer denildiği gibi çok şifah bir su ise 
Geç.enlerde kasabamızın iistünde 3 tay- <.>.lan Birinci Umumi Müfetti~ Abidin kaplıca haline getirilecektir. 

~a.remizin pek alçaktan uçması halk üze· Üzmen müfettişlik m~nt~kasını tefti.şe Kızılcahamam kaplıcaları 
rinde çok müstesna bir heyecan ve ıcvinç. ç.ıkmıf, bu ara.~a şehrımı~e. de gelmış· Kızılcahamam (Hususi) - Kızılca-
lıyandırmıştır. Kazamıza havaluımızın tır. Burada vah ıken kendını halka çok .hamamdaki kaplıcalara rağbet günden 
bıüdafii sevıili uçaklarımızın sık. sık gel • sevdirmif olan Umumi Müfettişe bü· güne artmaktadır. Fakat bu şifa kay -
!nesini, hatta yere inerek tekrar havalan • yük bir istikbal töreni yapmıştır. naklarının üzerindeki binalar pek eski 
lrlasını temin için kazamız hdlk:ı ~erkezde • ve iptidaidir. Ne zaman yapıldığı belli 
hir uçak meydanı hazırlamağı düşünmek· Çeşmede tutun rekoltesı olmıyan bu köhne binalar ancak 20 -
ledir. Ahalinin bu yıl tayyareye karşı gös· Çeıme (Hususi) - Romanyadan gelen .~O kişinin yıkanmasına müsaid bu -
lereceği maddi yardımın eskilere nisbetle göçmenlerden 400 ki,inin buraya yerleş- lunmakta, halbuki kalabalık yüzün -
tôlc fazla olacağı muhakkaktır. tirilmeai takarrür etmit ve gerek vilayet ve den 40-50 kişi bir arada yıkanmak 

,gerekse kaza tarafından icap eden tedbir· mecburiyetinde kalmaktadır. 
EIAzizde tiyatro vaziyeti ler alınmağa başlamıştır. Göçmenlere ye- Hususi muhasebe idaresine bağlı o-

. Elaziz (Hususi) _ Elaziz Halkevi tem· niden ufak evler yaptırılması için teşeb • lan ve her yıl binlerce lira irad gcti -
ti! kolu altı .ayda 92 temsil vermiıtır. büslere girişilmektedir. Ten bu hamamlnnn iman çok faydalı 

Elaziz halkı temsillere fazla -rağbet cös· . Zirai durum olacak, hem hususi muhasebenin ira-
t Çeşmede bu yılki tütün rekolıc-'i diğer dı birkaç misli artacak, hem de halk 
ermektedirler. 

Halkevi temsil kolu yejisörlüğünü ya _ yıllara nisbetle çok iyi ve bereketlidir. Kır- bu şifa kaynaklarından daha fazla js -
.... ma ve kurutma ameliyesi ikmal edilmek tifade edebilecektir. 
.-an Ertuğrul Sadeddin bu altı aylık tem- ------
ail üzeredir. Bir kısrak iki tay doğurdu müddeti zarfında Elazizde tam bir ti • ... l Tütünün piyasaya erken arzedileceği ve 
.ratro hayatı yaratmağa muvaffak o muş· 
lf.lr. fintların da nisbeten yüksek olacağı söy· 

Bigada aşım durağı 
Biga (Hususi) - Ada caddesin -

de 1500 lira sarfile 6 aygırlık bir aşım 
durağı yapılmıştır. buraya her yıl Sı
fat mevsiminde Çanakkale aygır de • 
111::::::::: 

lenmektedir. 

posundan ve Eskişehir harasından ay· 
gır getirtilecek ve hayvan sahiplerinin 
bedava istifadesine arzedilecektir. A -
şım durağında bilhassa sun't telkih u· 

sulü tatbik edilmektedir. 

Muş (Hususi) - Muşun ikinci 
Azakpur köyünde Şazeli adında biri ~ 
sinin kısrağı biri erkek, biri dişi olmak 
üzere bir defada iki tay doğurmuştur. 
Taylar yaşamaktadır. Bu muhitte böyle 
bir hadise ilk defa görülmüş ve hay • 
retle karşılanmıştır. 

Kiı 

- Yahu, haberin 
lf asan Bey ? 

var 
ıınmıt- hiç eskimiyecek bir yol yap· 

mı ı . . . Belediye dütiinmüı, ta-ı . . . Edirnekapı, haricinde, 

mağa karar vermİf •• 

Hasan Bey - Ayol, o yol· 
dan günde kaç kiti ceçer ki, 
eskisin! •• 

SaJf• s 

l)il Kurultayı dün 
çalışmalarını bitirdi 
. 

Kültür Bakanı diyor ki: "Dil Kurumu hakikati bulmak 
ve insaniyetçi olmak emel ve azmindedir,, 

(Baftarafı 1 inci sayfada) rüz ettirmiş ve sonrn sözlerine şöyle de· 
nihayete ermiş bulunduğunu, şimdi C vam etmiııtir: 
grubu üzerine tezleriıı okunacağını «Sayın konuklarımızın istedikleri gibi, 
söyledi. Türk Dil Kurumunun kendilerile çalıııma 

Ve o sırada başkanlığa sunulan bir birliği yapmaktan çok bahtiyar olacağını 
takrir dkundu. Takrirde kuru1tayın da Kurum Başkanı sıfatile arzederim. Bu 
şimdiye kadar yaptığı çalışmaların ku- fırsatla şurasını da tebarüz ettirmek iste• 

rim ki Türk Dil Kurumu bazı mütaassıp 
rumun mesaisini son c!erecede aydın- d:lciler gibi yalnız bir meseleye saplanıp 
lattığı söyleniyor ve kifayeti müzakere kalmak, yalnız koyu Türkiyatçı olmak de-
isteniyordu. ğildir. • 

Bu teklif reye kondu ve ittifakla ka· Türk OH Kurumu ilmin objektif 
bul edildi. C grubuna dahil olan tezler bitaraf esaslarına dayanarak hakikatı bul
de komisyona havale edildi. mak ve insaniyetçi olmak emelinde vr az· 

Bundan sonra yedi tane komisyon mindedir. Emeline Atatiirk'ün nur saçan 
raporu okundu. rehberliğile en kısa yoldan varacağına kG.· 

Bu raporlar faaliyetleri hülasa edi- nidir. 
yorlardı. Bilhassa Güneş-Dil teorisi ve Sayın arkadaşlarım, Kurultayımızı ka
dil karşılaştırmaları komisvonunun ra- payacağım ıu anda sizleri saygı ile selam· 
poru mühimdi. · !arken hepimiz ve bütün Türkiye adına bir 

dilekte bulunacağım: 
Bu raporda şöyle söyleniyordu: Atatürk, sen o ef!İz varlığınla Ciine§ 
Güne,-Dil komisyonunun raporu gibi basımızdan eksik olmaaın.l> 
Gerek toplantılarda ve gerek ko - Vekilin nutku ıiddetlı alkışlarla karşı-

miayonda ecnebi dil alimlerinin yük - lanmıştır. 
sek tezlerini dinlemiş, komisyonda Kurultay iki sene sonra tekrar toplana· 
Türk ve ecnebi alimlerinin münakaşa cak, dördüncü Kurultayda o zamana ka· 
ve mütekabil izahlarını gözönünde dar dil sahasında yapılan faaliyetler göz-

b 1 den geçirilecektir. 
tutmuş ve un ara nazaran şu neticele· 
ri tesbit etmistir. Türle Dilinin inkişafı ve büyüklüğü uğ· 

K 
• · runda yorulmadan çalıııan Dil Kurumuna 

omisyon raporunda, Güneş • Dil muvaffakiyetler dileriz. 
teorisinin Lenguistik aleminde oriji -
nal, enteresan ve derin bir teori oldu -
ğunu kabul etmiş, bu nazariyenin an
tropoloji, arkeoloji, tarih, prehistori 
ve psikoloji meselelerile alakadar ol -
duğunu tesbit etmiş, klasik teorinin 
güneşi hesaba katmamış olmasını te -
barüz ettirmiş, ve bütün ecnebi alim
lerin de ittifakla iştirak ettikleri karar 
vechile Türkçenin ilmi tetkiki yapılma
dığı takdirde Hamito - Semantik li -
sanların tetkik edilmiş olamıyacağını 
canlandırmıştır. 

Gelecek kurultaya hazırhk 
Komisyonun Türk ve ecnebi azası 

gelecek dördüncü dil kurultayının top-
lanacağı zamana kadar «Güneş-Dil)) 

teorisine ait tetkiklerini birbirine bil • 
dirmek suretile miisterek mesaide bu
lunacaklardır. 

Komisyon, bu esasları tesbit ettik -
ten sonra kurultay, umumi heyetini, 
1ürk Dil Kurumunun sarfettiği ilmi 
mesaiden dolayı teşekkür edilmesine 
karar vermiştir. 

KurÜmun yeni nizamnamesi 
Raporların kıraatini müteakıp ku -

tumun yeni nizamnamesi mevzuu bah
sedildi ve 16 ncı maddede ufak bir de-
ğişiklik yapıldı. 

Yeni idare heyeti 
Komisyon raporlarının okunması 

bittikten sonra sıra intihabata gelmiş
ti. Seçimde Kültür Bak:ını Saffet· Arı
kan başkanlığa, İbrahim Necmi Dil • 
men genel sekreterliğe, Be~im Atalay 
saymanlığa seçildiler ve üyeliklere de 
Ahmet Cevat Emre, Ali Cfınip Yön • 
tem, Hasan Reşit Tankut, İsmail Müş
tak Mayakon, Naim Onat ve Rafet 
Ülken intihap edildiler. 

Kültür Bakanınuı nutku 

Bundan sonra Kültür Bakanı söz 
almış, kurultayın mesaisinden bahset
miş ve demiştir ki: 

- Tam bir hafta süren Kurultay ça• 
lışmaları şu anda sona ermek üzeredir. 
Bu yüce ve hayırlı toplantıyı açarken yur· 
dumuzda doğmağa baıılayan yeni ve ge· 
niş sosyal ve ideal uyanış ruhunun başlıca 
Türk tarih tezile Türk Dili Teorisinin mer• 
kezleştiği bu Üçüncü Kurultay konusunun 
Türk dil tezini bütün dünyaya tanıtmak 
olduğunu arzetmiştim. 

Filhakika söz alan yerli ·ve yabancı 
sayın alimlerimiz bu vadide çok değerli 
tezler yaptılar. 

Güneş - Dil Türk teoriainin ana hatln· 
rı izah edildi, Güneşin dil ve medeniyet 
bakımından oynadığı esaslı biiyük rol te· 
bari.iz ettirildi. Bu tn teoriye tanıtılarak 
Pankronik usul ile Paleo • Sociologique tet
kikler yapıldı. ıı 

Kültür Bakanı SaHet Arıkan bundan 
sonra bilginlerin verdikleri tezler üzerinde 
tevakkuf ederek, hepsinin bymetini teba· 

Kültür Bakanının Ziyafeti 

Kültür Bakanı Saffet Arıkan ecnebl 
dil bilginleri şerefine bugün Büyükada Yat 
klübünde bir öğle ziyafeti verecektir. Bun• 
dan sonra da FJoryaya geçilecek ve orad• 
bir çay içilecektir. 

Hidisels 
karş1&1nd 

Sergiler 
.~~rikatür .. sergisinden çıkıyordu. 

Yuzunden duşen bin parça olacak _ 
tı: Surat asık, kaşlar ~atıktı. Anla
mıştım ... Sergide kendi karikatü -
rünü görmüştü. 

* Karikatür sergisinden çıkan bir 
başkasına baktım: 

- Kah, kah, kah, kahı 
Gülüyordu.. Gülmesinin sebebini 

anlamak güç değildi. Sergide tanı • 
dıklarından birinin; aslından bir ka9 
kat daha çirkinleştirilmiş karikatü, 
rünü görmüştü. 

* - Bir resim modelinden çok gü -
zel olursa hangi sergiye konulur~ 

- Resim sergisine .. 
- Ya modelinden çok çirkin olur-

sa~ 

- Karikatür sergisine .• 

* Şehir tiyatrosu rejisörü, karikatür 
ser~sine gitti.. Sergi çok kalabalık
tı. iğne atsan yere düşmiyecckti. Re
jisör düşündü: 

- Tıpkı, dedi, operet oynatan 
Fransız tiyatrosu gibi ı 

Oradan resim sergisine gitti, ser -
gide in cin yoktu ... Gene dUşündu: 

- Bu da, dedi, ciddi eserler oy 4 

nalan Tepebaşı tiyatrosu gibi! 

* 
Halı sergisinde. halılan seyreder .. 

ken Namık Kemalin iki mısramı ha• 
tırladım: 

«Yerlerde siirünme vakti gcçti,n 
«Doğruldu semaya do~ıu kaınel.n 

* Yanakları al al, saçları san sarı, 
gözleri mavi mavi genç kadını gös· 
terdiler: 

- Bebek sergisinde tC!ıhir edil -
mesi icap edenlerden bir tane dahaf 

* - Ayaklarıma gene kara su jndL. 
- Ne o, mağaza mağaza mı do -

laştın~ · 
- Hayır sergi sergi dolaştım 1 

* 
- En fazla kazanç teınLn eden ser-

gi, hangi sergidir} 
- Karpuz sergisi l 

blSh'T 
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Kılıbık kocalar birleşip 
bir cemiyet kurdular 

Amerikadaki cemiyete yalnız bir hafta içinde 30,000 
kişi kaydolundu, terziler, bakkal ve kasaplar bunların 

kanlarına açtıkları krediyi derhal kestiler 

clttihaddan kuvvet doğar!» Kllıbik ko· 
calar da bm~r!'Uk, kuvvetlenmek, kan• 
lanntn zulüm ve istipdadındnn kurtulmak 
İçin çareler aramaktadırlar. 

Ameribda Halifaks şehrinde işte böy
~ biT klüp teşekkül etmiştir. 

Bir çok erkekler lalıbık olmakla bera
ber, kanlanndnn korktuklannı . anlatmak 
istemezler ve gizli tutnrlar, Halifnks mek
tebi munllimlcrinden bir tanesi de bunlar
dan biridir. 

Muallim fevkalade kılıbıktır. Aylığını 

.alır almaz kansına götürür, teslim eder ve 
ıonra hergün hesap vererek kansından 

gündelik alırmış. 
Bazı hususi dersleri kansından gizlice 

yapar, oradan aldığı paralan da kansı 
bulmasın diye, muhtelif ceplerine yerleş

tirirmiş. 

Karısı akşam ceplerini knnştırdığı va
kit, kazandığı paralan bu suretle bola
mazmış. 

Muallimler mektebinin tedris progra· 
mı hakkında bazan içtimalar aktettikleri 
sıralarda akşam eve dönmek vakti geldiği 
zaman o yerinde otınamaz, içtimaı te~

ketmek ister ve nihayet ısrarlar üzerine 
oturmağa mecbur olursa, eve bir arkada
şının ref akatile gidermiş ve arkadaşı ka· 
pıda karısına içtimadan geldiklerine dair 
teminat verdikten sonra İçeri girebilirmiş. 

Onun bu zaafını talebeleri de bilirmiş. iç
lerinden bir tanesi dönecek gibi olunca 
doğru eve gider, kansına: 

- Aman efend1m: kocanız haksızlık 
ediyor, istikbalimi mahvediyor, falan der 
ve kansından terfi edeceğine dair söz a· 
lırrnış. 

Hoca kılıbıklığuu bildiği için sınıfta ba
ıı can.a yandığı günler: 

- Aman... Çocuklar nenize li.zım aa
bn ev1cnmeyinizl dennİ§. 

Bir gün cene evine giderken geç kal
mış, kapıyı çalaut, llÇAD olmamış. Bir da
ha çalmış, gene ehemmiyet vermemişler. 
Bu sırada kansı kapının arkasına gelmiş: 

- Git demiş. ceza olarak seni bu ak
ıam eve almıyacağım. 

Muallimin artık canına tak etm* Kal· 
kıp civarda kendisi gibi kılıbık bir arka
daşına gitmiş. ve başına gelenlerj anlat
ını§. Onun da karısından ciğeri yanıkmış. 

- Birader demiş. bu meseleden esas1ı 

bir surette kurtulalım. 1ıtih11ddan kuvvet 
doğar. Biz samimi olalım, kılıbık olduğu

muzu resmen j]an edelim. Ve bizim gibi 
canı yanmış olanları bir araya toplayarak 
müttehiden mücadele edelim. 

Bunun üzerine iki arkadaş, derhal otu
rup bir nizamname kaleme almı§.lar, cemi
yet merkezi olarak derhal bir oda tutmuş-

!ar. Ve gazetelerle de fU beyannameyi nq· 
retmişler: 

«Memleketimizin ve bütün dünyanın 

kılıbıklnrına hitap ediyoruz. Erkekliğin ıe· 
refi evde hakim rol oynamaktadır. Halbu
ki kılıbıklık yüzünden, insanlığın bize bah· 
şeıtiği hukuka bile malik dcğiJiz. Biz ka· 
:uınıp karılarımıza müreffeh bayat temin 
ettiğimiz halde uşaklardan aşağı bir hayat 
ya~yoruz. Bütün dünya kılıbıklan birleşe· 
lim. Biribirimize dayanarak bu zulum ve 
istipdnt hayatından kurtulalım!» 

Beyanname gazetede intişar eder et• 
mez yalnız klübün merkezine bir gün zar· 
fında yedi bin müracaat vaki olm~. mü
tncaatçılann bir çoğu dayak yedikler.in
den ıikayet ediyorlar, cemiyetin hiç deiilsc 
bunun önüne geçmesini istiyorlnrmı§. 

Bir hafta zarfında .klüp azalannın mı"k· 
tarı 30 bine çıkmış. Şi.mdi Halifaks· de ka
dınlar aleyhinde dehşetli bir cereyan var
mış. 

Bundan bir hafta eYTel .tadyomda 
yapılan bir İçtımada kılıbıklar söz almıJ
lar, ve hepsi samimiyet göstermek suretile 
kendilerini bu azaplı hayattan kurtaran 
muallimle arkadaşına teıekkür etmişlerdir. 

Şimdi kadınlar kendi aleyhlerinde ha· 
sıl olan bu cereyanı çürütmek için kocala
rına haber gönderiyorlar, artık zulum yap- , 
mıyacnklnrını söylüyorlarmış amma, on· I 
lar evlerine dönmüyorlarmış. 

Şehrin otel ve pansiyonlarında tek bil' 
boş oda kalmamış, tehir birdenbire aey
yah akınına tutulmu, gıöi olmuş. 

Kılıbıklar böylece evlerine kartı miit• 
tebiden hareket eder etmez, eTYCla terzi· 
ler, sonra urasile .kasaplar ve bakkallar, 
müstebit kadınlara kredi açmaz olmuşlar. 

Kadınlardan bazıları da evlerini terke
derek kaçan kocalara kaJJı bir cemiyet 
kurmak istemişlerse de aralarında anlaşa· 
mamıglardır. 

DUnkU kazalar 
Niğdeli Ali oğlu Sadık Osmanbeyde 

tramvaydan atlamak istemiş, muvaf· 
fak olamamış. düşmüş. başından ağır 
surette yaralanmıştır. Sadık hastaneye 
kaldırılmıştır. 

* Samatyada oturan birinci komi
ser Şerifin 12 ~aşındaki oğlu Hasan 
incir ağacından düşmüş, ağır surette 
yaralanmış, baygın bir halde hastane
ye kaldırılmıştır. * Üsküdarda oturan :~8 · y~ında 
Nazmiye evinin merdivenlerinden düş
müş, vücudünün mutelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmış, hastaneye kal
dırılmıştır. 

tÖNÜL İSLERİ 
Gözlerin beğenm~sinden 
Sevgi değil, 
istek dojarl 

Diyanbcldrden bir mektup aldım. 

SON POSTA 

! ~~~iifiıll:.liiiılil 
A merikalılar0/o100 

renkli bir film 
yaptılar 

~ 

"Dans korsanlan " filmi 
bir çok memleketlerde 

gümrük resiminden 
muaf tutuldu 

Son zamanlarda bellibaşlı filim 
kumpanyalannı en çok meşgul ed~ 
şey tamamile yani yüzde yüz 11enkh 
filiınler yapmaktır. . 

Renkli filimlerin mükemmel bir 
surette vücude gelmesi için fen adam· 
lan durmadan uğraşmaktadırlar. Şim· 
diye kadar elde edilen en iyi neticele
rin şerefi Amerikan filim kumpanya
larına aid bulunmak!adır. Bu kumpan
yalar meyanında R. K. O. şirketi en 
muvaffak olanıdır. Bu şirket en son 
keşfedilen usulleri hemen tatbik ~;ı
sına vazeyleıniştir. Fenni sinema lı -
sanında bu filimlere ( reknilmlor film) 
denilmektedir. R. K. O. şirketinin 
renkli olarak yapmış olduğu ilk büyük 
filim (Dans Korsanlan) isll:li verilen 
filimdir. Bu filim ilk gösterilişinde pek 
büyük bir muvaffakiyet kazanmı§tll'. 

Filimde rol alan başlıca san'atkar -

t>am konanları filıninde pek lJilyük 
bir muvaffakiyel kazanan ve <ı Kastanyet 
Kraliçesi» ünvamm alan kıvrak ve güzel 

sinema yıldızı: Steffi Duna'nın güzel 
bir f otoirafı 

lar: Geçen sene (Kukaraça) filminde 
kıvraklığı ve meharetile nazan dikka
ti celbeden çok sevimli Macar yıldızı 
Stcffi Duna ile dünyanın en usta dan
sözü addedilen ~rl Kollinsdir. 

Filim baştanbaşa renklidir. Gayet 
zengin müzik partisyonları; gayet kıv
·rak, şuh dans numaralarını ilıtiv~ ~. -
den bu iilme Amerika halkı (Buyuk 
Kukaraça) adını vermiştir. 

atiidyolanndan birinin bahçesinde iiç :fiaüran kwn 
IÜDef b.JıFosu 

Kırım harbi filme alındı 
Kay Francis'in baş rolü oynadığı filimde lstanbulun da 

bir çok güzel manzaraları görülüyor 

Güzel Macar yıldızı Steffi Dunanm 
kastanyetlerle yaptığı danslar deh -
şetli bir rağbet kaza.nmıştll'. Bu filin:-
den sonra Stcffiye (Kastanyet Kralı- Filmaen bir aahne 
:çesi) liıkabı verilmiştir. Harbler, feliıketier, ıstırablar kadar istihkar etmiş olan meşhur İngiliz h3S'" 

K. R. iniSiyafmi kullanan bir gene 
okuyucmn bana gönül iş1eriııde pek 
yeri olmıyan bir sual soruyor~ ve di
)'el' ti: 

((Pamuk teyzeciğim, 
İki senedenberi bir kızı seviyo -

rum. Onun da bana karşı kalbinde 
bir arzu bes1emekte olduğı.mu tatlı 
bakışlanndan anlıyorum. _ 

Oilum, bu kızla hiç kouuşmaın~
sın, aranı!da uzaktan bir tamşık· 
hk bile yok. Kimbilir J.eıtri. neyin 
nesi olduğunu hile bihnezsin? O 
halde böyle ianılDMbğln, bilmecliğin 
bir gene kızı nasıl ieviyorswı? Sırf 
yüzünü görerek~ gözlerini beğene . 
rek mi? Bu takdime mesela neden 
onu seçip te, meseli resırJne hak.a
rak bir sinema yılchzmı sevmeğe 
kalkışmıyorsun'? Se,,.gi ta~mn4a11, 
•nlaşmadan, karşıh1dı lıiimıettftl 
doğar. Gözlerin beğenmesinden du
ian his ise sadece bir istektir. 

Amerikan Güzel San'atlar Akademi- insanları birbirine yaklaşttran; tarih- tabakıcısı güzel ve gene F:loreııc~ 
si bu fibniıı renklerini tanzim eden 'ıeri birbirinden ayıran vak'alar yok - Mightingaledir. Harbin bütün fecaati 
mütehassıs Rober Edmon Conson'a bir ,tur. Bu büyük hadiselerin ebedi yaşa- ve elemini bu kadının dünyalarB 
takdirname gönöermiştir. ması için son zamanlarda kitablar, sığmıyacak kadar sonsuz olan şcfk.a " 
. NevYorlrun en büyük sinemalann - piyesler, !ilimler adeta yanşa girişmiş- tile 'Örtmeğe uğraşması; ber ıs! u~bıll 
dan biri bu filmi arka arkay~ beş haf- lerdir. Herbiri kendi aleminde birfrıl y.amnda onun gölgesin.in yaşaına._ı, het 

1 

'ta göstermiştir. Halk yeniden müra - yaşatmak istiyor. feltiketi teselli etmesi on;:ı ö~ Jc bit 
caat ederek filmin tekrar programa it- ' Senelerdenberi memleketimizden ge- ,şahsiyet :vermiştir ki, baş11başına bir 
halini ısrarla taleb eylen1iş!e~ir. .. çen filimler tetkik edilecek olu~ ıba- aıem olan ~arlı~ ~ yaln~ı 

lst.ihbaratımıza nazaran fılmın ),ık- zılannın tarihin unutulma.L vak :ala - dosllan değil, duşmanlan bile takdir 
sek fenni kıymetini layd..-\!e takoir c- nnı, -diğerler.inin ise büyük :adamlaıun ~ hayranlıkla ona esir olmuşlnrdır. 
aen ban Avrupa hük:Umetlcri bu fil- ölmez habndarım yaşatmağa uğraş - (Beyaz Melek) adı verilroi~ olan b\J 
mi gümrük resminden ve kontenıan tıklarım görürüz. .hastabakıcısını sehhar ve kudretli sall· 

Ji'akat ne o, ne ben bir fürlü ce -
saret edip yekdiğerimizle anlaşamı
yoruz. Çi.inkü yalnız olarak krr~la
şamıyoruz. Hiç kimseye sevgımdE:n 
bahsetmeyi doğru bu1mad1~1mdan 
gece gündüz ıstırab içinde kıvranıp 
duruyorum. Teyzeciğim onun'la na
sı! anlaşabilirim}}> 

Bu okuyucumun Giiniil i~leri sii
tununa biraz yabancı oldu~uuu hi5.
sediyorum. Aksi takdird.. rrümasil 
'SUallere nasıl cevab \•erdinmi ha -
tırlıyncaktı, sualini sormalda11 ıvnz

geçecekti. Ren 'hu gibi dummlaı·c1a 
ekser.iya derim ki: 

Şimdi gelelim sualine: Bu lazı 
)"D fazla tanışmıya ve sevişm\ye fü. 
zum görmeden bir aile 'kunnak jçin 
temel olarak scçmişSindir, bu tak
dirde gizli harekete mum yok. Ba
basına, annesine başvurursun: ya . 
hud da sadece bir eğlenceye mevzu 
yapnMtk .bevesindesillllir, k takdir
de benden alacaiın uasihat buluna
maı:. Danlmadın değil mi? 

Bilecikte Bayan (K. İsmet) e: 
Ask izzetinefis tanım:ıF., iarzet k.i 

aramzda hiçbir şey olmadı. Bir sa
bah ka1k, giyüı, kDŞall H: kocan i -
şiae citmeden evvel yuvana dün, 
seni iyi karşdıyacaktır. i'EYZE 

0

sistcmlerinden' muaf kılmrşiardır. Amerikanın en büyük :filim kum - at.kar Kay Fcancis temsil eylemiştir. 
Holiout ~tüdyolarına panyalarından .biri o~ ~~'amer); ~u Filmin birç?k. yerlerinde. ~).skü~~r~ 

sene mühim hır tarihı fıhm yapmış - ;Haydarpaşa gıbı memleketimızm gu 
Her sene5()()0şarkı lazım tır. ze1 yerleri görülmektedir. 
Holivudda ((sekiz)> biivi.i.'k filim (Beyaz Melek) adındaki b~• filmin (Beyaz Melek) filmi yalnı.: san'nt 

kumpanyası rnevcuddur. He.r bir kum- mevzuu, İngiliz, .. Fr~ız ve ltalyaı!~a- noktasından fe'\•~alad~ ~ğ~l; fe~akar: 
panya senede aşağı yukan (j(l-70 filim rm Türklerle muttefık olarak 18:J·1 bk, insanlık, vazıfe .~er~ te1kin_hU 
yapmaktadır. Filim imalinin vasatisi • senesinde Çarlık Rusya<;m~ karşı gı - susunda en ku~et~ı bır ınıı;al tc~kil e
(~i olnrak kabul eyledikte: Eu 8 rişmiş. ol~kfarı ~c;;hur (Kı.rırn) har- decek evsafı .haızdır:. .. . 

0 stüd~·anun senede 520 filim yaptık - bine aıddır. .. .. . .. _ . Kay Francıs bu filımdelri. Tolunac _ 
lan anlaşılmaktadır. Beher filme f> Filimde gorulen vak ~ıaı:~ buyuk kadar muvaffak ol~uştur ıkı pek ;t:~. 
şarkı hesab edilirse 520 filim için bir kısmı Ha~da~·~aşada Ing~lız ?'l.C?.ar- hur bir Am~~i~n ~ne~ munekKıdi: 
'>('00 sarkı eder... lığı yanında Ingılız hastane .. 1 dıyc a - .((K:ly Francısm ılk fılını budur. Bu .ro 
- ~u ~iktarn -şarkılara katılması ıicab nıJan ycı de geçmiştir. Filmiı~. l~~hra • lü tam manasilc yaşatmışbr. Bnnd~:1 
eden motifleri, akompanyöınanlarıı }ıe.. jmaı~ o haın esnasında pek -~uyu~ ~e · e.vvelki. fi~imleri bunun yanmd:ı hıc-

• sab eylersek 5000 i bulmuş oluı uz. ,dakarlıklarda bulunmuş v_ h:l) a l ını tı» demıştır ... 



1 Eylôl SON POSTA 

SPORCU KRAL 
1 ıral Edvard'ın hayalı dün olduğu gibi 
·h g ·· n de tam bir sportmen hayatıdır 

Sayfa 

Olimpiyad galiplerini 
onurlama maksadile 

dün yapılan • 
merasım 

1 

---------- * * * -----------. 
Spiker Yaşarı serbest güreşte de dünya şampiyonu ilan etti. 
Serbest güreş dünya üçüncüsü Mersinli Ahmet için de şampiyon, 
dedi. Sen söylenene değil, söyletene bak. Güreşcilerimiz, dört 

yıl sonra kendilerini daha bugünden şampiyon ilan eden spikeri 
yalancı -çıkarmazlar, herhalde ! 

Grekoromen güre§• 
te dünya birinciliğini 

kazanan Ya~ar, dün: 
acfrh,eat güre~te da 
dünya oampiyonu ol4 
du. 

Gene dün, ıerbes\ 
cüref dünya üçüncüsü 
Me11inli Ahmet, Gre• 
koromendc de dünya 
İampiyonluğunu aldı. 

Olimpiyatlarda eri· 
ıemediğ.imiz bu dere• 
celeri dün Taksim 
ıtadyomunda nasıl ka. 
ıandıiımızı merak e· 
(Jfyouanız, en kısa 

~oldan anlatayım: 

Bizim Beyoğlu Hal
kevi, latanbulda mev· 
cut Halkevlerinin en 
faallerindendir. 

· Pazar günü verdiği 
müsamereler çok gü· 
se]dir. r ertip ettiii 
balolara da hiç diye· 
tek yoktur. 

Yazanı Naci Sadullah 

Fakat daha bir çok ~apr ve Mersinli Ahmede madalyalan takılırken 
faydalı hareketlere önayak olan bu cEvı>. ko§a koşa atadyoma yetiştirecekler. 

dün Taksim ıtadyomunda hazırladığı me· Ve bu toprak Yaşara merasimle hediye' 
raaimi nedense ayni muvaffakiyetle baıa• olunacak. 
rarnadı. * 

Dünkü merasimin gayesine hiç diyece• Ben, saat tam on beşte ba~ayacağı iliin 
iim yok. Ben bu güdülen gayeyi, elime olunan merasime vaktinde yetişelıilmek4 

verilen programdan öğrendim: için bir otomobile atlamak mecburiyetin· 
O programa göre, ıtadyoma herkes de kaldım. 

bedava eirecek. Stadyoma girdiğim zaman, saat tam 
Berlin olimpiyatlannda muvaffakiyet· on beşti. 

ler 11öateren güreşçilerimizi onurlama mak· İlk gözüme çarpan cihet, stadyomuıı 
aadile hazırlanan bu merasime ıaat tam kalabalığı oldu. 
on beşte başlanacak. Mühim, iddialı, heyecanlı, rekabetli 

Evvela beirnutad bu nutuk... Bir nu· bir müsabaka yapılmıyacağı halde, atad~ 
tuk daha ... Sonra İstiklal marşı .•• Bayrak yomun bu derece dolması; müsabaka gün .. 
çekme ... Güreşçilere altın gümüş mad:ıl· !erindeki tenhalığın, spor sevgisinin azlı 
yaların takılması... ğından değil dühuliye bedelinin çokluğun• 

Onu müteakip te, olimpiyatlara iştirak dan geldiğini anlatıyor. 
eden gÜTeşçiler arasında gösteriş güreşleri. Ortadaki iÜreş minderinin etrafınd&. 

Programda güzel bir şey daha var: Ya- bir çok gençler var. Kollarındaki kırmızı 

ıara, dünya şampiyonluğunun hatırası olan, şeritlerden, orada birer İş göıecekleri belı 
içine meşe fidanı dikili bir sakeı verildiği li. Muhakkak ki içlerinde, sahıının intiz;, ... 
mal\lm. mını temine memur edilenler de •·nr. 

Gençlerimiz, bu fidanın dibine Türk Fakat hangileridir, ve sahanın ortasın' 
1 

toprağı katmayı düşünmüşler. da <'koşmaca» , «hirdirbirıı , hulasa bir ke· 
Merasim başlarken, Beyoğlu Halkevinin limeyle cirit oynayan çocuklnn kenara 

Kral Edvard'ın muhtelif sporlar yaparken alınmış resimleri altı aporcusu, Beyazıt meydanında bulundu. çekmek için ne beklerler~ Yoksa bu va2i .. 
Önümüzdeki günlerde memleketi - kanıyor, giyiniyor ve saat yedide kah- vermiş, ve Sondringan köyünde avam rulacak. feyi üstlerine alanlar, güre§Çilerimiz arai 

lnizın sayın ve şerefli misafiri olacak valtı masasının başında bulunuyordu. çocuklarından müteşekkil bir futbol Stadyomda bayrak çekilirken, Beya· sında yapılacağı ilan olunan ıcgösterişn le· 
~lan kral sekizinci Edvard, Pro- Kahvaltısı bir miktar üzüm, yahut bir takımı vücuda getirerek Edvardı bun- zıttaki altı sporcu, elJerindeki teneke ku- re mi ayrıldılar} 
esyonel bir atlet hayatı ya~1yan bir portakaldan ibaretti. Arasıra bir yu - ların başına geçirmiştir. Hansellin e- tuyu, vatan toprağıyla dolduracaklar. Ve (Devamı 8 inci sayfada) 
:~rcudur. Çocukluğundanberi, sıhha- murta, bir dilim kızarınıj ekmek yer hemmiyet verdiği nokta şimdiki ço - 1 
1 bozan, vücudu yıpratan her şeyden ve bir fincan kahve içerdi. Kendisi cukların şerefli ve tam manasile spor- bu sıralara tesadüf eder. ğı zaman ayni sadeliği, ayni serbestiyi 
Sekinmiş, sefahat ve suiistimalctcn u • meyvalarm sıhhate olan faydasını tak- cu ruhlu olmaları idi. Edvard, bu ar - Bir gün büyük babası bir kitap o- muhafaza ederek ünvansız, imtiyazsız1 

~klaşmış, bu sayede vücudunün çe- dir edenlerdendir. Kanatlanın elmaları kadaşları arasında yalnız D<l\'ey Wind- kuduğunu görerek sormuştu: bir talebe olarak derslerine devam et· 
\>ikliğini ve sağlamlığını muhafazaya meşhurdur. sor adile anılıyordu. - Ne okuyorsun? ti. 
l"rll.ıvaffak olmuştur. «Kral Edvard da bunlardan bir kaç Fakat Davey Windsorun küçük ya- Küçük Edvard cevap verdi: Bugün de sekizinci Edvard, çocuk-

Sekizinci Edvardı yakından tanıyan sepet bulundurur ve hamur tatlılarile şından başlıyarak avam çocuklarile dü- - Perkin Warbek hakkında yaı.ı- luğunda ve delikanlılığında yaşadığı 
'-'e 1925 te yaptığı cenubi Amerika ve pastalar yerine elma yer. şüp kalkması, onun bunları hem sev - lan bir kitap. gibi yaşamaktadır. Bu yaşayış tam nor-
J\.f:rika seyahatinde kendisine refakat <ıÇiftlikte bulunduğu zaman öğle mesine, hem de onlar gibi r,ürbüz ol - · - Bu adam kimmiş} mal bir insanın yaşayışıdır. 
~en muharrir Ward Price kralm yaşa- yemekleri bir parça söğü~, bir miktar mak istemesine, onlar gihi yeyip içip - Bir kral evladı değil, fakat saygı Onun kral olınasile Windsor sarayı 
Y~nı şu şekilde tarif ediyor: patates, bir domates, iki bardak süt, bir saray sofrasının muhteşem ve nefis değer bir ana babanın oğlu.. ilk defa olarak bir krala sıhhi ve basit 

•ıl<ral her yiımi dört saatte bir öğün iki elmadan ibarettir. yemeklerinden uzaklaşmasına sebep Kral Edvard daha sonra bahriye bir yemeğin sunulduğunu gördü ve bir 
Yetrıek yer. Kahvaltısı bir miktar mey- «Çiftlikte bir işle meşgul olmadığı olmuştur. mektebine girdi. Fakat oradaki yaşa- kralın merasimden, külfetten azade 
'-'~an ibarettir. Öğle vakitleri ya bir zamanlar, ata biner ve saallerce at sır- yıı::ı da tam bir talebe yaşaylŞ! idi. Mek- yaşayabileceğini, her sabah kalkıp spor 
e .. rıa Edvard'm çocukluğunda arkadaş ., 
q· •. , ya bir dilim kızarmış ekmek ye- tında gezer. olduğu bu çocukların hepsı de büyük tebe başlayacağı sırada babası ona yapabileceğini, atına binip dört. nala 

1&ini görüyordum. Her gün jimna.<:>tik «Bununla beraber sabah ak~am jim- mektebe devam eden talebe ile kendi süreceğini anladı. Ya harp koptuğu zaman harbe iştirak et-
"tl})Par ve bu işi sureti kat'iyede ihmal nastik yapmayı unutmaz.)> arasında hiç bir fark bulunmadığını, Filhakika kral sekizinci Ed\•ard au " miş, hepsi de yaralanmış, dördü mu-

ez.)) Kral Edvardın babası beşinci Jorj orada diğer talebe gibi ~ahşacnğmı. binmeyi ve atını sürmeyi mükellef o-
t.> l Ed · k b b d" · Ed d b harebede ölmüştü. Bu iyi s~ilmi.5 ar- 1 b ·b· ~ 1 " .ı.~ra vard, tam bir sporcu hayatı ile büyı..i a ası ye ıncı var c - - diğer ta e e gı ı yaşayacagmı, on arın tomobillerde dolaşmağa tercih eder. 

,,;ı.._.._ k k f 1 h . kadaşların müstakbel kral üzerinde. d kl · Ab• 1 • "'~Qrna için Kanadada bir çiftlik den terbiyesine pe az a e emmıyet tabi ol u arı nızama ta ı o acagmı, Kendisi Cenubi Afrikada bulundu· 
""tın 1 d 1 . h d k" . d d ve müstakbel kralın bu ark~da;.;lar ü- d kl ·b· • 1 h.. a mış, ve orada resmi mevkiini ve verme ik crı al e se ızınci E var ın • ve oyna ı an gı ı oynıyacagmı an at- ğu ::.-ırada bir gün bir ista$yonch. Bo-
"'evk·· . d • b" k t zerinde en iyi tesirleri yapmı~ olduk- d d d b d 1 . bekl "" ıınm teşrifatını unutarak y3şa - iste igi gi ı spor yapmasını te~vi c - ·s mış, E var a un an memnun o - · erlerden müteşekkil athJann e-
.. n~ d' lan şüphe götürür mü? ç· k b "l <l --.ı•ır. O zaman kendisine refakat e - mişler, bilhassa ye ınci Ed\'ard toru - muştu. un ü bütün dileği herkes a- diklerini, fakat kendisine btr o•omo ı 
~en. W. Crawford kralın yaşayışım şu nunun bütün mektep ve hayat arka - Bundan sonra Edvard ile kardeşle- rasında herkes gibi hür olmaktı. O da hazırladıklarını görmiiştü. Edva· el, o-
eltılde anlatıyor: daşlarile dü!?ÜP kalkmasını. onlarla bir- ri her gün birer saat askeri terbiye burada her talebe gibi haftada bir şilin tomobili reddederek bir at isted• \'e at-

lı 1ll<ral Edvard her gün yaptığı fazla likte oynamasını, onlar gibi di.işünüp görmeğe başlamışlar, o zanıan 12 ya- sarfcdiyor. hepsi gibi para sıkmtısı çe- lılarla birlikte şehre doğru ilerl di. 
f Por dolayısile gündelik yemeğini biraz hissetmesini istemiş, bu :;ayede seki - şında olan Edvard bu asker! terbiyeyi kiyor, \'e arkada~!arına faik her mua- Şehre girdiği zaman yüzü "r ii toz 
kt\ı]aJaştırmış olduğu halde çiftlikte 

1 
zinci Edvard da tam bir sporcu gibi ye- gördüğü mi.iddetçe asker tayını ye- meleyi reddfü: karşılıyordu. toprak ve ter içindeydi fakat ı: , erler 

d endisile birlikte çahşanhr::ı nisbetle tişmiştir. mck istediğini de söylemi'? ve btı tayın Deniz havası. sıhhi gıda , nuntazam 
1 
at sırtında gelen prensi, ı~: ka· hara-

~ha çok az yemek yiyor, ve açhğını Kral Edvardın ilk mi.ircbb!si olan ve ile iktifa etmişti. Fakat bu askeri tayın ha,vat, muntazam beden terbi vesi, 1 re li tez::ıl-ı il rlerle karc;ılamı.şlarrlı. 
~ldennedcn yemeği bıraktığı görüli.i - ( 1 !)14) e kadar kendisine refakat e - ı sıhhatine ve vücuclunn miifit olduğun- muntazam faalivet savesinde genç Ed- llula"a Kral Edvnrd tam J->i•· ~port
t ordu. Kral Edvard, her sabah saat al- den HansclJ, miistakbel ı:ralm t:lın bu dan bütün ömrünce ondan "' :mlmadı. vard 1!iirbü7Je ·ti ve celikle-;ti. Kendi·ü İ mendir ve tam bir sportmen hayatı 
1 

buçukta kalkıyor, tıraş oluyor. yı - serait içinde terbiyesine ehcnımiyet 1 Edvard'ın demokrasiye ahşrnası da, daha soma Ok.sford'a de\·ama ba~ 'adı- 1 ~·aşayan bir kraldır. 
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Yazan: Orhan Selim~----------:. 

KAN KONUŞMAZ! 
Son Postamn Edebi Tefrikası: 78 --

Ömer birin~iye doğru yürürken Sü-ı tramvaydan indi.. 
heyli: 

- Hayır, dedi, ötekine binelim.. Ertesi gün mekteple Omer mese • 
Ömer bilet paralarını vermek istedi. leyi ismetle Hayriye anlattığı vakit 

Süheyla: Hay.ri ses çıkarmadı. ismet: 
- Hayır, dedi. Ben kendi biletimi - Senin adam olacağın yok, dedi .. 

kendim alırım... Böyle kitap sahifesi gibi kafanla hayat-
Tramvay kalabalıktı. Arka sahanlık- ta hiç bir iş beceremezsin ... Bunun bu 

ta ayakta duruyordular. Dönemeçlerde, kadarina düpedüz züppelik derler .. Sof
duraklarda durup kalkılırken birbirle- talık derler .. 
rinin üstüne düşüyorlar... Ömer her Ömer kendini müdafaa etti. «Ka -
seferinde özür dilemek için bir şeyler famın anlaşamıyacağı ~ir kıza yüre -
mırıldanıyor ve Süheyla gülümsüyor. ğim tutulmuş diye kafa.mı ktirban mı 

Fındıklıya geldikleri vakıt Süheyla: edeyim)> dedi.. 
- Siz galiba konuşmayı sevmiyor· Bu ıözc ismetin verdiği cevap şuy-

ıunuz. dedi Arkadaşınız İsmet Beyin du: 

SDN POSTA 

L Spor =1 
Olimpigadlarda 
Yaptığım 
Tetkikler 

Yazan: Ömer •••im 
Büyük harp dolayısile 1Hl6 ol im • 

piyadını kaçıran Almanlar, yirmi se· 
ne sonra yaptıkları muazzam Berlin 
olimpiyadını bütün cihana bu sekil -
de gösterdikten sonra her halde .teselli 
bulmuşlardır. 

Los Ancelos olimpiyadından sonra 
broşürlerini almağa başladığımız Ber
lin olimpiyadı, geceli, gündüzlü tam 
dört sene esaslı bir program içinde ha
zhlanınca elbette böyle azametli bir 
şekil alır , ve elbette Berline kadar git
miş olanlar o heybet ve o büyüklük 
karşısında ufalıverir. 

EyJll 1 

Olimpiyad galiplerini onurlama maksa
dile dün yapılan merasim 

----- --
(Baştarafı 7 nci sayfada) ı dünya şampiyonu olduğunu ilin ediJIC't 

Şu sahaya giren, ve alkıılar arasında yanımda oturan bir dost: 
koşan eli bohçalı atlet kim:? - Görüyor musun, dedi, bir dalı•°'!"ı 

Beyazıttan toprak getirecek olan altı ğın neler yapabileceğini? Yatar, hu d.,.
atletten biri mn Hepıi fİfİP kaldılar da, gınlık sayemde, Bedinde kazanamacbil-
bu mu gelebildD nı stadyomda kazandı! 

Değilse kimdir:? Ne diye koşuyor:? Ne Biraz sonra, merasimin heyecanı.na k~ 
getirdi) pıldığı anlaşılan Spiker, ıerbest pref I' 

Bu sorguların cevaplarını alabilmek i· çüncüsü Mersinli Ahmedi, Grekoroıo" 
çin gözlerimi radyo hoparlörüne dikiyo· dünya birincisi diye ilin etmez mi) 
rum: Başında kimseyi göremiyorum. Ho- O zaman Mersinliyi ıöreydiaiz. Aı-
parlörün ağzı var dili yok. kulaklarında. Gözleri pınl pınl Y ....... 

Kolu kırmızı feritli bir bildiğe ıokulup kinin kulaiına eğiliyor, ve: 
soruyorum: - Gördün mü, diyor, olim~atlarl 

- Başladı mı merasim:? gönderilecek adamı~ Oraya s~ 
- Hayır... 1 6 da başlayacak. hepimiz pmpiyon olacakmıpzl 
- Neden:? Madalya tev,ziinden sonra, olimpiyada 
- Bando gecikti! iştirak eden güreşçilerimiz araaanda yaf" 
- Vah vah ... Halbuki ben, geç kala- lan göıteriı müsabakaları, bilhusa Met' 

aksine.. - Kafanın anlaşamıyacağını ner- Amerikalılar, «Almanlar bizi mah-
Ömer artık bir şeyler söylemek li- den tahmin ettin). Ne «bornel> adam- cup ediyorlarn dediler: Amerikalılar 

zım geldiğini anlıyor .. kızın bu sözleri sın be ... Sen kafana güvenemiyor • bu sözlerile Berlin olimpiyadının ifade 
üzerine de Agobun kazı gibi, dilini yut- sun... Eğer güvenseydin Silheyla ile ettiği manayı bütün büyüklüğile söy-

cağım diye, tıraş bile olamadan otomobi- sinli Ahmedin sevimli jestleri ve çnik ,,. 
le atladım 1 yunlan, seyircilerin, ıecikmekten dol-' 

- Gidip tıraş olabilirsiniz! üzüntülerinden eser bırakmadL 
Merasim, umulmıyacak kadar pııil 

bir neş' e içinde sona erdi. 

muf gibi durursa... anlaşırım diye dütünürdüm .. başka bir !emiş ve anlatmıf oldular. 
- Konuşmayı severim Süheyla Ha- dü,ünce ile harelCet eden başka İster Almanlar muvaffak olmuş bu-

Gidip tırat olup dönüyorum. Ve ıe· 
cikmcmek için döktüğüm terleri silerek, 
ayni arkadaşa soruyorum: 

- Bir feyler olmadı ya? 
T emenn.i olunur ki güretçilerimis dlfC 

yıl ıonra da bize bu süzel ve orijinal _.. 
rasimi tekrarlamak fırsatına bande•.W• 
ve Beyoğlu Halkevi o srünkü propmDID4i• 
seremoniye olduiu kadar, intizama da 1" 

- l-;layır... Daha vakit var... Baıka 

ııim, dedi.. fakat herkesle değil... bir istikamet almış az insan ~ı var?.. lunsun, ister Amerikalılar mahcup ol-
- Ya) Demek onun için benimle Süheyla niçin bunlardan birisi olamaz .. sun, inkar etmemek Jazımdır .ki Berlin 

işleriniz varsa, gidip görebilirsiniz! 
Ve nihayet, saat on yediye doğru rad· 

yo dile geliyor. Yetişen bando seı veriyor. 
Marş çalınıyor. Bayrak çekiliyor. Beyazıt· 
tan toprak getiren atletler ıeliyorlar. O 
zaman öğreniyorum ki, ilk ıelen yalnız 
koşuct1, verilecek madalyalsn getirmif. 

konutmuyorıunuz... Münakata hiç bir netice vermeden olimpiyadı dünya üzerinde, bugüne 
Ömer ters bir laf ettiğinin farkına üç gün ııra ile uzayıp gitti. Üç gün kadar yapılmış olan spor hareketleri

vardı. Bu küçük Burjuva hanım efen- Ömer Süheyliyi görmedi. Fakat dör- nin en başında bir yer alacak, kim ne 
disinden çekeceği var .. Ömer ne dernek düncü aün karşılıklı tramvay durak • derse desin, spor tarihine geçecek belli 
istedi. O ne anladı. larında gene karşıhlftılar. Süheylft se- başlı hareketlerin biri ve belki de bi -

versin! 
Ben, spikerin bataaam d&tBa&rkeO 

«sen ıöylenene deiil, söyletene hakb ~ 
zünü hatırlıyor avunuyorum; Ye temeatl 
eyliyorum ki aslan ıüretçilerinılz. d&rt tt' 
sonra, kendilerini daha busründea ....,,. 
yon ilin eden spikeri yalancı çıkarm.,a 

cak vaziyette bulunurlar. 

- Sizin için demedim Süheyla Ha· lam verdi. Ömer kızardı. Selamı iade rincisidir. 
Hoparlör madalyaları takılan gürc§Çi

lcri birer birer takdim ediyor. Bu vazifeyi 
yapan arkadaş, Yaşarın, ıerbeat ıilret nım .. umumiyetle herkesle konuşmak- etti. Berlin olimpiyatlarına iştirak eden 

~n hoşlanmam demek istiyorum. sporculara, onların ida.ecilerine, ve 

Süheyla ısrar ediyor: e gazetecilere Berline ayak bastıkları T•t •• J k ~ h t 
herha~~ ::~u;i~umiyetin içindeyim ROMEO JOLIYET ~~:t~:;a~:;:s v::~~l~r~ir serbest hür. J U es 0 agır as a, 

Ömer kararını verdi. Dobra dobra Cebinde bu kartı olanlar, şimendi - h b da •• •t ke •Jdill 
konuşacak. İsterse kızsın, darılsın.. Ömer, Şckspiri okuyor. fere, tünele, ondübiise ve bütün spor aya n n umı Si 

- Sizin hakkınızda hiç bir fikrim Bu işe Sait ıebep oldu. Sait Nuri sahalarına elini, kolunu sallıya sallıya (Battarafı 1 inci aayfada) ko'nun sukutu ~lacar efkin ummnJ • 
yok daha .. hu umumiyetin içinde misi- ustaya dedi ki: giriyordu. Naznlığını yapan M. Titüleskoyu kabi- yesinde büyük b:r alaka uyandırmlf "' 

. niz, dışında mısınız) Bilmiyorum .. fa· - Elime bizim sakallının hayatına Bana öyle geliyor ki Alman spor ne haricinde bırakmasıdır. Titülesko tır. 
kat içtimai vaziyetinize nazaran: teşkilatının en büyük simalarından bi- beynelmilel siyaset aleminin alıştıgw ı Yeni hükumet gazeteıl «Eati UJ • 

Süheyla!t dair küçük bir kitalp geçti. Meğ~rse ıi olan ve Alman olimpiyat komitesi-
Şekspir ismindeki ngiliz muharririnin bir şahsiyetti. Kendisi yalnız Roman- sag» diyor ki: 

Y · dedı· benı· ı"çtı"ma"ı vazı"yeti nin umumi katibı' bulunan Kari Dı'm .. __ ..._~ • 
- anı, 'ı b l '\ • tiyatrolarını çok ıevermis. Hatta kız - yanııı değil, bütün küc,rük antantın Ha- ((Romanyanın harb aonu uuıninııt 

me nazaran naıı u uyorıunuzr · . olimpiyat oyunlarından evvel hüku - . . N" 1 ak t t T't•• b'" ··k h"d. · budur Bunan - ..ı 
Öm t k 1 b .. "'k b" ·dd' larına küçük yafta Şekspırden pa.r - b'" l b" A V rıcıy~ azın o ~ anllUl)lf ı. ı u • en uyu a ıse91 • .-

er ar ı açı mıf, uyu ır cı ı- . Ö . . metten oy e ır vs ays mutlaka I k . ..1 . d l k R L k'. "L tan ..... 
1 k çalar ezberletmış.. merın edebıyata l l k k" k Al . es onun sıyaset a eının en ayrı ması re omanya gere&. UÇU&. an uP 

yete onuşuyor: k d' f d a ~ış .0 
aca .. ı oca manya Berlın bilhassa Fransada derin bir teessürle be'-'nelmilel vaziuetleri üzerinde - • 

H ). k'" "k B . mera ı var ıyorsun, ransızcası a 1 d h b' d ki J , J-

s .. h a
1
!' uçud urjuva... kuvvetlendi her halde. Şekspiri okut -

0 ımpbaıya ıh~~kı~ ep ır en aya an • karşılanmıştır. Küçük antant mehafili pacağı tesirleri tiı.ıdiden keltlrmeye 
u ey a tatır ı: mış, şta u umet reisi bu işe önayak .1 B lk haf'l' . b t . k" k M f' b k" "kan., sana.. l ı e a an antantı me ı ının u ~ ım an yo tur. ama ı u uçu 

- Anlamadım... Ö o muştur. .. . . "'k d w. •. h . 1 f "h"' ' d . bir --mer Şekspiri okuyor. B 1• . • essure ıştıra e ecegı fUP eeız sayı ı· tantın te e11u u yo.un a yenı .....-J 
b k .1 . . k l er ın olımpıyadı sadece bir şehir Ç"' k"" T"t""l k k" "k t t d' - Bir rü rat aı esının ızı.... Abdullah Cevdetin tercümeleri e bel d" . . .. . yor. un u ı u es o, uçu an an ı re ır.)) 

k 1 . k e ıyesının şoyle hır masraf ve ya - wl 1 B Ik t t .. l•-La .. _ R-- Ar ..... Süheyla, bir büro rat ai esinın ızı Fransızca tercümeleri karşılaştırıyor. l k sag am amış ve a an an an mm mu· . _.7 ... -ı-
rım yama a kıpırdanmasile altından · l · d k' 1 Göriifmeler olmanın Ömer için neyi ifade ettiiini Bazan Abdullah Cevdetinkileri anlıyor, k lk l k h" . d w "ld' essıs erı arasın a mev t a mıttır. 

merak ediyor. hazan fransızcaları. .a ı aca ır ı~ egı ı. Titüleskonun kabine haricinde hıra· Bükret. 31 (A.A.) - Yeni O. Bak•" 
B. Şarlotenburg dan muhtelif istika • k l h k'k" be l . h .. l nı Antonesco, bu akpm İtalyan elcbi"' - Ne tuhaf konuşuyorsunuz.. ır Hamletden en çok hoşuna giden ver · l 1 A ı masının a ı ı se p en enuz ana- ~ 
f met ere ayrı an havaı ~t"hir treni olim- I t kabul ederek kendiaile bir buçuk IUl .... 

bürokrat ailesinin kızı olmak iyi mi, ~ prensin ölü kafasını eline alıp nutuk · d b I d w şı mamış ır. 
1 k 1 k pıyat sta mm u un ugu ve Rays B' )"kk' .. R d rüımüıtür. na mı ıizin için) .. Böy e bir ız a o· söylemesi değil, tiyatrocularla konuş- S f ld . . . 1 b" h ll k ır te a ıye gore omanyanın ış Tiu!•--•--nun adamlan .ı-

'\ por e ısmını a an ır ma a e a - • b .. d b" taba "l · ıUtCMUJ um 
nufur musunuz) Konuşmaz mısınızr ması oldu. d . l c ıHyasası u yuz en ır vvu geçı - deöi·tirili· 'yor 

d ar uzanıvermış . .. ş bununla bitse k . d" .kada F . .. rr 
Ömer, dişlerin!n arasın an: Hamletden ve Otellodan ıonra Ro- ne ala! Tuban denilen yeraltı treni de ıe-ce k şı~ ı:e f k' r 7°eı;ın ııyaıı Bükreş, 31 (A.A.) -Yeni O., Da" 
- Görüyorsunuz ya, konuşuyo • meo Jülyeti okumağa başladı. Birinci tabiatile başka bir mıntakadan stadın bve ads er~tt\ı '. ~ay~ an . o~a;yha, kanının bugün ilk işi Titüleeko·nun .-

rum, dedi.. . perdedeydi ki Süheylayfa barıştılar .. kapısına kadar uzatılıvermiş. Bu hat- f u~ ~l ye j;1~ıl sıy~tınıH I~ a damı olan Dış B~kanlık Genel Sekretr 
Süheyla bu cevabın başındakı ((mUr Daha doğrusu darılan Süheyla oldu • la.rın temeli stadla beraber atılmış . k~z aT .7a~yaya a~. ıyac; tı~ 8 u- rini değiştirmek olmuştur. 

lesef »i sezdi: k ğu gibi barı,an da Süheyla oldu. Ba • Stad' da koşup atlıyacaklar kadar bu ı ıtu es onl unl sıyase l
1 

ransa~a Diğer taraftan yakında sefirler ad' 
- Ama konuştuğunuza pe mem· rı-n Su'"heyla oldu ama vesileyi hazır- . 1 . t k ' d k h lk d . d, bağlanmak, ta ya ve manya ı e d d .. h. t bedd"1~t yaplac:aıc.. 

f l .....- lf en a ıp e ece a ın a aynı ere- d l k I kt sın a a mu ım e uua •· tıun değilsiniz .. Sizi daha aza ra • lıyan Ömerdi. Şöyle ki: cede düşünülmesi, işlerin bir elden cık- 058~ uh~ad~ adyrı,,_ı11 '.011mal l.C . t. ve bilhassa Roma, Berlin, VaJ'fOva "' 
hat.iz etmı'yeyim, dedi ve daha kendi - u a ıse e n ı et ,.r emıye ı cep- J L ... 

(Arkası •ar) tığını kolayca anlatmağa kafidir sanı- h . . f ~ - d ,.. .1. I Moskova elçilerinin değİftiri eceji 11"'. d:u~ra:k:l:a:rı:~~~~~lm~~~e:n~D~o~l~m~~~a~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ınınuaaugramasının aamııo· b .1 k d. 

Kadıköy biçki • • 
evının 

• • 
sergısı açıldı 

Sergiden bir köşe 

Dört senedenberi muvaffakiyetle derslerine devam eden Kadıköyde _Altı-

1 w da Zeki Ayaz ile hemşiresi Müveddet Ayaz taraflarından ıdare 
yo agzın . . · d d · · · 
edilen Bayanlar Biçki Dikiş Evi, bu d ers senesı nıhayetın e e se~gıs~nı 

gwa muvaffak olmuştur. Mektepten mezun olan hanımların kendı elıe-
açma . · ıh 
rinden çıkıp sergide teşhir c-dilcn ro blar, bluzlar, çamaşır ve saıre er a-
kikaten takdire şayandır. Sergi her gün açıktır. 

rım. M"ll l C . er verı me te ır. 
Alman beden terbiyesi mektebinin du~u. ~~. ~~m~~y~n11\. 1 

et erd eı:nı- Monte Karlo. 31 (A.A.) - Mon • 
etrafına çevrilen muazzam stad, yüz- ye~ını ~çu m~. ~t.e-r_ı . ım~e e emı~e trö muahedesindenber; Cap - Maritirıt" 
me havuzu, Polo mf!ydanı, hokey sa • cc vazıyette gor~esını~, m~ny~ ı e de .ikamet eden M. Titülesko, bir kat 
hası, doyçland hale denen kapalı gü - ~~ustu.~y~ aras~~ .a ~n ~şma. are .. ~.; gündenberi malaryadan muztariptir 
reş salonu birbirini tamamlıyan öyle t:lnın gun en. gun~w ııedr e"?,eslıne şakt 1 

Dün akşam 11iddetli bir nöbet geçir ' 
1 'd" k' b k 1 ] • o masının tesır ethgı e soy enme e- . hh" . . d" dır • spor yer en ır ı a maK a zevkıne do- d" mış ve sı ı vaz:yetı en ıte uyan 

yulmaz ,rastgele bir masrafla altından ırD. •w b' IAkk" .. T't•·1 k mıstır. 
kalk 1 h ı k 1 ı ıger ır te a · ıye gore ı u es o- · d 3l (H ") Al bw ı maz, e e yazma la ko ay ko ay k b" h . . d b k l f Bclgra , ususı - ınan 

ı 1 b. "h d" nun a ıne arıcm e ıra ı ması, sır I T' .. 1 k h b teb an atı maz ırer şa eser ır. .1 • I . . her ere göre ıtu e-s onun aya 
Daimi sur.ette yüzlerce memur 've şahsi sebeApllerdenla 1 en ge mıştır. likededir. Umulmıyan bir salah o)ınr 

b . k d k d · · 1 man r memnun _ı.ıg~ı takdı'rde Tı't'u:eskonun ölümü be~ ır o a ar a emenın nezaretı a tın • p . u1 (H ") T"t··ı k '' 
d b 1 w . .. • w • arıs •> USU'lt - ı u es onun 

a u unacagına hıç şuphe etmedıgım . . p . lcnebilir. 
b · b. .. ·ı . ı f kabine hanemde b1.rakılması arıste -· . ·---™ 

u tesısatın ır muze gı lı muna aza c- . · 1 k ''S p ta nın Yun-.-
d'l w• .. . . . teessürle, Berlınd .: nıemnunıyet e ar- on os ,, ..., 

ı ecegı şuphesızdır. Buranın Berlme l B ı· t l · T"t··1 topragı~ na gı·rmesı· yasak 1 1 d" 1 f d d . şı amıştır. er ın gaze e erı, ı u es-

dy~l u v ~tenh er ktkarak ın an a zıyaret e· konun (Romanya • Rusya - Çekoslo- (D-·tarafı l inci aayfada) 
ı ecegı mu a a tır. . 'f k ) h' d ld v d'. .....,. • ~ LL P" 
S h l k .... k f vakya) ıttı a ı e m e o ugunu, uş· Yunan hükumetinin gazetemiz a.a-1 • por sa a arını en uçu te errua • • . k d bit 

. . . .. mesınm Almany~ ha ımın a memnu- daki bu yasağının sebep ve hikmetini tına kadar bır çok yenılıklerle susle • l k l w l" k b ] d 
Al 1 O). . D f d niyete arşı amnaga ayı u un u • yen man ar ımpışe or enen w l 

1. . d k.. .. .. d d" _ _ı . gunu yazıyor ar 
0 ımpıya oyunu e, unyaoa eşme d '>1 (AA) Tt'"l 

·· d"'f ed'l' .. · b" k"ld Bu apeşte, ·> • • - ı u es -guç tesa u ı ır, cazıp ır şe ı e ......................................... ·--·-.. ··•••••••• 
yapmışlardır. Sporcuları da, idarecileri de, seyir -

Spor delegelerine tahsis edilen bü - cileri de ve nihayet dünya ~atb~~tmı 
rolar da çok hesaplı bir şekilde yapıl - da adeta oturdukla.rı y~rde ışler~nı t~
ınıştı. Matbuat için yeni baştan vücu- kır, tıkır g~recek ~ır mukemmelıyet ı
de getirilen büro ve alınan tertibatı da çinde tanzım et~~ olan.. ~iman sp~r 
bize tevdi edilen işin ehemmiyetini ve teşkilatı hazırladıgı bu ~.~yük eserle ıf
büyüklüğünü, Bcrline ayak bastığımız tihar etmekte yerden ioge. kadar hak-
gün, önümüze koyuvermişti lıdır 

türlü anlayamıyoruz. ak 
«Son Posta», memleketinin alelıtl .... 

dost ve müttefiklerine kartı dalına dürU. 
davranmış, onları rencide edecek hiç bil 
neşriyat ta bulunmamıştır· . d 

Kaç senelik kollekıiyonlanmız hu 1 

h. · H l b" 1 ' L koınt° diamıza ıa ıttır. a oy e u.en, 
devlet otoriteleri tarafından bu muaı:1'~ 
leye maruz kalmaklığımız bize çok acaYil' 

geldi. ri-
Bunda bir yanlıılık oldu~nu ~e •e ~ 

len kararın bir an evvel tashih eclilec:ei 
kuvvetle umarız. 
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Kahramanhk, afk, heyecan ve macefll 
( Hiklıge f Engizisyon papazı •.• 

... 
1 

KORSANIN KIZI .J 
Yazan: Kadircan Kafh 

Kordobadaki en büyük caminin ki-ı Engizisyon korkusile güzel ve gene 
Yazan c K•dlrcan Kallı lise yapı~sı. üzerinden çeyrek asır kadını Alo~nun .ko~a:ı. ~rasma a· -

So1t PoatG'nın larilal le/rllca•ı Nı • 61 kadar geçınıştı. tacak olan günah ıse ikisının arnsmda 
. . . . . umara. • Kordoba kilisesinin başpapazı Alon- kalmalıydı. 

- Bır fı~sat var. Her zaman bu -ı . Ellcrı kırbaçlı ıardıyanlar. her çe • ca~an çuval~. ~çmde peksımetler ge- zo kısa boylu, kıvrık burunlu, küçük O halde memurlarından bir veya bir 
lunıruyan bır fırsat... '}itten, boy boy ve her y~ta olmak ü- mıleıe yerleftD'ılıyordu. , ve parlak gözlü, şeytan gibi bir adam- kaçını yollıyarak gözetlemek doğru 
~ arkadaf fimdi daha yava\' konu- ıcre bir yığın kalabalığın ba••nda ge • Günet batarken her ,ey hazırlanmıt- dı. Ancak otuz yaşlarında olduğu hal- değildi. Bu işi kendisi yapmalıyd1. 

fııyorlardı. ziyorlardı. içlerinde İfİ bırakanlar veya tı. • de ltardinaldan sonra gelen bu yük - Bir mıknatısa yakalanmış gibiydi. 
'Muaaur anlattı: 1avaf davrananları omuzlarına do • Küçük Ali bu çalıfmalar sırasında sek dereceyi ele geçbmiş bulunuyor - Hem gitmek istiyor, hem de gidemi· 

. - Bugün Adak.aleye imdat için ge- kunan kırbat onları hemen harekete kendi payına diifeni fazlaaile yapmıf • du. F~at onun asıl b~ryk 7aferi ayni yordu. 
~ de elimize düten esirler sorguya çe- getiriyordu. tı. O, hele yelken tamirinde diğerlerin-~ ~?rdo~ en~~ ~e. - . Fakat en sonra dayanan:8dt v~ va~
~İf. Bunların anlatbklanna göre Reieler ıemilerinin yanında yapılan den daha uata çıkmıfb. Hatta gemiyi ve mesınde muddeium~ ~labilınesiyd~. tin gece Y~1?8 yaklaştıgını bıhne;ı-
t_ --, l L __ ı_ ŞarlL- · k · · · 1 · .. _ _ı__ • • 1 L _ k . ~ . . "zd . il- Alonzo yaradılış ıübarile pa~lığa ne rağmen gıtti. 
--s>anyo 1U1W 11C1D taç 11yme ıçın ıt en toz:acn geçırryer ar, ara 11ra ba- ner eeın yaptıgı ısı go en geçıren hi 1 rişli' değil' eli Onda, h atın T ka- k" · ldi .. 
Cenovaya sitmif. Donanma 'da o~un zılarının yanlışlarını düzeltiyorlar e· yas Reis onun b~ ustalığım ıörünce h ç te ~dve.1 ta~'---- helaye gu-" kıam sokadıngın kaoşesıne geld gı zaAml an L_be . . . Şimdi L___ k . . 

1 
dı • .. . . er çeşı eg ence ve UJ&Uuül, şar cı ın pısı açı l ve on-

~ rı~d~ ımıf. npAUYB . ıy~" mırler verı~or ar . eırtını ok,amıf, fOYle demıftı: zel kadınlara karşı sonsuz bir arzu tu- zo hemen kenare çekildi. Yüzüni.i kara 
"'1nda. bizım kaJlımıza çıkacak hıç hır: Hay~eddın bey: ~lıh Rei!t ve Ay • - Sağol, Küçük Ali... ÇoJ.. güzel!.. tuşuyordu. Papazlık bunlara gizliden pelerinin bir ucu ile örttü. 
~'ll':"et kalmamıf. Y ann on be., kadır- dm Reıs de gemılenn aralarmda do • Sonra gülümaiyerek funlan ilave et- gizliye kavuşmak için engel değilse de, Gecenin soluk aydınlığında üç ka -
l:l !le hemen yola çıkıyoruz. . latıyorlar, leventleri tefvik ediyorlar- mitti : bir rezalet çıkmasuıdan korku)~Or • raltı onun saklandığı köşeye doğru 1!,'f!-

Hepei de birbirlerinin ıözlerinin içi- dı. - Seni anan yanht doğı11muf ola- du. Zira herhangi bir kadının ona kar- liyorlardı. 
~ baktılar. Biraz ötede bir· cura çalınıyor ve bir cak. Erkek değil, kız olacakmlfSlD sen.. şİ sevgi duyabilmesi için lizım oJan Bunlardan birisi önde, diğer ikisi ar-

Hepei de birbirlerine sanki ayni söz· kaç levent birden hem çalışıyorlar, Fakat bu yanlışa can kurban ... Bizim yüz ve boy güzelliğinden ötürü pek kada bulunuyorlardı. 
Itri aeaaizce ve bakıtlarile söylüyor - hem de yanık sealerile bir Anadolu itimize yaradın. Gemide bu kadar gü- zügürttü. .. . . Alonzo önde gelene dikkatle bakı • 
lardı: türküsü söylüyorlardı. zel ve iyi yelken onaran kimse .yok - Kiliseye günah ~r;.:. ıçın gelen yordu. 

-- Sahiden bulunmaz bir fırsat. . . Yelken aralarında, güverte ve kasa· tur . kadınlar bulunudıy~ ~·b. 1 t ?1 yarım Onun profilini biraz silik ve k•n ışık 
.. _. "-- L•-b b' -L ol lı 1 . zevke razı obna gı gı ı ge .eruer ara - ta Isa .. bildi uu, pe.: yaman ve 1UU ır ıur.ın a - ralard:ı da ça f8D ar vardı. Onlar da Küçük Alinin kalbi hızlı hızlı çarpı- .....,.ır .. ll de kt 0 ,gore 
tek · · · k l k" ki · · sında ~- guze er yo u. E • k disini tutmamış ola d h ... . . . ıplerı, ma ara arı, ure erı, ıskarmoz- yordu. Son günlerde Valansiyadan Kordo- .ger en Y 1 

.. aY,~ 
Mansur pek aevınç1iydı. Bunun da Jarı yokluyorlar, en küçük bir eksik Fakat bunun sebebi neydi? ba bir şarkıcı ve oyuncu kadın gel- retinden rasgele hay~caktı. Çünku 

- büyük tebebr Aydın Reisin gemi- bile kalmamasına dikkat edıyorlardı. (Arbaı var) ~: Uzun dalgalı ve kara saçlan, iri bu kırmızı ceketli şovalye Koıooba 
le:tile ispanya kıyılanndan Afrikayıı Öğle-:Jen sonra gemiler denize in • --·-.. - ... ·-··----... ,.., ... _. kara 

0

gözlerl, pembe yanakları ve kızıl ~i Merkandodan başkası de • 
~ek için fırsat bekleyen bir kısım dirilmişti. TEKSAYT dudaklSrile bir günde bütün gönülleri ldı. 
~dilüalüleri kurtarmak için emir al- Torbn torba barutlar, granitten yu- D~YLARA avlamıştı. Düzgün ve uzun boy\mu gö- . Kardinal. ar~~ında iki silahşorJa 
._., olmauydı. varlak gülleler, varillerle sular ve ko- 111t renler, hele kırmızı ~ omuzuna a- bırllkte geçıp gıttı. .. .. 

O gece llyaa Reia ıörünmedi. )arak ve saçaklı entarisinı dalgalandıra· Alonzo h~men onun onune ~~~~· 
Kü ük Ali k - mümkün oldu- rak dansederken onu seyredenler ~ay- yakalatıp zındana attırmayı duşundü. 

h ~kenar ~odasında bir yata- Dıvltt Uımiryotlan vı limınlırı ı,ııtmcı Umum idırni iltıları ran oluyorlardı. Kordoba batıçelennde Çünkü bu işi yap~k ~çin ~ a -
ia uzanm b. Bütün pce uyanıp uya- öten bülbüller on~ duysalardı susar - dam veya aske~ getırmege bı~e. hp.unı 

lf . •v• • lardı. . yoktu. Kardinalin en sadık ve ıyı sılih· 
llıs>. ~· ~· ~yıre- ~·~~ ılk ıe :· Devlet Demiryollan tarafından Cer kısmında Onun şarkıları bir gün içinde Kor- şorlan olan bu adamlara yi,ıztinü gös· 
teıı böyle kinuaı yafb, kim ısı ıenç, kı- alı I A T ım·k h .6 • • d · banın lüks konağından en küçük terdikten sonra: 
bli iri ve. kimi ince leventler ~asında Ç şbn mak üzere vrupaya e 1 um ta 51 ıçın k:ıübesi: en büyük meydanından en _ Bu alçağı tutunuz ı 
leçiıeceğini hiç dü9ünmemittı. O ~- gönderilecek (20) talebeye ait müsabaka ıeraİtİ: dar soka~ kadar yayılın!Şb. Demek yeterdi 
IUyordu ki l}yaa Reisle her zaman hır 1 - Tllrk olmak AJonzo bir gün kiliseye gelirken: Bir engizisyon müddeiumumisinin 
Çatı altında veya bir tekne üstünd~ bu- 2 - v ... 18 den kllçük ye 25 den btlytik almamak - Yaşaaaa... • emri önünde İspanya Kralının bile baş 
lun.cub. · - 3 - Saihk clunamu tahsile engel olacak derecede olmaKbiJD& ye Diye haykıran bir ~ ~ha.~°;8 ~ğdiği, karşı gelmediği zamanlardı. 

s.ta.h erkenden Reüıin eeai duyul - memleketin lıerhanai bir tarafmda phfma&. mlaait bulun- raslamış ve yakışıklı bo~ ~~n- - Bir taşla iki kuş vurmalıyım. Bu 
du: •- •- nin omuzlannda Dolaresi g~mıüştu. fırsat her zaman ele geçmez ı 

- Heee ... yyl... Kalkın bakalım clujuna dair J)ey)et Demiryollarmm (Ankara)' (Ha,.-..,...)' Halk sarhoş gibiy~ ve e~r .~10= dedi. 
1o!daflar ... 1, ~mal... (Eakifebir)' (İzmir) ye (Adana) daki ahbl hey'etinclea yeya çabucak kenare çekilmeseydi çıgnebö' l Karanlık ve dar sokaldard•l. biçimsiz 

lie.,m de lıa tek ...herekle do8nı • De•let Demiryollanna kabul olanacak memurlarda bahmmuı cekti. Halbuki başka zaman. . -~ ~ bir karaltı gibi kayboldq. 
'-- . _ IA111a-'e -Lbl -•-- ~en· a.ı... __ LLıt npor =---L..&.-ri- mı· di'\ Diledig·ini astıran, diledıgını 
111Jorlarmıt gı'bi ayaga kalkblar.~- n 11111 f8n.1111"• •-· r mauıu aıuw muuuı k~· r rtalığı korkudan titreten JI. 

Uyu Reis Uzun Velinin sırtını ok- yabna uygun olarak (tam tqkillth bir hutaneden) alın""f .1r:0 

0
:e :üddeiumumisi gt>Çerken Bir hafta sonra idi. Kardinal Meı· • 

.. ..:.ı. 11hhat raporu ile a-1--1- ... ı. engızısy .. "f' .. . . TW1U1: UMa9~· herkes yol verir yerlere kadar iğilir - kando uç suçtan o uru engızısyon 
- Bacaklann gene açıkta mı kal • 4 - Devlet he.tabına tahail ettiren mekteplerden m&aabakaya girmek d. ' mahkemesine verilmişti. Bunlann bi • 

clı) Bu yorganın ayak ucuna bir yor - ilteyenler mekteplerinden bir ffma ilifikleri olmachjma dair ıAfonzo bu güzel prkıcı kadının ar- rincisi şövalye elbisesile gece sokak • 
lan daha ekle ... Ama fimdi havalar o Yeaika patereceklerdir. kasından uzun u- hırda gezmesi, 
1-dar eerin değil... Sonra yaparsm) 5 - Aıkerlik yazifesinin A1'1'11paya tahsile gitmuine mani ohnachima zun ve hasretle Yarınld nushamızda : ikincisi Dolares. 

- Ben bacaklarımdan ütümem. dair alikadar ukerlik pbuind.en vaika11 haiz olmak. baktı. O anda ~'f:sıke~ : 
Kırlı Hasan söze bntb: 6 - Talipler 19.9.936 tarihine kadar istida ile l.tanbul MGJıendis kendisinin Şeyhin kızı diemrindekihilia 

. - Çopur lamaille ayak ayağa yat- mektebi miidirliljihıe mtlracaat edeceklerdir. de genç kadını hıristiyan iki si. 
lnılar. Birinin bac:aklan )usa, diğerinin 7 _ lstidaya batlanmuı Jazımplen Yeuik: ebollenga_ 'ndegu .. ~rean- 1:.ı..Mrü .nu. .. ı.. it-
h--- B . d d'V . J.~U Yuan·. raı·k Berem•n .UU"'i"' f;..-UJ. :--wı... inn en artan yorganı ıgerı A) Ntlfus k&jıdı veya muaddak bir IUl'eti rinden biri olma_ rj lemek için vasıta 
ortıneJi 1. • • B ) G&dlğtl tab.ili tevaik ettirecek cwakı IDlllJite sını istemez miy- olarak kullanma. 

- Fena değil bu... C) H8anllbll vankuı (en IOD mektebinin •ereceti hllntl- di~ ,.sıydı. 
Bu mada kenarda ve çekinerek gi- bAI Tarakuı ile 0 tarihten ~çabfbjı yerlerden ve Kadına baktığı anlarda başka hiç Çatır çatır tırnaklan sökülen Kar • 

linen Küçük Ali llyaa Reisin gözüne aynı zamanda maballi polia daireainden almacaktar.) bir şey görmemişti. Fakat o kayboldu- dinal, suçlannı itiraf etmiş, kol ve a • 
~. mıtb. Onun omUzuııa elini koy - D) 4 x 

615 
bnylldlpnde 6 fotopaf ğu zaman kalabalığın sonundakileri, yakalanndan birer atın kuyruğuna bai· 

~ evlerin kapılarından ve pencerele - Ianarak parçalanmasına karar veril • 
- Naaıİaın kürük} Yaran geçti ya... lE) Aft plıadetnamelİ nn· den bakanlan görmegve bas.lam1ştL mış· ti. 

2 F ) 3, -t, ve 5 inci madclelerclelri •..& - Geçti ... Bir ff!J kalmadı. ___ _._ Birdenbire doğruldu. Müddeiumumi Dolares hakkında 
- Yarın akın var. Sen ıelmeaen de H) Bahaamm a~ il Ncmıc doidap il Sai Ue fimdiki, Gözleri hayretle büyümüştü. şöyle demişti: 

oluı. yaran tepmesin ı llm&f ise alllmclen ıenelki meslek Ye memuriyeti Çünkü yirmi admı kadar ötesinde _ O, suç işlememiş, suç işlemesi i• 
~üçük Ali, Reisin kuvvetli avucunu nedir il Ve nerelerde ç.whfm'fbr? Şimdiki Ye almeden Kordoba Kardinali Merkan~ vardı ve Sin zorlanmışt.lr. Hatta içimfadekı ya· 

onıuzuncla hiaaettiği mman derin bir evvelki meslek memuriyetinden &ace daha nerelerde, kadının dönüp kaybôldUIU 'kaşeye gt\z- lancı hıristiyalılardan birinın meyaa -. 
haz duyuyor, bu hislerini belli etmek ne gibi itlerde ne vakitler bulundu? Bunlan .,a.terir Jerini dikmiş olduğu halde ağzı aç•k na çıkanlmasına hizmet ettiği ~in ttık· 
~kusile gözlerini bçmyordu. bir ebeYeya terctimeihal varakuı. duruyordu. dir edilmesi lizım gelir. 

Fakat llyaa Reisin sözler~ onun hiç 8 - Müsabaka imtihanı 22.9.936 tarihinde uat 9 1.tanbulda M&bendis Alonzo önce korktu. Ertesi gu·· n Merkando parç~lannuş • 
1le hotuna gitmemitti. • mektebinde yapdacakbr. Sonra şöyle düşündü: tı. 

Hemen cevap verdi: 9 - Müsabaka imtiunı liselerde ta'Nlmen okunan heap, hendese, - O da şarkıcı. kadına wrulmuş ol~ Alonzo ise Kordoba bahçeleri orta • 
. - Yaram kalmadı artık ... Tepmek cebir, müsellesat, kimya, fizik ve Tlrkçeden yapılacakbr. malı ... Hakkı da var ya... sındaki büyük bir köşkün ates rengi 
L kal k Hemen oradan uzaklaştL sal da teş . tüllere' bi,...:ı-.•• 
"Orkuau da yok ... Sizden ayrı mil 10 - lmtihuda aym derecede not alanlarda IUaa bilenler tsciJı ~~~kilise 'tti. onun a rengı u.IUIK' 

'- '-- -- Be de ..:ı.J • ~.... ye gı . rek d ... -......ı-- ve -rkı anvliyen Dola .. _,eınem DCD... n 15ıuenm... edilir" • A zamanda ~-.:ııı ~-neline soru ~.1 _. , -J 
ynı AalU.I .u: - resi 1:'1llarmm arasında sıkıyordu. "8· 

O anda kendisinin bir erkek rolü 11 - imtihanda mnaffak ol•nl•r Avrupacla telmllnma tahlili alr- yordu: .. . . kat o Merbndo gibi budalalık etme • 
~~~aı'ycli~. bur olduiunu bile unut- meden evvel DeYlet Demiryollan Eskipıhir ately.mde altı - Bu guzel kadım elde etmek ıçın mifti. Kadının evine gideceği yerde o .. 
~ .au klerdi ne yapmalı) kendi k~'ln.... t' . t' 
Hatta az daha: ay staj prece r. Merlwıdo gibi yalnpkh bir adam o- nu ~.we ge ırmU} ı. 
_Sizden ayrı yaflyamam ben... 12 - Eskifebir atelyesindeki ıtaj mtklcleti urfmda stajiyerlere iki )aydı hiçte zor değildi. · - Bu kadın burada ne arıyor} 
Diyecekti de dilini hemen çevirmit- buçuk lira ynmiye nrilecektir. Jf. Derlerse: 

ti. 13 - Müabaka imtib.nında kazanan talipler; A'Yl'llp&Clald taluillerinin Bu kadın acaba günah işlemiyor - Günablannı itiraf için gelmiş. 
llyaa Rei. bunun hiç farkında olmu· neticesinden 80Dl'aki mecJ>url hizmetleri b.klrmcla Dnlet ınuydu) Diyecekti. 

)ordu. Oradan aynlırken: Demiryollan idaresinin isteyeceji tekilde taahhtltDame Yere- Onun bir giinabım yakalarsa engi - Çünkü bir papazın evi de kilise de-
- Peki .. mademki kalmak istemi • ceklerdir. zisyon korkusile Alonzoya teslim ol • mektir ve günahım itiraf için kiliseye 

)oraun, gitmek hakkındır. 14 - Tahsil pllnı: Altı ay Ealdpbir atelyesiDde staj, bir buçuk 
Dedi. sene A TI'Upada idarenin g&tereceji fabrikalarda staj Ye lisan 
Cezayir tersanesinde yan çıplak le- 6ğrenilmesi. İki buçuk sene de idarenin p.tereceji tebikum-

~tler ve forsalar hani harıl çahfı - larda bet s6matrlik makine pbuini ikmal ye diploma alınma11chr. 
)arlardı. On beş kadırga kızaklara çe-
1.!ı 15 - A1'1'11padaki tahsil teraiti yeya diier b1111181lt hakkında Devlet 
"'11niftİ. Teknelerin dıt tarafları ve su- n...-:--ollan Umum Mlldllrlti.ı:.A.ı.den ye İtletme Mlldtirlllk· 
°)Un içinde kalacak olan kıs1mlan don ~ ~ a-
htı ile iyice yağlanıyor, ufak tefek )erinden ve Mibendia Mektebi Mldlirl&jiiadea ilteyenler tafailitı 

clifükleri, çatlaklan tıkanıyordu. llzime alabilirler. (824) 

maz mıydı) gelen bir huistiyan geri çevrilemez ••• 

Burdur Belediye Reisliğinden : 
Burdur Belecliyeeine 225 metre 70 lik iki Rekor ve her yirmi bq met· 

rede aiabkh ve 24 teDi en iyi cina bezhortum pazarhkla ahnacaktır. Ba 
cim hortumu hulanlann 15/9/936 da yüzde 7,5 kurut teminat para ve 
teklifnameleril veya bizzat Mat 14 ele Qurdar Belecli1e Encümeninde ba-
m l»uhmmaJan ilin olunur. tc665» 



10 Sayfa 

Gavur 
~elem.din 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta ·mn zabıta romanı: 57 ---

- Aman, azizim. Fena gitmiyor, çer, oturursunuz. Deli Kerim Efendi 
demek kafi değil. Bu adam bizi her ile Hüsnü Efendiyi de birer tarafa ge • 
gün, her saat kasıp kavuruyor. Bu iş- çirtir oturtursunuz. 
ler neticelenmiyecek mi, diye; burgu - Eyyy .. 
gibi yeyip duruyor. - O budala herifi getirtirsiniz. 

- Kim.. Müşir Paşa mı L Şöylece yalancıktan bir muhakeme • 
- Öyle ya... Kim olacak?.. den geçirirainiz. 
- Eh... Öyle iae, artık kendisine E - yyyy •.• 

kuvvetlice bir ümit verebilirsiniz. _ Senin yaptığın cürümler sabit 
- Yok, canım?.. oldu. ~am edileceksıin .. Günahlarını 
- Evet. çıkartmak için papaz ister misin, der· 
- Öyle ise, anlat bakalım ... Aman, siniz. 

fÖyle geni~ bir nefes alayım. 
t'Gavur Mehmet, Hüsnü Beyin ver· - E sonra? .. 

diği tabakadan bir sigara sardı, yaktı. - Tabii istiyecektir. 
Sedirin ot yastığına dayandı. Hüsnü - istedikten sonra ne olacak} .. 
Beyle arkadaşlarından ayrıldığı daki- - Hiç bir fCY olmıyacak.. Ondan 
kadan itibaren geçen şeyleri birer bi - sonra, gene hiç kimse ile konuştur • 
rer anlatmıya başladı. madan, doğruca locasına gönderirsi • 

Gavur Mehmet anlattıkça Hüsnü niz. 
Beyin neşesi arttı; sevincinden içi içi- - Mehmet! .. Ayıp değil a, ben bu 
ne sığma.mıya başladı... Ve, Gavur işten hiç bir teY anlamadım. 
Mehmet, sözünü bitirdiği za~~n =. _ Eğer ölmez, sağ kalırsam; ya -

- O halde, bu akşam hepsını bırden rın gece gelir, anlatırım ... Şimdilik Al-· 
bastıralım. Deliğe tıkalım. laha ısmarladık, Hüsnü Bey ... 

D?'e bağırdı. . . . Konuşma, burada bitmiş.. Gavur 
Gavur Mehmet derhal ıtıraz ettı. Mehmet te çıkıp gitmişti. 
- Evet, Hüsnü Bey ... Derhal akla * 

gelen de budur ... Ancak, ben bu fikirde 
değilim. O gece; gece yarısına doğru (Mos-

N. · ' koflunun balozu) dolup taşıyordu. - ıçınr .. 
_ Bütün izleri.. Ve bütün curum Mızıka, coşkun bir vala çalıyordu. Ür· 

·..ı ı·ıı · · k bcd · de onun V.in tada; balozun kızlarına sarılmış olan oe ı erını ay erız , -7 • • • .. ·1 'ki 
Her şeyden evvel, o kemancı çingene bir takım earhot muşterı:;. • 1 tara· 
ve yahut Hırvat asılzadesinin kaçırdığı fa yalpalar vurarak dans ıyorlar; fı. 
kadınla, çaldığı eşyaları ortaya çıkar • rıl fınl dönüyorlardı. 
ma.k lazım. Bu, bir .. Sonra, 0 Ayvan • Garsonlar, masalara içki taşımıya 
saraydaki zindanların esrannı öğren • yetişemiyorlardı. Ekserisi avam ta~ • 
mek lazım. iki ... Daha sonra da... kasına mensup olan sarhoşlar, ellerın· 

- Evet... deki kadehleri, bardakları mütemadi • 

G• Mehm t ı..-··nı e w .J! yen yerlere çarpıp kırıyorlar; bu kah-a vur e , ~ gUJ. ,,. ... 

B h 'fi l be · d .. ek ramanlıktan ıonra, uzun uzun nara • - u erı er e, mm e gorec 
heaaplanm var. lar abyorlardı. 

Dedi. Ve bunu söylerken de, sesi tir- Koca salon, bir an kovanına benzi· 
remiştİ. yordu. Ve bütün buradakilerin 

G" M h ed' hali H" .. B · gözleri balozun en parlak yıldızı olan avur e m m , uınu eyı • .. 
çok müteessir etmifti. Derin derin içini (lzmirli Amorfiya} Y1 arıyor; onunu· 

k k zerinde dönüp dolaşıyordu .. çe er en: 
- inşallah, intikamını beraberce a· Hora tepmekt~n bqka b~r !eye ben· 

h zemiyen oyun, hıtama ermıştı. Surat • 
rı:; . . lan mebzul allıklar ve düzgünlerle bo-

~·m'!.tı. . .. . . . yanmış olan baloz kızları, masaların a• 
Husnu Beyın bu sozlerını, uzun hır la d w 1 · l rc1· 

'"k" k' . . V b ~!LA.. da ra rına agı ıverm1' e ı. su ut ta ıp etmıstı. e u SU&1.11U • I . . 
H.. ·· Be .' · 'hl.l 1 · t". Bir çok masalardan. ( zmırlı Amor-gene usnu yın sesı ı a ey emış ı. 

_ Pekala, Mehmet .. Şimdi. ne yap· fiya) ~a davetler baş ~östermişti. O za-

k f "k · d · man hır garson Amorfıyaya yaklaşmış: ma ı rın esın. 

-Vallahi, Hüsnü Bey .. Fikrimde -Seni, patron istiyor. 
bazı planlar tasarladım. Bu geceden iti- Demişti. 
baren de tatbika başlıyacağım ~. (Arkası var) 

- Nasıl? .. Tehlikeli şeyler mi} .. 
- Tehlikesiz iş olur mu} .. 
- Şu l1alde, biz de gelelim. Yahut, 

sana :>akın yerlerde bulunalım. • Boa Poıta • 

,;SON POSTA -- ··-- --- - -

ŞiRKETi 
HAYRiYEDEN • • 

• 
Eylôlün 2 inci Çarşamba günü akşamı 

Şirin Boğazın en şen gecesı 

MEHTAP • MUSiKi • ŞiiR 
Şirketimiz geçen ay yapbğı Mehtap Aleminden aldığı büyük tecriibe ile bu defa sayın halkı

mızm tam huzur ve iatirahatı, eğlence programını prebilip ifidebilmesi için lizım gelen tertibab 
almıf, arzu edenlerin eğlence nihayetine kadar kalmıyarak daha erken avdetlerini de temin etmiftir. 

MUSıKı : Başta kıymetli san'atklrlanmız Bayan SAFİYE ve yilksek musiki iiatadlanmızdaıa 

Bay KEMAL ve SADETTİN olmak üzere tanburi Salibaddin, kemani Cevdet, udi Fahri; okuyuea 
Yafal", Numan ve Celil, kemençeci Aleko, kanuni Ahmet ve Klarnet Şeref'den mürekkep olacaktır. 

Hoparlörler Boğaziçinin bütün iki sahilini latif musiki nağmelerile çınlatacaklardır. 
Yeni neslimizin en kudretli şairi Bay Faruk Nafizin Boğaziçi sevgisini söyliyen bir ıüri bu gece 

için bestelenerek notalan tab edilmiştir. Bu nota tenezzühe iştirak buyuran zevata vapur içinde 
tevzi edilecektir. Bundan başka üstad Bay Sadettinin yeni repertuvanna ait parçalan, balıkçı ve 
Damın kaptan ve göçmen isimlerini ta11yan çok cazip ve Milli eserleri okunacakbr. 

Musiki gurupunu himil olan araba vapurunun renk, renk elektrik ziyalan bu musiki ve mehtap 
Alemini bir kat daha canlandıracaktır. Saz heyeti ile hareket eden araba vapuru saat tam 21 de 
Bebek kanalından geçerek Hqimpaşa yalısı önünde kendisine .Utihak edecek diğer vapur kafile
aini bekliyecektir. 

Bntün vapurlar musiki heyetini himil ar.~ba vapuru ile birlikte hafif aeyir ile Y eniköy iskelesi hi· 
zumdan Beykoz parkı önüne giderek orada bir saat tevekkuf ettikten sonra saat 23 te Beykozdan 
kalkarak 23,30 da Bnyükderede Beyaz Park 6nline gelip bir buçuk saat kalacaklardır. 

Bilhassa bu iki tevekkuf hengimında mu.siki heyetimiz bqta Bayan SAFİYE olduğu halde bllttba 
varhklannı göatereceklerdir. Büyükdere önündeki tevakkuf emuında Beyaz Park Müeaseseai tara• 
fuıdaa bazı aürprizler yapılacakbr. 

Vapurlann seyir ve hareketleri eanasmda bir kazaya mahal kalmamak için bu mehtaba sandal
larile iftirak edecek zevahn yalnız Beykoz ve Bnyükdere koylannda evvelden toplanıp kalmalan ve 
vapurlann arkalanna sandallannı bağlamaktan içtinap etmeleri ıureti mahausada rica olunur. 

l.tanbulun muhtelif semtlerinde ve Boğazın iki tarafında oturan muhterem hallnmızın ba meh
taba iftiraklerini temin için aşağıda gaaterilen aeferler tertip edilmişijr : 
1 - 7 4 No. lı vapur saat 19,20 de Bey kozdan hareketle ma ile Oıkndara kadar blltlln Anac:lola 

ilkelelerine uğrayarak Oıküdardan 
2 - 66 No. h vapur saat 20 de Yenimahalleden hareketle aıra ile Rumeli Hisanna kadar bGtlD 

ilkelelere uğrayarak R. Hiaanndan 
a - 68 No. h vapur 20,15 te Köprilden hareketle Betiktaf, Ortaköy, Amavutk6yll ve Bebekten 
4 - 65 No. h vapur 20,30 da Köprüden hiç bir iskeleye uğramaksızın doğru Bebeğe giderek 

Cümlesi 27 No. h araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 
ftbu vapurlarda gidip gelme vapur Bcreti berkea için biWatima 37 ,5 kmııt olup paaolarla 

fotoğraflı ve hususi tenzilli karne ve kartlar muteber değildir. Ledelhace zuhurat postalar bu terait 
albnda kaldmlacakbr. 

Vapur biifelerinde mutat fiat dahilinde ihtiyaca kAfi yiyecek ve içecek bulundurulacakbr. 
71 No. lı vapur Köprilnlln Oskildar iakeleainden aaat 20,35 te kalkarak doğruca Bebekte kafileye 

lflirak ile bahri alayın tam ortasında ahzımevki edecektir. 
Bu vapur için ancak 500 bilet sablacak ve gidip gelme 37 ,5 kUl'Uf bilet ncretinden bqka 20 

L:W'Uf munzam bir ücret alınacakbr. 
-~~~-~~~~-----

Bllyükderede eğlenceler bittikten sonra saat birde 66 ve 7 4 No. lı vapurlar geldikleri gibi 
Rumeli ve Anadolu cihetindeki iskelelere uğrayarak yolculannı çıkaracaklardır. 71, 68 ve 65 No. b 
vapurlar 27 No. lı araba vapuru ile birlikte Beylerbeyine giderek saray önünde bir saat kadar 
feativale iıtirak edecek ve sonra Köprüye avdet eyliyecektir. 

Mezkur vapur yolculanndan festivale iştirak etmek isteyerek avdet arzu edenler için Bnyilk
dere' de eğlencenin hitamında hazır bulunan ayn bir vapur her ilç vapura yanaşarak avdet yolcula
nnı alacak ve yolcusu olan Boğaz iskelelerine uğrayarak Köprüye gelecektir. Festivale iştirlk eden
lerden Boğaziçinde oturanlan Beylerbeyi sarayı önünde sureti mahsusada hazırlanan bir vapur her 
Dç vapurdan alarak yolcusu olan Boğaz iskelelerine getirecektir. 

- Hayır. Şimdilik bu ~eki)de yar • 1 ı • 
dımınıza lüzum yok. T B O R S A S 1 B A D T O inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
_-~:~~~ .. Ben, başka bir yardımı - 11-=----aı_. _s_._ı931_:o::::cıı_ı:ı=ı::==-•11 Bu Aktemki Program 1 -ldaremiziıi Bitliste yaptıracaiı' 35022 lira 37 kanat ketif 

lıtanbul Gelir n Para 

ı:ıızı iştemek için geldim. in~ Borçlan Lira e.ıo: sabah ~~3,30-15: ~mtra atelye İnfaab kapalı zarfla ekailtmeye konmuttur. 
- Ne gibi... '° 7,e T. B. ı 23,45 ~~o a Hulne B.46,00 ve haber servisleri, 19: Askeri bando, 19,30: 2 - Ekailtme 16/IX/936 Cutamba günü saat 15 ele Kabatqta leftSllll 
- Biraz paraya ihtiyacım var. % 7.5 T. B. II 21,75 Dablll 11tlkru95,7S Bafif llUlllld, 20: Konferans, 20,20: Plak. Şubesindeki alım, satım komisyonunda yapılacaktır. 
- Ne kadar}.. ~o7.5T. B.m21,70 21,25: senfonik konser, 22,30: Haberler, 3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kunattur. 
- Eh, şöyle .. Sekiz yüz, bin kuruş ıı--~o..=---=-w--=o=-.. -.-=-w,--=oo.=-111-=Borçı.ra=--~--ıı 22,45: Konserin devamı. 4 - istekliler ihaleden en az üç gün evvel inhiurlar inpat fubeaine ~ 

kadar. Ura Ura BUDAPEŞTE rek bu gibi itleri muvaffakiyetle yaptıldarma dair resmi vesaik cödefdilr 
H ha - .. ~ n,~ ••dola IY8Il45,60 19 ı=a: P1JUıO - tartı. 20,30: Konferam. t ehli et ·1ıra , __ 1_..1._. __ - ay, y... -•- 100 - en IODra y ve11 P aWlAllWl"llll". 
Hele t Be 'd • llTU BrzurUDl • Anadolu il 46,40 tı: RadJO alon OrkestraSl, 22.15: Haberler, h - • ı. ı ._ ı__ !---.d - sen, o ur. n gı eyım, S - ınaıe evrakı 175 kurut mukabilinde tanbulda J'lniur.... Dlf-"' 

aandıktan alayım da geleyim. ..,...._ eoE•r'- 22,35: Çigan muslktsi, 23,40: Konferans, 24: tubesinden ve Ankara ve Bitlis S.,müdürlüklerinden almabilir. 
Hüsnü Bey, (zabıta divanı) sandı· Lira •.J 22Ura,so Oda muaWai. 6 -Teklif k---1• zarfları en - ihale .ın'lnü tam saat 14 de kadar ada~ ft. a MQ. 85.00 ..... Tnınta1 PBAG -...... ·~ •-

ğuıa müracaat ederek bir senet muka· 1 1 Hl. 09,90 BvmoMl 9,sn ıg,os: Bando kenteti, 19,15: Konutınaiar, çen Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. cc 

bilinde bin kunıf almıt .. Getirmif, Ga- ~.;.!':1~. ::: ~c~:enıo !1:~! 20,10: Şarkılı enstrüman ve orkestralı bir -Bayrebohı Asliye Hukuk Biklmlltlnden: 
vur Mehmede verm~. ıı-------::;=:;:;-;;:::;;------;ı radyo mmı, 21,45: Yeni prtılu. 22,lli: <Ne- Bayrebolanun byas mahallesinden Ah • 

Gavur Mehmet, gitmiye hazırlanır· ÇEKLER T 1 > islmll l 23 ıs· Plik, 
L T. L. lçlr batat ve aş ar P yes, ' . met imi Fatma &arafından 1.ocası balen JıliDll Panıak 'H NebaU Jailar 

ken, bu sefer de aralannda fU kısa mu- tat.in ""· \\ 23,45: tng111r.ce haberler. •ahaıH ikameti ~bal Bahaeskinin Alpul- .. 
t.. • · ~·50 

Liret ıo.o. 42 BELGRAD şirketi masasına muracaat eden Zina& uavere geçml r. :rran11 12,06 Dolar 0,7920 . . I• lstaqenuda affl Emba otlu Derviş aıe1- . ,111' 
- Hüsnu B yL O budala Hırvat, 111------NAKIT---:--------ıı 20,50: Balk şarkıları, 21,50. Orkestra kon- bine ikame eJledltl boşanma davasının yapı- tasının lstedili paralardan (Z'70S5) Ura 

ıer d ~.. seri, 23: Haberl r, 23•20: Konser nakll. lan muhakemesi sonunda: Tarafeynin bo - cak talebinin ve miktar hakkında atiJeJI ..-. 

- A da .. ~ p altındaki loca • 20 F. Frallll 1~.::'soıı 1 Mam :: VİYANA şanmalarına ve kn çocuklan Nerminin an· rar ittihaz olunmak üzere Zira:ıt bankdl 
· d 16 00 ıo Drabm1 • (49,5 metre> :JO: Haberler, 20.20: ReportaJ, esdlnd k bnas iddel 

llrıı • ı DOlar 1 . 2',00 . y: .. ..1. lld ve askerl konser 22 35: nesi Fa~ma h e - a ma Te m - rafmian birinci derecede İpotekli 
- Cok iyi. Ş m 1. "zden bir r·c - 1 Isterl 11 654,001 20 Len. 25.90 21,10. _ .. mus ' ' aıe1 Derviş qb11 boşanma dansına baksu ell 

d bulunacağın . 20 ı.ıret 160,00 ., LeJ 16,00 Haftanm haber icmall, 23: Haberler, 23\10: hareketiyle sebebiyet vermiş elduğundan bir dola:rı olbaptaki karara tevfikan depo 

Bor .. D .. __ _._ Oda mualld.sl, 24,15: Konuşmalar, 24,30: &ene müddetle evlenememesine tenıylzi kabD mif olan para içbı Ziraat bankasıauı - Ne gibi?.. ..,-. 
L. K. ı. K. Dans muslldst. olmak üzere U/6/935 tarihinde karar veril • etıifl iddialardan ;yalnıs 1mtıya:a i ...... -~: - Bugün, arknda 1 r j !erinden dön· 

1tred1 'P'nnslJe 1 Mtibadll Bon. 00.00 V ARŞ()VA .. .. nıiş oldutundan mücldelaleyhln tarihi ilan • reddine İflis i • rc.::;ince karar ftl'i)Jllll 
dükten sonra, bur d kuçük bir tiyut- lak aenes1 oo.OOj <JaJri 1 1 oo,oo 20: 8opran v& tenor seslerle küçük orkes- dan itibaren bir ay zarfında hnuni yollara karamı bir ıureü laaDkaya ıön4ertblalt 
ro oynıyac:akaınız. l90I • 101.ooı Altın 950 tra ~ 21,30: Edebi ~t. 21,56: Ak: miracaat etmesi aksi takdirde kararı meüfi· 

111 
.,........ iwe lliD el••· 

- Anlamadım. 1911 o 96.mj Mecld!Je oe öalBe. D. Koro Jromerl, 22,20. Sollat 1ft.lra l1Ul kispi kati78' edn111i il&n obaw. 
- Efendim l.. Şo)·le IİZ ortaya a~ tue ora.va konııerl. M: Dana pllklan. 



SON POSTA 

ŞIK GiYiNMEK iÇiN DAHA NE BEKLiYORSUNUZ? 
Gaı::!:rkiin E K S E L S Y O R T=!~:::e 

iN, ERKEK ve ÇOCUKLARA işte sahn alırken nazan 
mahsus dikkate alacağımz bqlıca 

~NEVVi n IONTEHAP vasıflar: 
ÇEŞiTLER 

En mükemmel cinsler 
Eı dun fiyatlarla 

ARDESÜLER 
ANT OLAR 
ALTOLAR 
UŞAMBALAR 

ve l 

OSTÜMLER 
En tık 

'le mUntehap 
Çefltlerlnl 

Empermeeblllze ve H 
geçmlyen "Burberrl,, 
PARDESOLERI 

Her renkte IUŞ•IBALAR 
En mtlkemmel kumaflaıla imal edil-it 

PALTOLAR 
Kadın ve çocuklara 

MUtenevvl ve mün· 
tehap Ç•fltlerde 

MANTOLAR ve MUŞAMBALAR 
H•zır ve ı .. 
marlam• 

Son moda 
~LBISELER 

Büyük Elbise ticaretlıanesinde bulacaksınız. 

BeJOila • Tiinelbap • Y eniyol 

~ALMAN LiSESi v~:7.::1 
?._ de.reli U- • Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzarı amf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
K.ırıd muamelem 1 Eylülden itib uen bersün aut 8 a.n 12 ~ kadar 

•6fla tezkerem, all kliıdı. •dahat raporu. 4 fotoiraf ve mektep taadibıa
rne Yeft 41iplomaaı ile yapılır. Fazla tafsilit için mektebe müracaat 

44941 - 44942 ye telefon edilmesi. <--= ______________________________ ____, 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
~~re ihtiyacı için imil olunacak Deveboynu, Kruvazman ve kaim 
~leri için mahtelif aevide demir ve prtnamesiacle yazılı air etJa t eksiltme yolayle atın almacaktır. Eksiltme 7 Eylül 1936 tari -

rastlayan Puartesi aal • beftedir. lateldileria tartnamf:Jİ ıör· 
""' İçin her gün eksiltmeye iftirak için de eksiltme günü muayyen saatten 
~ 2318, 24 lira muhammen bedelin % 7,5 iu olan 174 liradan 

t mun.kkat teminatlan Yezneye yatırmak sureti1le komisyona 
-...,&caatlan. (556) 

Şirketi Hayriyeden: 
Yalnız Eylulün 2 inci ÇARŞAMBA GÜNÜ 
t 17 de Oskldardan Kabatq ve Sirkeciye ve 18 de Sirkeci
Kabatat YeÜsktklara yapılmakta obm araba nparu aeferleainin 

aaat evvel yapılacak ve saat 20 de Üsküdardan Kabatap ve 
,30 da Kabataştan Üsküdara olan araba vapuru seferlerinin 

de yapdmıyacağı ilin olunur. 

KARYOLALAR 
Fabrika fiahna satılıyor 

srı Mobilya Mağazası 1!i~ 
latanbul: Rızapap yokllfll No. 66 Tel; 23407 

"--------~~~~~~~~~~ ~~~~~---

itte bu en ufak terk 

Krem Pertev'ln f aikiyetinl 
size anlatııblllr. Çtınktı: Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa
dnton veya mahiyeti meç
hul bir keşftn neticesi de
ğildir. Krem Pertev 90k ça
lışılmış ve 90k tecı1lbeler
den sonra kibar mabafile 
takdim edilmiş yegane Krem 
olup bqlıea fevaldi : Clld
deki mesamab yumuşatarak 
kapatır. Bu surc.tle bu me
samab harici tesirattan mu
hafaza ederek dJdin pOrnz. 
lerlni def'eder. Cildi besler 
n bu mretıe gençlik ve te
ravetl temin eder. 

Cildde şettaf ve gayrikabili 
nntuz bir tabaka yapar ki 
yazın sıcaaın, kışın, soğuğun 
tabribabna mani olur. 

Kayıp - 931 tarihli tatbik I 
miihrllmü kaybettim. Yenisini 
kazdıracağımdaa hlkmn olmadığı 
ilan olunur. Hariciye evrak muhafızı ı 

Mahmut (713) 

K A ' E 

EOKALMİNA 
Bat ve Dit •Orlları • Artrittzm • Romatizma 

Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYOLIN 
de insanlığa hiz
met etmektedir. 

Çünkü 

s • .,,. 11 
~ 

RADYOLİN 
dişleri, dişler, mideyi, 
mide vDcudO kuvvet
lendirir. Sıhhatli ve kuv
vetli insanlar da mede-

niyete hizmet eder. 

POKER-PLAY 

ONUN 
o 

E.MSALSI 
OLOUGUNU 

0 . . 
GORECEKSINIZ 
~v---

Saçlann köklerini kuvvetlendirir. 
D6knlmesine mAnl olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvllnemasını kolay-
l8fbnlrak bayat kabiliyetini artb
nr. Ultif raythııh bir saç eksirldtr. 

------

-
8011 Posta 

il.AN FlA 11.ARI -
1 - Gazetenin eua yazıaile bir ıÜ· 

tunun iki sahn bir (santim) 

sayılır. 

2 - Sahifesine eöre bir nntim ilin 
fiab tunlardır: -----,---· 

Sahife : ı - '" lmnıı 
• :2-llO. 

• : S-111 • 
• :4-181. 

Diğer yerler : - 11 » 

Son sahife : - 11 • 

3 - Bir santimde vasati ( 8) keli· 
me vardır. 

4 - ince ve kaim yazılar tutacalda· 
rı yere göre santimle ölçülür. 

---··········-··--· ..... ·-··-·--·--·--
&o• Posta Matbaa• 

lnılllz Kanzuk Eczane•I 
Beyoğlu - İstanbul. .• 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

. &AHIPLERi [ A. Ekrem UŞAKLIOlL 1 S. Ragıp EMEÇ 
~ ................ .,, 



VEL 
/it - -

DON ... 

TiMİ 

BUTUI DÜNYADA RAGBET KAZANAN.-. 

TOKALON 
Brem ve padra•arı 

1 Z M 1 R Fuarında da ayni 

lzmlr Fu•rınd• Tok•IOn ft9vlyonu rağbeti kazanacaktır 

T okalon kremleri kadınların en sadık dostları · 
. 

olup güzelliklerinin muhafazasını ve değerini ~ 

verebilmesi için . yegine usôldür. 


