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Kral • • Edvard İstanbulda ızıncı 

Şehir sevinç içinde 
bayram yapıyor 

lfalk daha güneş doğarken sokakları 
ve sahilleri doldurdu 

latı,. latan bul Tirle -lnglllz bagralcları fle toklarla 
•iUll, sahillerden "Yaıa ı. •••lerl 11iikaeliMor 

- Soa Poftanıa kompos~u 1 
Kralı getiren Nahlln yatı lstanbul limanında , 

\lıyGlteek misafirimiz Majeste Edvard Ziyaret hususi mahiyette olduiu i
~ hugün Hat on birde şehrimizi şe- çin, resmi bir istikbal merasimi yapılmı-
~ dirıniş bulunacaktır. yacaktır. (Devamı 8 inci sayfada) 

[ Bugün 16sayfa 

Türk - ingiliz dostluğunun 
dört yüz yıllık tarihi 

Yazan: Re9ad Ekrem Koçu 

ı 

[)iinyanın en büyükİmparcitorluğunu 
parçalanmaktan kurtaran genç 

Yazan : Ömer Rıza Dofirul 

l oprakları üstünde güneş batmayan imparatorluk 

Halk arasında /ngiliz dostluğu 
Yazan: Osman Cemal Kaygıh 

Bütün bunları bugün gazetemizin içinde bulacaksınız 

SİY ASİ KISIM 
da okuyacaksınız f. 

Malaterem mUaBrimiz Majeste Kral Sekbind Edvard 

Majeste Kral dün Çanakkalede 
coşkun tezahüratla karşılandı 

Denizcilerimiz Çanakkale sulannda ölen lngiliz denizcilerinin hahralannı tiziz için 
muhterem misafirimizin huzurlarında denize bir çelenk attılar, Majeste Kral 
harp sahasını gezdi, köylülerimizle konuştu, Mehmetcik abidesini de ziyaret etti 
Çanakkale 3 (Hususi muhabirimiz-ı istikbal için binlerce halk sabah erken-ı ufukta. Herkes büyük misafiri bekli • 

den - Yıldırım) - Muhterem misafi- den sahile dökülmüştür. Şehir bir bay- yor. 
rimiz lngiltere kralı sekizinci Edvardı ram manzarası arzetmektedir. Gözler (De\'amı 8 inci sa)iada) 

İzmitte toptan 
evlenen çiftler 

Halkevi 10 çiftin düğün
lerini bir arada yapıyor, 
bu teşebbüs devam edecek 

İzmit (Hususi) - Halkevi içtimai 
hayatta derin izler bırakacak olan gü
zel bir teşebbüsün arifesinde bulun -
maktadır? Bu teşebbüs, öyle sanılıyor 
ki, alakalı akisler bırakmaktan uzak 
kalmıyncaktır. 

Mesele şudur: İl.mit Halkevi l O çift 
gencin evlenmesine ve yuva kurması
na yardım edecek ve bundan sonra ev
lenmelerin toplu bir şekilde yapılma .. 
sına çığır açmış olacaktır. 

(Devamı 3 üncü sayfada! 

Cim Londos niye gelmiyor 
Belediye Dinarlı ile nedense karşılaşmak istemeyen 

Yunan pehlivanını getirtmek üzere Atinaya adam yolladı 
r'#C A ( 4 'f 

T.C. 
ı. J ı. l. ~ı. . ~ \'oı . TELGRAl' . 

Cim Londosun maçı kabul ettiğini bildirmek üzere Belediyeye ronderdlji 
ve blWıare icabına göre hareketten kaçındığı telgraf {YazUJ& 8 nal uJfadaJ 
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Hergün 

Maj<!sie 
Sekizinci Edvard 

• 
A kdenizin lacivert dalgaları üzerin-

den kayarak lVIarrnarnnın güınüş 
ufuklarına dalmış olan Nahlin yatı, bu 
~bah Ttirkiyeye tarihin en büyük mi
safirlerinden birini getirmiş buluna -
caktır. Başında dünyanın en e.ski ve en 
parlak bir tacını taşıyan bu büyük mi
safire, Sa Majeste sekizinci Edvarda 
•Hoş geldiniz!» deriz. 
İhtiyarlamak bilmez bir cihan im -

paratorluğunun genç, cevval, ateşli ve 
nazik hükümdarının gerek milli, ge -
rck şahsi meziyet ve faziletlerini bil -
miyen olmadığı gibi bunları sayıp dök
meğe de imkan yoktur. 

Gezip dolaşmayı, çalışmayı ve hatta 
iyilik ve insanlık gayeleri peşinde uğ
raşıp didinmeyi çok seven hu asil ruh
lu hiikümdar, faal veliahtlik hayatın
da her nereye gitmişse arkasında, an
cak büyük insanlara karşı <luyulan 
hisler bırakmıştır. Emin olabilirler ki 
Türkiyenin misa.fui olarak bizim top
raklarımızda geçirecekleri günler, 
Türkler için hakiki bayram günleri o
lacak ve bizler bugünlerin tatlı batı -
ralarını tarihimizin güzel bir yadigarı 
olarak, nesilden nesle, daima kalble -
rimizde taşıyacağız. 

* 

SÖZ 
Holandada gel 
Değirmenlerini muhafaza 

Sekizinci Edvard hazretlerinin bu Holanda deyince aklınıza gelen ilk 
ziyaretleri resmi bir ziyaret değildir. ~ey sayısız yeldeğirmenleridir. 

Cemigeti kuruldu 

Siyasi icaplann iktiza ettirdif.ti ıne- Son zamanlarda motörlü vasıtalar 
rasirn ve teşrifat ziya terlerinin yapa· w. . . . . 
caklan tesirler daha ziyade resmi sa - buw y~l~egırme?lermın .. :ern~ı. tut -
halarda kalır; halbuki hususi ziyaret- tugu ıçın 423n motorlu degırmen 
lerin ifade ettikleri hususı sempatiler yapılmış, hükumet de bir taraftan eski 
daha geniş sahalara dağılır, ve daha değirmenleri hedmettiriyormuş. 
geniş kitlelere nüfuz eder. Bunun için, Bunun üzerine Holandada bir ce -
şarkın güneşli semaları altında dolaş - miyet kurulmuş, bu cemiyet yeldeğir
mıya çıkan büyük hükü~dann Türk menlerinin hiç değilse antika olarak 
güneşini de görmek üzer~ Istanb~la ka- muhafazalarını stiyormuş. Bu cemiyet 
d~r ge~me~ ~rzusunu hissetmesı, ~u mensupları diyorlannıf ki: 
zıyaretın hızım aramızda daha derın H ı d ·· il t" H ı . . . - - o an ayı guze eş ıren, o an-
bır tesır bırakmasını mucıp olacaktır. . .. 
S Ma. t · dah 1. ht "k 'I'"" danın remzı olarak dunyaca tanınan a )es enın a ve ıa ı en ur- w• • • • 

kiyeye karşı derin bir sempati duymak- bu degırmenlerı hedmet:mıyelım. 
ta ve Türkiye ile onun Atatürkü- * 
nü görmek üzere ilk fırsattan istüade Çin hUkUmdarlerı rakiplerinden 
etmek emelini beslemekte olduğu hak- nasıl kurtulurlar? 
kındaki rivayetlerin bu vesile ile doğ- Çin manderenlerinden bir tanesi 
ruluğunun tezahür etmiş olması da bi- matbuları tarafından fevkalade çok se-
zi kendisine karşı aynca minnettar e- "ld"W. . . . H . . h"d 
den bir sebep teşkil eder. vı ıgı ıçın ımparator oang-tının ı -* detini ve hasedini celbediyormuş, Man-

İngiltere ile Türkiye tarihin eski iki dareni öldürtmek işden değil... Fakat 
milletidir; bu iki millet tarihte bir çok matbularının isyan çıkarmalrı da ihti
zaman birbirile kfilı karşı karşıya, kah mal dahilinde ... Ne.yapsın uzun uzun 
yan yana geldiler. Kah galip, kah mağ- düşünmüş taşınmış nihayet dahiyane 
lUp oldular. Bazan düşman, fakat ek- bir fikir bulmuş. Mandarene benzeyen 
seriya dost olarak ne zaman birbirle - bir adam seçmiş, bu adam saraya gel
rile karşılaştılarsa daima mütekabil miş ve binlerce insanın önünde İmpa-
bir hürmet duydular. ratorun dizlerine kapanmış işlediği 

Cihan harbi esnasında, maalesef, l f . · • · 
d .. 1 rak k k ld•W• hatalardan do ayı a ıstemıs, ımpara· 
uşman o a arşı arş1ya gE: ıgı - . . . . · ,.. . 
· zaman da böyle oldu. İngiltere hem tor kendısını affetmış. Fakat bu hadı-

~~: karşı harbetti, hem de vesile düş- se hiç bir ~eyin farkında olmayan asıl 
tükçe bizim kahramanlığımızdan ve Mandarenin hakkında büyük dediko
centilmenliğimizden bahsetti. Biz de dular çıkmasına sebep olmuştur. Bu. 
daima ayni his ile mütehassis olduk. nun üzerine Mandarenin ülkesinde 
Diyebiliriz ki İngiltere Türkiye, ci- halk haysiyetsiz bir şef istememişler 
han harbinde, birbirlerine karşı ker - ve zavallı Mandareni alaşağı etmişler. 
han düşman oldular ve dövüşürlerken 
de daima iki şerefli milletin birbirleri
ne karşı duydukları hürmet hissini 
duydular. 

* Avusturya Başveklll 'tekr•r 
evleniyor mu? 

* Avusturya Başvekili Şuşnig bir se· 

"Evinizin küçücük bahçesinde hergün bir veya iki saat 
çaİışmak, yalnız vücudüniiJ:e sıhhat, sini;leriııize kuv • 
vet, adelelerinize çeviklik vermekle kalmaz, bundan baş
ka doğrudan doğruya tabiatle temasınızı temin ederse 
size bir çok sırların düğümünü çözer ve zihninize bam 
b~ka bir küşayiş verir. Toprağı kazmak, kuvvetlendir
mek, bir mahsulü yetiştirmeğe çalışmak, bu yeti~meyi 
bütün safahatı ile takip etmek. beklenen verimin azami 
derecede iyi olması için alınacak tedbirleri ihmal etme
mek, alınacak her tedbiri mutlaka vaktinde almak ve 
vaktinde tatbik etmek ... Bütün bunlar insanın tabiatten 
alacağı ve hayatta tatbik edeceği derslerdir. Bu dersle • 
rin hepsi de görünüşte basittir. Fakat her biri tabiat 
kanunlarının birine dayanır. Bu kanunları kav"a}'anlar 
ve hayatlarını bu kanunlara uyduranların hay::ıtta mu
vaffak olmamaları için hiç bir sebep kalmaz. 

Görülüyor ki toprakla uğraşmak insana yalmz kuvvet 
ve sıhhat vermekle kalmaz, dimağı da inkişaf ettirir. 

HERGüN BiR FIKRA 
Annesinin resmi 

Bugün Şf'hrimize gelen asil misaflrlmiz 
Sa Majeste seklıincl Eduard'm büyük 
babası kral yedinci F.duard henüz veli

aht iken bir gün tebdil olarak bir köy -
den ıeçlyormuş., 

Birden recenln karanlığı basmca, ora
da konaklamağa mecbur kalan prens, 
kendisini t:ınımıyan bir küvlü,re müra

caatla, yanındaki mibeyinclsile beraber, 
evinde kalmayı tekJif etmiş. 

Kabul eden köylü, onlara, kulübesinin 

iki odasından birini t:ıhsis ederek, ken
dilerini misafir eylemiş. 

Ertesi sabah, prens veda ederek ay -
rılacap sırada, köylüye sormuş: 

- Sıına bir hatll'a bıraknuık isterim .. 
fakat yanımda hiç bir şeyim yok. Anne
mfn bir resmini versem, memnun olur 
musun? 

Köylli gülmüş: 

- Ne yapayım, senin annenin resmi -
ni? demiş. 

- Kim bilir? Kıymetlidir- belki işine 
)'arar. 

- Bele göreyim, bir! 
Bunun üzerine prens Eduard cebin -

den, üzerinde kraliçe Viktorya•mn resmi 
bulunan bir yüz liralık banknot çıkarıp 
da köylüye uzatınca, bu resimle, prensin 
arasındaki fevkalade benzerlili birden -

J 

* bire farkedcn köylü, onun ayaklarına Berber olunca bGrl• olmah 
kapanq> özür dilemiş. Amerikan gazeteleri Nevyorklu bir 
•- ------------"" milyonerin kendisine İngiltereden tay· 

lskoçyedakl çukurlar1 yare ile bir berber celbettiğini ve eski 
kim kazar? berberine de yol verdiğini yazmaktadı-r 

Bir seyyah grubu lskoçyada dola - lar. 
şırlarken Padiroc çöküntüsü görmüş

ler. içlerinden birisi terciımana sor -
muş: 

- Bu çukur neden bu kadar geniş 
ve büyük~ 

Mihmandar derhal cevap vermiş: 

- Bir lskoçyalı burada bir şiling kay-

Bu hadise tek değildir. Bundan evvel 
de b~ka şekilde cereyan etmiştir. 

Her on beş günde bir Korsikadan 
Cannes' a bir tayyare gelir içinden bir 
genç kız çıkarak Cannesdaki müşterile
rinin saçlarını keserek yine memleke
tine dönerdi. Bu kız bir saç için 55 İn
giliz lirası alırdı. 

* Geçmişin kalblere hüzün veren bu ne evvel bir otomobil kazasında zevce
acı hatıralarını tazelememizin sebebi, sini kaybetmişti. Ahiren Şuşnigin rnC"Ş· betmiş ve onu bulmak için toprağı ka· Ruzglrlar1'1 dostu hUkUmder 
şanlı İngilterenin bu büyük hüküm . - hur bir kontesle evleneceği haber veril· rıştırm~. ·-- . . ·~----.. Sekizinci Edvard hükümdar olur ol· 
da .. nnın da İstanbul1a .gelm .. ezden . bır mekte ve bu izdivaçtan sonra da Şuı:ı- maz saraydaki bir memuriyeti lağvet -

Ç kk Tü k I "' lan siyah bir matem elbisesi yollamış- la gun evvel ana ·e.,:?nın r ve n - nigw in siyaset sahasından ayrılarak avu- ~ miştir. Bu memuriyet hava cereyan n 
·ı· k l b" b" · k ştırmış o - lar ve Şuşniği öldürdükleri zaman giy-gı ız an arını :! ı~me an katlığa başlıyacağı söylenmektedir. nıüfettişliğidir. 

Rügük 
Misafir imiz 

Kıs.i Jı 

•------- E. Talu 

B in dokuz yüz sekiz senesi teın ' 
muzunun son günlerinde ıdi .. 

O vakte kadar memlekete haklın r 
!an Abdiilhamidin istibdat idaresi 
denbire tutunamaz bir hal almış, 
manlı imparatorluğu meşruti) et · 
etmek zaruretinde bulunmuştu. 

Hürriyete ve idarede liberal" 
teşne coşkun bir gençlik. elle · 
bayraklar, gönüllerinde sevinç, dille 
rinde temiz emellerine tercüman o 
fsvazclerle, o zaman payitaht olan 
tanbulun sokaklarında heyecan! 
gezdiriyorlardı .. 

Bu kafilelerden bir tanesinin için 
yirmi yaşımın hızı ile, ben de var 

O sabah, Beyoğlu tarafına geçmit 
tik. Galatasarayına doğru kıvrılan 
şede, birdenbire, ,bir konak ara 
karşılaştık. 
Arabacı, bize yol vermek için, 

vanlarıru kenara çekti, ve durdu. 
O anda, kafilemiz dalgalandı.. Bil 

tün başlar ve bütün eller, ara 
içindeki beyaz bıyıklı, yumuşak şap 
kalı, gri elbiseli centilmene dondil, 
zandı .. 

Yüzlerce el, birden alkışa başladı.. 
Yüzlerce ağızdan ayni avize ko 
Hürriyet ve liberalizm Aşıkı 

gençliği, haşmetlu İngiltere kralı 
Hindistan imparatoru hazretle · 
Babıali nezdindeki büyük elçisi 
Gerald Lowther'i alkışlıyordu. 

Sefir şaşırdı. 
İhtimal ki, buraya gelirken, Tür 

ve Türkler hakkında aldığı mal" 
ile bu fevri tezahürü o dakikada b · 
rine yakıştıramamıştı. 

Ve ihtimal ki, ~dığı talimat .. dai • 
de hareket etmenın, bu tezahur karf 
sında ne kadar güç olacağını bird;;oiıt 
re hissetmiş te onun için şaşırrmştı. 

Her ne hal ise .. Sefir hazretleri. 
sıfatını, Foreign Office'in talima 
bu kadar temiz, yüksek bir manzara 
nın önünde unuttu. O da ayağa kal 
karak, ve elinde tuttuğu şapka~ını 
lıyarak: _ 

- Yaşasın Türkiye! diye bağırd& 

* ' Aradan geçen fena yıllan kale al 
mıyorum. Onlan hepimiz, Osı~~ 
paratorluğile ve onun hatalı poli _ ... 
sile beraber tarihe gömdük. Bizim Pli"" · 

limizin hafızasında yaşıyan, lngil&e 
re - Türkiye münasebatının Y 
dostluğa ait - yukanda bir -··., •JiAUO"C 

kaydettiğim - hatıralarıdır. ~ 
Polonyanın eski hariciye nazırı 

leski, bir zamanlar, liyık olduğu • 
hemmiyetle karşılanmıyan, fakat 
di zatında takdire şayan olan bir 
lifte bulunmuş, maddi terıö tesliha 
önce milletlerin manen terki t 
eylemelerini istemişti 

Polonyalı diplomatın gönlünden.._ __ _ 
çen bu arzuyu, biz Türkler, çoktan 
filiyat sahasına koymuş bir mi11~tl$-

Onun içindir ki, bugün, TürkıY 
ikinci şehrine misafir ~lara~ .ge1e~ 
yın ve sevgili, genç MaJeste yı har 
mumideki civanmert düşmanlar ~ 
değil de, Kırımda, bizim Mehmet

0 !erle ayni safta çarpışan, ve bU 
yirmi sekiz yıl-evvel Sir Gerald ~ 
her'in şahsında alkışlanan dost ~ 
terenin necip bükümdan sıfatile 
şılıyoruz. 

lan topraklan uzennde dolaşması ve 1\1.. kb l . .. I b" .. mesini tavsiye etmişlerdi. Bu vazife yedinci f..dvard zamanında 
d . 1 "Tl . h . usta e zevcenın şoy e ır soz aı ? 

ora a can vermış 0 
an ° u enn uzu- ...... · d 'l k d" Bu vak'adan ibret alarak, ben mak- ;hdas edilmiı:ı.tir. Hava cereyanları mü- Bi/igor IDIU. ıınrız. 

1 

.Jti runda eğilmiş bulunmasıdır. Eğer her serfettıgı de rıv~y~t e 1 me t:. ır: ~~· 
acı şeyden bir teselli hissi almak la- _Evet Şuşnıg ıle evlenecegım, 0 d~ tul bir başvekilin karısı olmaktansa, sağ fcttişi kralın gideceği yerlerde Kuran-

1 
_ Hangi milletlenn bayrak. 

k k "d k d k R h ti bı"r avukatın zevcesi olmayı tercih d.er'in mevcut olup olmadığını tetkik k ? . ~• 7.ımsa, diyebiliriz ki orada akan kan - mev ii i tı arı ter e ece .. · a me ı da kırmızı renk yo tur. ur--
lar, İngiliz - Türk münasebetleri ba- ~k~a~rı~sı~n~a~, ~m~ü~st~a~k~be~l ~lc~o~ca~m~ı~n;:d~u~·· ş~m~n;:n;:-:;e:;d:;iy~o:;r;:u;:m=. ~===========t:=tm=e=k=te=id:;i:;. :==::::::::::;:::;::;::::=:==;- ı _ Cenubi Amerikarun en b 
kımından hiç te beyhude olmamıştır. ; 1 devleti hangisidir? . _,-

Orada aylarca siperler arkasından bir- r ı s T E R ı· N A N . ı· s T E R ı· N AN M A ' 3 - Asonsiyon hangi devleUll 
{birlerine bakan ve birbirlerinin kan- ~ kezi hükumetidir? o) 
!arını döken iki millet, birbirlerine kar- (Cevaplan yarı 
~ı hürmet etmeği daha iyi öğrendiler Vilayet muhabirlerimizden biri anlattı: çalışır, muvaffak olamaz, sonra komşusu olan ço- * 
ve sonraki vukuat ta bu hürmeti tedri- lstanbula yakın köylerden birinde bir çoban bana döner ve bu hale senin köpeğin sebep oldu (Dünkü Suailerin Cevaptarı~~ 
cen muhabbete ve dostluğa kalbetti. koyunlarını sularken, sürünün köpeği komşu çobanın diyerak tabancasını çektiği gibi komşusunun üzerine 1 _ Portekizin eski ismi Lusı dl> I' 

Bugiin dostluk, en yüksek derece - köpeği ile kavgaya tutuşur. Kavga esnasında iki boşaltır. dır.Portekizde cumhuriyet 191 O ...d 
sine varmış bulunuyor ve bunu sırf sürü biribirlerine girerek dağılırlar. Bu vaziyet karşı· Şimdi bir çoban hastahanede, öteki de hapis- lan edilmiştir. dB 1" 
bu büyük hükümdarın büyük nezake- hanededı·r. ı _Ömer Hayyam Nişab.>r ' 

ık . mill d k" sında çoban ne yapsın? Evvela köpekleri ayırmağa tine borçluyuz. ı et arasın a ·ı yıl evvel doğmu.'jtur. . . 
münasebetler tarihinin en büyük vak'a- 1 ~ TER 1 NAN 1 S T E R 1 NA N M A l 3 - Feyziabad şehri }{jndiS 
sını teşkil eden bu ziyaret, bu müna - ..J dır. 56,000 nufusu vardır. 
sebetlerin gidişinde artık kat'.i bir dö-
nüm noktası teşkil edecektir. 



· 4 Eylul SON POSTA 

TELGRAF HABERLERi 
İspanyada 
Ölenlerin 

Taraftan 
80 Bin 

iki 
Sayısı 

Asilerin zırhlı otomobilleri lrun şehrine girdi, 
Madride yapılan bir taarruz püskürtüldü 

Habeşistana muhaceret s on günlerde Habe.~istanın gar- Bugünkü sanayileşme 
hındaki Gore hükiımetinden bah- hareketinin siyasi manası 

seden bir kaç telgraf intişar etti. Bu v aktile Golç paşa, .. takbel harp-
telgraflara göre Gore hükiımeti Ha- mus 
beşistarun dörtte birini idare etmekte- lerde bir milletin bütün kuvvet-
dir. İkide bir İtalyan kuvvetleri ile lerini mücadeleye sokabilmesi ve kısa 
Gore hükU.metinin kabileleri arasında bir zamanda muvaffakiyete erişebi1-
bir takım çarpışmalar vukubuluyor. mesi için o milletin cmüsellith bir mil
Çünkü Gore hükUmetinin hududu A- leb haline gelmesi icap ettiği mütale
disababa'nın yakınlarına dayanmakta- asını ileri sürmüştü. 
dır. Asrıhazır harp fenninin büyük er-

Londra, 3 (Hueuıi) - Ünited Press kürtülmüştür. kopan dahili harp yüzünden vaziyeti İtalyanın yağmur mevsimi geçtik- kanı, bu nazariyeye _bir baş~a ad tak-
lrıuhabiri bildiriyor: Günleı·ce devam Madrid, Guadrama tarafındaki asi siyasiye bugün de bir buhran geçirdi. ten sonra Habeşistanın henüz işgal o- rış~ B:u cTo~lı~er:. . dıy.e vasıf
eden şiddetli muharebelerden sonra 1- askerlerden bir çoğunun hükumet ta- Buhranın sebebi Barselon'da bir İtal- lunmay~ bu~ ile meşgul olacağı, an yor. ku y~ b~. m~et~n _maddi 
nın şehrine hakim olan bütün tepeler rafına iltihak ettiklerini haber vermek- yanın ~indarlığı yüzünden f;.atlolunma- bunun ıç1? !13beşıst~da 25_0~000 İtal- : m~evı vve erınd ın key_ et~ı wnl u-
... ·ı_ • li · ,. · dı Ital bük" • ı· h"dis · yan askerının tutuldugu yagn1ur mev- yes e Ç811>ışması eme ıs ıyor ar. 
aaııerın e ne geçmış, asıler bugün zırh- tedir. sı r. ya ume 1 a c:eyı pro- · · · ' . Bundan ötürüdür ki büyük" h İı b'll ı eh · w ı ı M 1 • testo etmiş ve İspanya sularına yeni- sımı geçtikten sonra bu askerlenn Go- • arpten 

otomo ı ere f re ilrmege başa - Gen~ra o anın 20,000 askerle d b" hl dah .. d . f İtal- reye doğru yürüyecekleri anlaşılıyor. evvel mevcut bulunan ve sanayii, harp 
llıışlardır. f Madridın üzerine yürüdüğü asiler ta- en ırBzır 

1
1 ka~~~l ermıtaş ıhkr. ik ta Halihazırda İtalyan kuvvetleri Go- ve sivil sanayi diye ikiye ayıran düşü-

n.. r 'd k L 1 f d b'ld" ·ı· yanın arse on v~ osu a J .. te kalmamıştır Bugünkü" .. un run an çı an munacır ar, şeh- ra ın an ı m ıyor. emur ed'l · t" re tarafından yapılan akınlara karşı nuş n eser · sa-
l-in sukutuna remak kaldığını söylü - 80 bin ölü ~tal 1 

1 ~ıii ır. T V . :w_ "gelmekle iktifa ederek iııoal altındaki nayi tesis edilirken yarının ihtiyaçla-
- ~ yan ar ere ayyare erıyormr ""V-> d ·· .. ·· d b 1 d ı kı Yorlardı. Asi1er diğer taraftan Bilbiya Paris, ~ (A.A.) - figaro gazete _ . • . . yerlerde yol yapmakta, ve slVil idare n a gozonun e u un ~ru u~or v~ : 

tehrinin hududuna varmış bulunuyor- sinin neşr<.ctiği bir Lizbon haberine gö- Lon?~a ~ (~~ı) - "!!.nı~ Press teşkilatını sağlamlaınaktadırlar. sa.~~ harp ~~~ halıne ıfrag Ja F l l la _L_ 1 . l 'Ik J . h b' mubahın bıldirıyor: Bugun ıtalyan Ç'"nkü ancak b nar Idık edilebılmesı esası gozetılıyor. 
r. ası ar yaonncı eıyon arı aaf· re, spanya 1ç ar ındeki zayiatın bi - tayyareleri tipinde 24 ta nrenin İs- u . A u yo yapı tan Bu zamanda, sanayiln en çok inld-

ta hareket etmektedirler lançosu şudur· yy ve bu teşkilat kurulduktan sonra i- oVO k 
.. ,. • . . .. ,. ' . . panya asilerine teslim olunduğu haber talyanların Habeşistana akın alon hic- şaf ~ttigı m~e. etler Almanyı:ı. ile A-

Barselona hukumet kuvvetlerının Hükumet taraftarları : 34 hm ölü, verilmektedir. İtalya bir kaç gün ev- ret etmeleri beki . Muh tin merikadır. İkincı derecede gelen sana-
Sar ô k - ı__ lan '!ek . 5000 1 , enıyor. acere . . So t R anınki J ha ag s~:_a. ço ywun. 0 v .ayı :~- yara ı. vel İspanyaya karşı silah ambargosu önümüzdeki sonteşrinde başlaması i- yı ~ vye usy ve aponya-
k "ta ettigıru haber verıyor. Madrıd hu- Asiler : 46 bin ölü, 8000 yaralı. tatbikına karar verdiği için bu haber çin tedbirler alınmakta ve bunun için ya :t bul~nlardır. 
, Urnetine göre garp tarafından Madri- İtalyanlarla Siyasi Bir Hadise bütün siyasi mahafilde derin bir hay- Adisababa, Gondar, Harrar ve Gimma elik ~3!1 

Sovyet ~usy~~ b~assa 
de karşı vuku bulan bir taarruz püs - Londra, 3 (Hususi) - İspanyada retle karşılanmıştır. şehirlerinin imarına ve meskenler f . kimya sanay~deki ilen~-

Türk - Sovyet 
dostluğu 

Tiirk Pedagok heyeti 
§erefine ziyafet verild~ 

nutuklar söylendi 

)).GM~s'kova, 3 (A.A.) - Türkiye 
ffi 

1
1tur. Bakanlığı mesleki tedrisat ge

": dırcktörü Rüştünün başkanlı -
gı altında bulunan bir Türk Pedagog 
Jıe:yeti 2 eylalde buray.t gclmi,ıir. 
, Kültür komiseri Bubnov Türk pe • 
~gog'ları şerefine bir ziyafet vermiş
tir. Bütün Türk heyeti, Türkiye bü • t6k elçiliği memuriarı, maslahatgüzar 

· Feruh, B. Karahan, Kerjentzev Kej-

~ank, Voks cemiyeti başkanı B. Arro
ıev ile dış işleri ve kültür komiserliği 
rrkanı bu ziyafette hazır bulunmuş • 
C\tdır. B. Bubnov ile heyet baskanı 
Rüştü nutuklar teai.i etmişlerdir. ' 

lzmitte toptan evlenen 

Filistinde 
Örfi idare 
• 

i lan edilecek 
Londra, 5 (A. A) - Alman 

haber alma bürosu kabinenin dün 
bilhassa Filistin meselesiyle iıtigal 
ettiğini öğreıımİftir. 

Sabah gazeteleri, kabinenin 
Irak Dış bakanının Araplara bazı 
tavizler verilmesini derpiı eden 
•alh teklifini kabul etmemeye 
karar verdiğini yazıyorlar, 

Deyli Telgraf gazetesi, kabine• 
nin Yahudi muhaceretini tahdide 
karar vermediğini bildirmekte ve 
Filistinde örfi idare ilanının muh· 
etmel olduğunu yazmaktadır. 

Londra, 8 (A.A.) - Harbiye Ba -
kanlığı ınMafilinden öğrenildiğine gö
re, Essex eyaletinde cereyan etmekte 
olan manevralar yarıda bırakılmış ve 
kıt'alara kışlalarına dönmek emri ve· 
rilmiştir. Bunun sebebi, hükumetin Fi
iistine yeni takviye kıtaatı göndermek 

Romanyanııl 
harici siyaseti 

inşasına ehemmiyet verilmektedir. esı 0 derece fazladır ki Ru<>yaya nıs-
Çünkü bilhassa bu şehirlerin rfıuhacir- :tle J~~ny~ ~ir hayli geride kalmış 
lerle dolması, muhacirlerin sayısı ile yılabıli:. ~u~un. memleketler~e, h~ 
askeri işgalin sağlamJanması iStihdaf sahaya şfunil ılen hareketlennln bır 
ed"liyor ifadesi olmak üzere sanayilerinin va-

1 • •• tlyeti nazan dikkate alınıyor. Bu ara-
İtalyanlar, daha onoe ele geçirdik- da askeri kudretleri dahi bu san ·· 

Yeni Dış işleri Bakanı leri müstemlekelere çok az hicret et- v~ıl olduğu mertebeye nisbet : 

R 
. m

1 
iş, imara muhtaç yerlere gidip yer- yor. 

omanyanın siyasetini eşmektense mamur yurdlarda çalış- Nitekim bir meınl k tin . A _ 

1 
· t1 · · ka .. e e sıyası va an abyor mayı ve .~a~e er~ za~ayı m_u- ziyetinin sağlam veya zayıflığı da o 

- raccah gormuşlerdır. Bu yuzden Ent- memleket sanayiinin ifade eylediği 
Bükreş, 3 - Matbuat erk8.nını ka- re ile Somalide yerleşen İtalyanlar bir kudretin derecesile ölçülüyor. 

bul eden yeni Dış İşleri Bakanı B. Vic- kaç yüz aileyi geçmediltleri gibi Trab· Şu hale göre, hiç bir memleketin sa
tor Ant Onesko demiştir ki: lusgarpta yerleşenler de büyük bir ye- nayii sulh sanayii addedilemez, sulh sa-

cRomanyanın dış siyasası şimdiye kiın t:şkll etmemektedirler. ~una mu- nayii demek, geriliyen sanayi denek o
kadar tatbik edilmiş olan prensipin ha- kabil Italyanlar Fransa ye lngiltere, lur ve askeri seferberlik bir memleke
.ricine çıkmıyacaktır. Bu siyasa, büyük Amerika, Mısır ve Tunus gibi memle- tin bütün kuvv~tlerinin seferber edil
harpte bize zafer temin eden ittifakla- ketlerde pek büyük koloniler vücude mesi demek olduğuna göre bu hareket, 
nn bir devamı olup tabü hudutları- getirmişlerdir. bu bakımdan o memleketi~ istikbali ü
mız dahilinde milli birliği kurmak im- Fakat İtalyanların Habeşistana mu- zerinde son derece müessir olabilir. Çün 
kanını \'ermiştir. Sulh muahedeleri hacereti yepyeni şerait içinde vukubu- kü seferberlikle beraber sivil sanayi 
me.şru dileklerimizi taınamile tatmin lacak, bu muhaceret hükfunet tarafın- birdenbire duracak ve bütüQ. bu alem, 
etmiştir. Bize düş~ iş, tııbii hudutla- dan azami ciddiyetle teşvik edilecek, tam bir askeri mahiyet ve istikamet 
rımız dahilinde ve bır sulh havası için- hükfunet bilhassa kendisin.e candan alacaktır. 
de dahili işlerimizi tanzime çalışmak- ı:ıerbut .ol?n Faşist teşkilatının kuvve- Hepimiz biliY.oruz ki yalnız bir 
tır. tınden ~s~ıfade edecek ve muhaceret memleketin muazzam sanayiini değil, 

Küçük Antant memleketlerile itti- hareketim kamçılayacak ve hızlandı- kafamızın işleme istikametini dahi bir 
fakımız dış siyasamızın başhca unsu- ra~ktır. veçheden öbürüne geçirmek ve o yol· 
runu teşkil etmektedir. Italya Habeşistana hicreti, adeta da işletmek kolay değildir. Bir hayli 

Siyasal menfaatler ve ekonomik vatani bir hizmet ve bir mecburiyet güçtür. 
münasebetlerle biribirlerine bağlı bu- sayacağı için ~uhacen:~n geni:'l ölçü- Devletlerin birbirlerine karşı hazır
lunan Balkan Antantı memlcketlerile de vukubulacagından şuphe edilmeye- lıklı davranmakla beraber daima harp
olan dostane münasebetlerimiz, daha bilir. B~nunla berabe~ muhaceretin ten kaçar görünen vaziyetleri de, işte 

(Baştarafı ı inci sayfada) toplu ve daha emin bir hareket için in- son teşrınde ba§layacagı, bu eylfil a- bundan ileri geliyor ve herkes biliyor 
• Şimdi 1 O genç bir araya gelerek bir y • •k d" kişaf edecektir. yında yağmur mevsiminin son bularak ki, böyle bir seferberlik, binneticc mu-

niyetinde bulunmasıdır. çiftler 

t>rogram hazırlamakla meşguldürler. eDJ ) tısa 1 Müşterek bir menşe ve büyük harbin Gore hükumetine karşı tenkil hareka- harebeye dayanmasa bile, onu ilan e-
!;ler genç seçeceği hayat arkadaşı ile tedbı.r)er a)ınıyor hatırası bizi italya'ya da bağlamakta - tına girişileceği nazan itibara alınırsa, den memleketin en zinde kuvvet ve 
::~ceden anlaşacak, Halkevi reisinin dır. Sovyet Rusya ile iyi komşuluk ve muhaceretin askeri harekat neticesine servet kaynaklarını tahrip edecektir. 
'Ul'acağı bir heyet sağdıçlık vazifesini dostluk münasebetlerimizi idame ve in- bağlandığı göze çarpmaktan hali kal- Bir taraftan mütemadiyen sanayi-
)'apacaktır. kişaf ettireceğiz. Ayni zamanda, komşu- maz. !~menin ifade ettiği mana bu oldttğu 

Gençlerin evlenişleri kendilerine çok 100 bin liralık bir limited larımız olan bütün devletlerle ve bil - ö. R. IJoirul gibi, diğer taraftan da sanayileşen 
ll .. cuza malolacaktır. Buna mukabil du·· _ • k I cak hassa Almanya ile olan münasebetleri- memleketlerin silahlı bir ihtilaftan mü• 
. cırket uru a · · k • • • r.n şenliği şimdiye kadar görülmemiş ,.. mızın uvvet bulmasına ehemmiyet Şeker şanagıımız temadiyen kaçınmaları da gene ) uka-

...,.ır ~şsizlik ve neş'e içinde yapılacaktır. vereceğiz.> rr tk•k d•t• nda izah olunan sebeplerden ileri ge-
~nız komutanlık cazı ile Tümkomu- İzmir, 3 (Hususi muhabirimizden)- Sefirimiz yeni nazırla aöriiftfi ı e ı fi ı ıgor liyor. - Selim Ragıp 
f~ık ve memleket bandolan Onlar Türkofis Reisi Mecdet ikhsadi faaliye- Bükreş, 3 (A.A.) - Türkiye elçisi Turhal, 3 (A.A.) - Beynelmilel 
estıvalinde bulunacağı gibi, Halkevi timiz etrafında bana şunları söylemiş- B. Siıphi Tannöver, Dış işleri Bakanı şeker sanayiinde tanınmış mütehas - M. Edenin hastahgı 
~~il kolu müsamere verecek, aynca tir: tarafından kabul olunmuştur. sislardan profesör Spengler'le doktor 
ır balo da tertip edilecektir. Halkevl - İzmir fuan muhakkak beynelmi- Mayer şeker sanayiimizdeki tekamülü Londra, 3 (A.A.) - B. Eden, hali-

S~tısına dahil bütün arkadaşlar, 1 o Iel bir mahiyet alacaktır. İktısat Veka- Norveç hUkOmelinin Troçki tetkik etmek üzere Turhala gelmiş ve hazırda hafü bir su çiçeğine tutulmuş-

dun
Siftin evlenmelerinde elden gelen yar- leti. ~elecek_ sene .bütçesine İzmir fua- f b 'k d k' . l l . ha l tur. Bu yüzden, vazifesine bir müddet 

h kk d k. k t• a rı a a ı ınce eme erme ş amış- d ed . kt" K d" . 
" ve hizmetleri yapacaklardır. On- n ıçın genış talısısat koyacaktır. a m a 1 anaa 1 1 d evam emıyece ır. en ısı, neza-

t festivali bir cumartesinden bir cu- Gelecek sene Rusya, l\·Iısır, Yuna- Londra 3 (Hususi) - Ünitcd Press nr ır. retile telefonla temasta bulunacaktır. 
~C:U-tesiye kadar yedi gün, yedi gece nistandan maada Yugoslavya ve Filis- bildiriyor: Gandi hasta ~\anı edecektir. Düğünleri bu şekil.de tin de birer paviyonla fuara .iştirak e- Norveç hükUıneti, Troçkiyi mcmle-
}'~pılacak olan gençlerin gelinlik ve deccklerdir. Fransa da iştirak cdt..: ek kctinden çıl· ımağa ait olan Rus talebi- Wardhas, 3 (A.A.) - Hindistanın :U\ eylik clbi::.clcri de bir renk ve ör - devletler arasında bulunmaktadır. 1 ni, bu ü ı re men redd~tmiştir. Nor- merkezi eyaletlerinde l\I:.ılaryadan 
ekte ol:ıcnktır. Vekfüct fuar için ayrıca bir de ni- vcç hukumeti, Troçki'nin Rusyadaki mustarip olan Gandi, hastaneye kaldı-
Onlar festivali dahn '?imdiden İzmit zamnaıne tanzim etmektedir. Nizam- tcrorıst hareketi ile alakası olmadığı- nlmıştır. 
~ \alisinde dehşE: · bir alaka ile namede fuara iştirak edecekler he.ık- na ku ıaat getırdiğini de bildinniştir. 

r l, ıunıştır. kında ciddi kayıtlar bulunmaktadır. - • • • •. .. . 
d 13_~ toplu evl<'mş şdı'' bazı mahafil- Bundan ba!';ka müstahilllere amba- Bulgar kralı Musohm ile goruştu Bir tayyare 18 saatte 

Nevyorktan lngiltereye vardı 
\' ~ 1 k önce cl-ldı) eltt:'1 •zak görülmüş Iaj şckıllcı~ini t mek maksndile mü- B lgrad, 3 (Radyo) - Romııda bu-
e f kat · · l · h f" l"k d - ·1 talı k d l E bır , ış_ıı~ nr a 1.. !' .rep 1 egı , assıs ar c u ımız .ge mıntaka- lunmakt'1 ol n Bulgar kralı Boris bu- Londra 3 (Hususi) - İki Amerika-

ltıışt~;tan l'jl ol~u hu nıetle karşılan- sında tetkikle~· yapmnktadırlar. gün !\11. Mu oliniyi ziyaret etmiştir. lının bindikleri bir tayyare Nevyork-
O · Ziraat ve Iş Bankalaıı.mn iştirnkile tan İngiltereye 18 saatte muyasalat et-

di k nlctl: fe?tiva~c.> d ·ı genç:ler şim- 100 bin lira sermayeli bir limitt:d ~ir- Ma a B v kT Al ~ melde rekor kırmıştır. Tayyare saatte 
~k~~dilerıne bU:~r hayat ~rkad.aşı a:a- k.eti kurulması tckarrür etmiştir. Bu C r aş e l I .. m~ya a 300 kilometre sür'atle hareket etmiş-
gö m~guldurler. Söyledıklerıne şırket yaş meyva ve sebzelerimizi Su- Peşte, 3 (A.A.) - Gomböf, bera- tir. Tayyareleri idare edenler Henri 
~c hemen hepsinin cuı 1ünde bir _§ey- riye ve Filistin gibi komşu _ memle- berinde refikası olduğu halde bu ıa ~ Rişman ile ş.rı M~ro iJ!minde iki genç-

Yaşamaictad.ır, ketlere ihraç edecektir· hah Müniche hareket etmiftir. tir. 

Necaşi Habeşistana dönmüyor 
Londra, 3 (Hususi) - Habeş im

paratoru Haile Selasiye bugün Deyli 
Ekspres gazetesine beyanatta buluna
rak lazım olan vesaiti tedarik etmedik
çe Habeşiatana dönmiyeceğini söyle • 
mif, daha sonra kendisine dostluk göe
terenlerden acı acı şikayet etmiştir. 

Samuel Hor Kıbrısta 
Londra, 3 (Hususi) - Akdeniz • 

deki İngiliz üslerini teftiş etme~te o
lan Bahriye Naziri Sir Samuel Hor bu 
akşam Hayfaya muvasalat etti, ve da• 
ha sonra Kıbnsa hareket etti. 
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ŞEBİR BABE 
Meccani talebelik 

iki bin talebe alınacak, 
şimdiye kadar 5 bin talebe 

imtihana girdi 

Lise ve ortnmekteplere alınacak ley
li meccani talebe imtihanları yarın bi
tecektir. imtihana giren talebe beş bi
iıi bulmuştur, iki bine ya km talebe alı
nacak, şehid çocukları tercih oluna -
caktır. 

Nuri Said Paşa geldi 
lrak Hariciye veziri Nuri Said paşa 

dün T oros ekspresile ve oğluyla be -
raber şehrimize gelmiş, Irak sefiri Na
ci Şevketle diğer şahsi dostları tara -
f ından istikbal edilmiş ve Naci Şevke
tin Emirgandaki köşküne misafir ol -
muştur. 

Nuri Said paşa buradan Londraya 
gidecektir. 

Bina vergisi tahsilatı 
Bekaya bina vergilt:rinin devir ve 

tesbiti bir türlü sonR erdirilmemekte
dir. Belediyenin bu vergileri tahsil i
çin bütün müfredatile tesbit etmesi İ<'a
betmektedir. Halbuki çok eski yıllar -
dan kalma vergileri müfrcdatile devir 
için uzun seneler laz .n:d:r. Bu yüz -
den belediye bekaya bina vergilerini 
tahsil edememektedir. Bütün kuvveti
m salpa vergilerin tahsiline vermiş
tir. 

Belediyenin yeni binası 
Belediye Fen işleri Müdürlüğlinün 

aanayi, mimari harita ve yollar şubele
Jeri bugünden itibaren maarif nezareti 
binasına taşınmaya ba1i'lıyacaklardır. 
Fen İşlerinin boşaltacağı dairelerde 
belediyenin hariçte bulunan diğer şu
beleri nakledeceklerdir. 

Balkan Festivali 
Balkan Festivali devam ediyor. Be

lediye pazar akşamı oyun heyetleri şe
refine Park otelde bir veda ziyafeti ve
recektir. 

Heyetler pazar günü akşamı Taksim 
bahçesinde ve gündüz de stadyomda 
oyunlarını oynıyacaklardır. 

Çöpler denize dökülmeyecek 
Şimdiye kadar çöpler denize dökü • 

lüyordu. Belediye iki gündenberi yeni 
usulü tatbika başlayarak çöp!c:i toplat
hrmaktadır. Bu suretle çöpler bir araya 
toplanarak çürütülmek suretile imha 
edileceklerdir. - ... ... ........ ·- -.... ·=--- ..- ·;a,.- -
1 Yeni Neşriyat 1 
Çıplaklar - Refik Ahmet Sevengilln -. {,:ıp

lakJaru ismlle yazdığı roman kitap h:ılınde 

bnsu·.ılıp çıkarılmıştır. Realist bir goru:şlc ide
alist bir düşünce bu kitabın nesı.:ine h!ikim
dlr. 

Memleket allı.kasından mahrum. şahsl 

menfnat ve eğlenceyi başlıt•a hedef s:ı.yan 

timselerln hayatındaki rezalet, geçmiş asır
ların ihmali neticesi olarak köylü ve h:ılk 

tabakasımn hayatında hfısıl olan sıkıntı ve 
temiz duygulu memleket ı-ocuklnrının yur -
dun her sahada yukselmesı için çahşmalan 
bu romann mevzuu kşkil l'trıtektedir. 

- Hakkımız yok mu? -

Soyadlarımız Babll kuleslne 
benzemeye ba,ladı •• 

Dün bir taraftan siyasi, öte taraf
tan da iktısadi mahfellerdc ta
nınmL~ adamlar ara<;mda mes-
leklerine ait meseleleri konu~
mak üzere iki toplantı yapılmış. 
gazetelerde toplantıya iı:tirak e
denlerin isimlerini okudum, soy 
adlarının yazılış ve okunuş şekil
leri arasındaki fark gözüme çarp
tı. 

Bir kısmının sonunda .,man>. di
ğerlerinink.inde er, bazılarında 

oğlu, ötekilerininkinde elli. bir 
çoklarında da an, al, ol }ıarf1eri 
vardı. 

Düşündüm ki her milletin soy ad
larında kendisine mahsu.s bir hu
susiyet gizlidir. Mesela Alman
larda soyadları ekseriyn ·1'fan ile 
biter. 

Herman, Steinman, Vulkmmı, Stra
izman gibi. 

Fransızların soyadlarının sonları 
yüzde altmış er, ile nihayet1enir. 
Furnier, Jakier, Farbier gibi. 

İtalyanlarda ise bu daima elli, illi
dir. Tirelli, Mualli gibi. Yunanlı
larda ise, hele Türkiyeden hicret 
etmiş olanlarda soyadının sonu 
muhakkak oğlu'dur. Bunun için
dir ki Avrupalılarda bir isim söy
lendi mi sahibinin milliyeti ekse
riyetle kestirilebilir. Buna muka
bil bizim soyadlarımızın işiteni 

tereddüde düşüreceği muhakkak
tır. Sonu Man ise Alman, er ise 
Fransız, elli ise İtalyan, oğlu ise 
Rum samlacaktır. 

Biz buna bakarak soyadları kanu
nu yapılırken bu noktanın hatıra 
gelmemiş olduğunu di.i~ünüyor 

ve yazık oldu diyoruz. 

Hakkımız yok mu? 

Fabrikalar 
tahkikatı 

işlerinden çıkarılan 
ameleler dinleniyor 

İş kanununun tatbikından evvel 
bazı fabrikatörlerin işçilerini işle
rinden çıkarmaları üzerine başla
yan tahkikat ilerlemiştir. 

Şimdiye kadar dinlenen 12 
ameleden başka dün de 3 amele
nin bu hususta malumatına müra
caat edilmiştir. iş kanunu tatbikatı 
için yapılacak teşkilat etrafında 
tetkiklerde bulunmakta olan llch
sat Vekaleti iş idaresi reisi Enis 
Behiç de Zonguldaktan gelmiş ve 
İktisat Vekaletinden aldığı emir 
üzerine bu tahkikatla meşgul 
olmağa başlamıştır. 

Avrupaya istatistik talebesi 
gönderilecek 

istatistik tahsili için Maarif Vekaleti 
hesabına Avrupaya talebe gönderile
cektir. Bu münasebetle lise mezunları 
arasında yakında bir müsabaka açıla -
caktır. 

Ticaret odası dava açacak 
Heyeacnlan, sevinçierı ve ıstıraplarlle bu

yuk bir aşk hikayesi, mevzuu snrmaktadır. 
Dağıtma yeri VAKIT kütuphaııestc!lr. 

varlık _ 1 eyllıl tarihli 76 ıncı s:ıy!sı yt:ni Liman ham talipleri arasına giren 
bir şekilde Yaşar Nabi, Cemil sena. Behçet Ticaret Odası pey akçesi olarak 10000 
Kemal, Reşat Cemal, Kenan Huli1si, Vasfi lira vermiş ve hanı satın almaktan vaz
Mnhlr, İhsan Devrim, Saba1'attln Ali ve .Ni- geçerek paranın geri verilmesini iste
hat Sırrının ya?.ılarile ve Ru ·· Fransız, Inglllz mişti. Fakat bütün teşebbüslerin ne -
dlllerlnden terclımclerle çıkın• 1tır. ticesiz kaldığını gören oda parayı ala-
Çağlayan - Antalyada çıknrılmaktn olan 1 mayınca Liman Şirketi tasfiye heyeti 

bu edebiyat mecmuasıl"ın 8 ln::i :ıaym çık • 1 hakkında dava açmıya karar vermiştir. 
mıştır. 

Beşiktaş 
Suad Parkta 

Halk Opereti 
Bu akşam 21,30 da 

HALiME 
Yarın akşam 

Bfıylikadn iskele 
tiyatrosunda 
H lime 

Otomobilin önüne düşen adam 
Tepe başı caddesinden Taksime 

doğru gitmekte olan 1805 numa
ralı taksi otomobili, bindiği atın 
ürkmesi neticesi yere düşen sütçü 
Apustolu bacağından yaralamıştır. 
Şoför yaralıyı alıp Beyoğlu Zükür 
hastahanesine götürmüştür. 

SON POSTA 

LEBİ 
Takas tahkikatı 
Devlet Şurası 22 suçlu 
hakkında lüzumu mu
hakeme kararı verdi 

.. Eylul 4 

Yüksek Ziraat Ens itüsü 
Rektörlüğ·ün • en· 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakül • 
lelerine kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, 
paralı yatılı leyli ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için a.-· 
ğıdaki tartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanım vererek bakaloryasını yapmıı veya 
lise olgunluk diplomasını almı§ olmak «Bakaloryasını yapmamı§ ve-

Bundan iki sene evvel cereyan eden ya olgunluk diplomasını almamı! olanlar Enstitüye alınamaz» v~ 
takas işlerinde bazı yolsuzluklar ol - Türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 
duğu iddiaları üzerine hazırlanan tah- 2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
kikat evrakı devlet şurası umumi he- rolanlar orada okudukları aömestrelerden muvaffak olmuşlar ise, ikilf 
y~ti tarafından tetki~ ediimiş, ,ura li.i- rkabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü Sömestre
zum~ muhake~e kar~rı vcrmişt.i r~. fü~- ı ~erine alınırlar. Ancak Baytar F akülteıine girenlerin hu Fakülte • 
na aıt dosya şuradan lstanbı..I vılayctı- nın birinci ve ikinci Sömestrelerinde okunan anatomi dersine de ayr1 • 
ne gönderilmiştir. ca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat stajını yap-

Bu karara göre evvelce lstanbul vi- maJarı gereklidir. 
!ayeti idare heyetince muha~emelerine 3 E . .. . · - k ~ 
1... .. •1 8.) .. 1 - nstıluye gsrecek talebenın yatı 17 den afagı ve 25 ten yu art 
uzum gosterı en ı - memur ve tuc - 1 N"h • I b ük' k k d b -ı d -·ıd· 

d d 1 • ')') . . 1.. o amaz. ı arı ta e e y se yaf ay ına ag ı egı ır. car an ev et surası __ sının uzumu • . .... 
h k 1 · 'k t d"k t · 4 - Parasız yatıh talebeden ertiklerinın lüzum gösterdıgı beded rrıu a eme erı ararın1 as ı. e mış -

· kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam tec.ekküllü bir haataevi ku-tır. :r 

Bu 2'.l memur : Tıcar.~ t Odasmm rulunun raporu lazımdır. 
vak'a cereyan ettiği sırada idare heye
ti reisliğini yapan şehir meclisi birinci 
reisi Necip Serdengeçti, oda idare he
yeti azalarının hepsi. tuccnr \'e fabri
katör Hacı Recep 1 Iavlucu, tütiin tüc
<'<'rı Abdülgani, o wmnı.kı ticaret mü
dürü Muhsin, 0

0 zamanki ticaıet komi
serliğini yapan ve şimdi ticMetle meş -
gul olan Bahri Doğan, eski ıicaret mü
dürlüğü mümeyyizi tüccar Nuri, o za
manki oda umumi katibi ve şimdi 
Yüksek lktısat mektebi profesörü 
Vehbi Sandal, oda muamelat şubesi 

nıüdürü Taip &rv~tten ibarettir. Dos
yanın bugün müddeiumurn!liğe tevdii 
muhtemeldir. 

Yeni hal binası yapılacak 
Sebze haline ilav~ edilecek olan yenı 

binada ka\'un, karpuz, portakal, limon 
patatesden başka yumurta ta satılacak
tır. Yumurtanın hale sokulmasına 

ehemmiyet veriliyor. Bu suretle çü -
rük ve bayat yumurtaların piyasada 
müşteriye sürülme$inin öniine geçil
miş olacağı söylenmektedir. iki katlı 
olacak olan yeni bina projesi hazırlan

m~ş ve tetkikine başlanmıştır. Proje 
kabul edilince inşaata başJanncaktır. 

Ev ve el işleri sergisi hazırllgı 
Ankarada açılacak olan ev ve el işleri 

s<.:nayi sergisi hazıriıklamıa devam o -
lunmaktadır. Bu hususta müzakereler
de bulunmak üzere dün de Ticaret 
Odasında bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda bir çok küçük sanayiciler 
bulunmuş ve sergi için hususi bir ta
limatname hazırlanması karnrlaştml

mıştır. 

Kadıköy Ortamektebi müdürü 
Mersin maarif müdürü Nafız Ce • 

mal Kadıköy orta mektep müdürlü • 
ğüne tayin edilmiş ve yeni vazifesine 
başlamıştır. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler şunlar
dır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Etem Pertev). Alem -
darda: (Eşref Neşet). Bakırköyün
de: (Merkez). Beyazıtta: (Belkis). 
Eminönüride: (A. Minasyan) . Fe -
nerde: (Emilyadi). Karagümrükte: 
(Suat). Küçükpaz.arda: (Hasan Hu
lfısi). Samatya Kocamustafapal;ia -
da: (Rıdvan). Şehremininde: (A. 
Hamdi). Şelızadebaşında: (Asaf). 
Beyoğlu cihctindckiler: 
Galatada: (Yeniyol, Mustafa Nail). 
Hasköydc: (Barbut). Ka~ımpaşa -
da: (Vasıf). Merkez nahiyede: (Ga
latasaray, Matkoviç). Şişlide: (A 
sıın}. Taksimde: (Kiirkçiynn, Za -
firopulos, Ertuğrul). 
Üskiidar, Knclıköy ve adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy Altıyolda: (Mer
kez). Modada: (Moda). Üsküdar 
İskclebaşında: (Merkez). 

1 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve aai • 
lamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği heden 
kabiliyetini göstermiyenlerin Enstitüden iliıiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince talebeye 30 
lira ayhk verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. «Stajyer tal• 
benin yemesi içmesi de Enatitüce sailandığı takdirde kendilerine b11 
30 lira verilmez.» 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde, son" 
radan meydana ~elen mücbir haller dııında olmak üzere, kendiliğin
den stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılall"' 
lardan hükumetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verileceli 
nümuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan haıka 

nüfus kağıdını, afi kağıdını, polis veyauraylardan alacaklan uzgidiıo 
kağıdını, orta mektep ve liselerde görmÜ§ oldukları süel dersler hak• 

kındaki ehliyetnameleri iliştirilerek elyazılarile yazacakları pullu bit 
dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Ankarada Yüksek 
Enstitü Rektörlüğüne hat vurur.lar. Talipler dilekçelerinde hangi 
Fakülteye kaydolunmak isteklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde 

dilekçeleri hakkında bir muamele yapılmaz. 
9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci mad

dede yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemit & yıhr ve 

bunlar hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 
10 - Vaktinde tam kağıtlarile bat vuranlar arasından pek iyi veya 

iyi dereceli olaniar tercih edilir. Kabul edilecek b\lebe diploma dere
cesine ve bat vurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolmadığı tak• 
dirde orta dereceliler de hat vurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cevap istİy<'nler ayrıca pul ıöndermelidirler. 

12 - Batvurma zamanı Aguıtosun birinci gününden Eylulün otu
zuncu günü .akıamma kadardu. ~undan ıonraki baıvurınalar kabul 

edilmez. (15) 

Nafia Vekaletinden: 
Aydın demiryolu üzerinde 67+200 ve 274+000 mcı kilometreler: 

deki taş ocaklarından çıkarılarak nakil ve vagonlara tahmil edilecek 
on beşer hin metre mikap balastın icra edilen münakasasında tali~ 

zuhur etmediğinden mezkfır balastlar kapalı zarf usulile ayrı ayr' 
yeniden münakaaaya konulmuıtur. 

1 - Münakasa 7 /9/1936 tarihinde saat on beıte Vekalet Demir " 
yollar inşaat dairesindeki arttırma, eksiltme komisyonunda yapıla " 
caktır. 

2 - Bu ocaklardan çıkarılacak on beşer bin metre mikap balastıll 
her birinin muhammen bedeli (21750) liradır. 

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

4 - Mukavele projesi, bayındırlık işleri genel tartnamesi ve mün•• 
kasa f&rtnamesinden mürellkep bir takım münakasa evrakı (55) kurUf 
mukabilinde demiryollar inıaat dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 No. lı kanun mucibine:• 
ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5/936 tarih ~ 
3297 No. lı Resmi Ceridede ilan edilen talimatnameye göre Vekalet• 
ten almıt oldukları müteahhitlik vesikasile teklif zarflarını me~kdt 
kanunun tarif atı dairesinde hazırlıyarak 7 /9/1936 tarihinde saa~ ı.4 
de kadar makbuz mukabilinde demiryollar inşaat dairesine tevdi et • 

m~leri lazımdır. ( 461) ( 431) _ _..,,, 

1 EmlAk ve Eytam Bankası llitınlara ] 

KİRALIK- DEPOLAR 
MEVKİİ ve NEV'İ ~ ESAS No. Si 

c. 17 Gnlatada Kılınç Ali paşa mahallesinde . 
Çöplük iskelesi sokağında 6 No. h depo 36 Lır• 

Mevldi yukandn yazılı Depo bir yahut üç sene mitddetle kirala~ 
mak üzere açık arttırmağa lrnmılmuştur. İhule 14/9/19.ı6 Pazarte 
günü saat Onda yapılacaktır. 

İsteklilerin Şubemize gelmeleri. (401) 



Eylui SON POSTA-. Seva s 

MEMLEKET HABERLERİ --

Soma ve İnegölde tütün 
mahsulü pek nefis 

Yeni nahiyelerden : 
il beyli 

30 Ağustos Zafer ve 
Tayyare bayramı 

Nahiyede büyük bir mekt~p 
yapıldı, köy yava§ yavaş 
bir kasaba haline ğeliyor 

Kilis (Hususi) - İlbeyli kamunun
da güzel işler başarılmıştır. 

Son yedi ay içinde bir çok kuyularla 
helalar yaptırılmıştır. Köy sandığımn 
varidatını arttırmak gayesile bir seb
ze bahçesi, beş metre murabbaı geniş
liğinde bir havuz yaptırılmış, kamun 
merkezi olsln Alimantar köyünde ilk o
kul talebelerinin yoksul ve düşkün o
lanlarından bir çoğu sandık yardımile 
giydirilmiş, kamun merkezinde bir 
pansiyon binası kurulmuştur. ...... 

Soma tu .. tun" c"len· bı0r ..... da İnegoldc sünnet ettirilen rocuklar So u ...... Nahiye merkezinde beş sınıflı bir ilk İ ( ;s 

' ına (Hususi) - Bu yıl Somada tü- mevsimi yaklaşmıştır. Bu sene kaza - okul binası inşa edilmiştir. Köylüleri- negöl Hususi) -
30 ağustos zafer mıştır. 40 kişilik bir kafile 26 ağustos-

tnabsulü pek nefis yetişmiştir. Bü- mızda geçen senekinden daha fazla ve mizin okuyup yazma için gösterdik _ ve tayyare bayramı şehrimizde parlak ta Atatürkün. k"UDl. and.a ettiği tarihi Ko-
lt \.'e coşkun tezahüratla kutlulamnıc:t1r. tc .uınpanyalar mümessillerini gön- daha nefis tütün yetiştirilmiştir. Yağ- leri alaka şayanı memnuniyettir. Ci _ Idm y d y "d _ ~.. ca peye gıtmışler, zıyaret yapmışlar-

""" ler, tütünleri tetkik ettirmisler murlar tütünler üzerinde hiç bir tesir var köylerden pek çok talebe mektebe 1 . ant furdu vef em ogan spor klup- dır. Burada lise müdürü Sami bir nu-
M:k be- • · erı ara ın an ener alayları tert'p e- t k ·· ı · b b" ük · 

1
, ... _~ genmişlerdir. Mahsulün so - yapmamıştır. Şehir baştan başa bir tü- devam etınektediı;. d'l . t hükA _ ı . u soy emış, u uy zafen gayet 

a.,..uıııştır. Bugün yarın piyasanın tün sergisi halindedir. Her bahçe, her ,1 ınış, par ~· um~t .. kon~gı, be!edi- heyecanlı ·bir lisanla anlatmıştır. 
ı beklenmektedir. Rekolte ya - avlu her duvar tütün diz.ilerile dolu - Önceleri küçük ve bakımsız bir köy ~ e ve askerlık şubelerı onletınde eglen- 2 7 ağustos Afyonun kurtuluş günü 

~ ~~yon kiloya yakındır. Mahsul 'dur.' olan Alimantar bu gün ilbeyliği adı al- ce!e~ gece yarısına kadar devam et - olduğu için gayet heyecanlı tezahürat 
. 1~ı bir şekilde hazırlanmı~ oldu - Müstahsilin bütün endişesi inhisar- tında güzel bir kasaba haline gelmek - mıitır b . .. . Y?P11.m~ş, gece_ saat ikiye kadar eğle -
1~uı kolayca ve yüksek fiatb satı - lar idaresi,nin mahsule geçen yıl ol _ tedir. 

1 
... a er. a~ı amı munase~etıl~ bezaz- nılmıştır. 30 agustos günü da ayni he-

gı anlaşılmaktadır. duğu gibi kırık fiat vermesindedir. E- Varaman JQ ~.r cemıye~ı .. tar.afından 2 :ı fakır çoc~ yecanla kutlulanmıştır. 
ğ .d b 1 t"t" 1 . değe f' n n4 Uı sunnct ettııılmış, kaymakam, Partı Biirhaniyede 

incgölde. 
1
er ıkarel u yı .. utauhsn .e

1
.n .. ' .. r :~ ı e başkanı ve diğer teşekküller başkanla- Bürhaniye (Hususi) 30 .,gu-stos fn a aca o ursa mus ı m yuzu gu,e - B "' J kl · · · · - .. 

egöI (Hususi) - Tl.itün idraki kt' . uguay rı çocu ara ıltıfat etmışlerdır. bayramı pek büyük tezahüratla kutlu-
\,. ce ır. Tayyare haftası mtinasebetile de Ha- ]anmış, gece İdman Yurdu tarafmdan 

( • k k V l Mübayaasz va ~urumu tarafın~an Gazi Paşa. mek- aile bahçesinde bir konser verilmiş, 
enı aza mer ezi: .1 ozaat çam ıg"" ı U:bı salonlarında aıle balosl!_ tertıp e - şiirler okunmuştur. 

• O' Karaman (Hususi) - İş Limitet şir- dılmiş. pek eğlenceli olmuş, dans ve Adapazarındn 
y eDİCe imar ediliyor keti Karaman muhabirleri vasıtasile bu Kafkas oyunları pek güz~l olnıuş, bir Adapazar (Hususi) _ 30 ağustos 

hafta çok fazla miktarda buğday al - balon uçurulmuş, eşya pıyangosu ve tayyare ve zafer bayramı burada da pek 
.~ell.ice (Hususi) _ Şimdiye kadar Yozgat (Hususi) - Kasabanın ce· mağa başlamıştır. Ekstra ser!leri 4,75 borsa oyunları yapılmış, Hava Kuru - parlak geçmiştir. 

en kazasına bağlı bulunan ve ge _ nup cihetini kaplıyan çam ormanı, kuruştan. İkincileri ve iyi beyazları da ~una mühimce varidat temin edilmiş- Merasime saat 1 o da başlanmış, alay 
er~e ~aza merkezi yapılmasına ka- Y ozgada gelenlerin ilk bakışta nazar • 4,5o kuruş ile 4 kuruş arasında ınü - tır. ,karargahına ve hava kurumWla g~dil-

latı eruen Yenicede kaza teş - larını çeker. bayaa etmektedir. Geliboluda miş. Bundan sonra halk, asker ve tc -
Yin ~llyeti başlamıştır. Yeni Belediye halkın bu rağbetini, nazarı İş Limitet şirketi muhabirlerine re- Gelibolu (Hususi\ - Zafer .?ay - şekküller Cumhuriyet meydanında ya-

ediıe ramı burada fevkalade tezahuratla ı · 
n malmüdürile husu - itibara alarak Çamlığın müsait yerle • kabet eden Karaman Bulgurcu şirketi · pı an merasıme ic;tirak etmMerdir 

~~h.asb ebe memuru ve nü - rine bir çok kö,kler yaptırmıştır. in _ fiatları 0,25 kuruş yükselterek Konya ~~l~lanmış,. aske;{i dairede_ ~apıla.n En kidemsiz subay olan Rlfat, aİbay 
la atı i Gönen, Edremit ve Balye şaatm diğer kısmı, bu arada lokanta ve civarından geniş miktarda buğday e :tı { me~asımııl1 en sonra, 6budyubk .. ~.ıkr Kemal ve bir üniversite talebesi tn . 
rına giderek oralardan Yenice gelmesine sebep olmuştur. g~ı resmı yap~ 1:1wış, 5:13.t . a uyu rafından günün tarihi kıvmeti hakkın 
uı yapılması, mevsimin ilerlemis olma - bır hey tle şeh tl d ı 1 k " 

11 
.. a ayrılan köylerin defterlerini • e · ı ıge gı 1.:m•ş, ç~ en - ,da birer nutuk söylenmiştir. Hatipler 

1

t!

1
urn. etmişler ve muamelata baş _ sından, gelecek sene bahara bırakıl • Bu rekabet şüphesiz çiftçi ve köy - ler konulmuş. nutuklar sovlenmış, gece uzun uzadıya alkıslanmıslardır. 

~ardır. mıştır. Jliyü sevindirmiştir. fener alayları ~ertıp edilmiştir. Gece her taraf t~vir edilmiş ve coş-
~Ynıak Arpa ve çavdar fiatlarma gelince: . Ine~ohıda kun bir fener alayı yapılmıştır. Ayni 
daıı· am ile jandarma kumanda- lzmİtt8 zafer bal OSU Inebolu (Hususı) - Zafer ve tayya- zamanda Halkevi salonlarında bir de 
~ 'Yeı .tayin edilmiş ve buraya gele- Arpa 2,25 kuruş ve çavdar da 3 \'e re bayramı müiıasebetile şehir baştan balo verilmistir. 

lli vazüelerine başlamışlardır. İzmit (Hususi) - Zafer bayramı do- 3,50 kuruş arasında satın alınmakta- başa donanmış, saat onda önde Halke- · Çesınede 
'17enicenin iktisadi vaziyeti layısile üssübahri salonlarında parlak dır. vi bandosu olduğu halde askerlik şu - • 

\1 bir balo tertip edilmiş, çok güzel ol - Bu hafta içerisinde Mersin yolile İs- besine gidilerek tebrikat yapılmış, Çeşn:ıe (Hususi) - Tayyare ve wfer 
~nice.de henüz ihtiyaca cevap ve - muş, baloda vali ile amiral Mehmt!t Ali tanbula 50 vagon buğday ve bulgur tayyare kurumu önünde tezahürat ic- bayramı burada layık oldu~u kıymet 

.rnıktarda esnaf bulunmadığın - Ülken de hazır bulunmuşlardır. gönderilmiştir. ra edilmiştir. Gece fener alayı yapıl - ve sevinçle geçmiştir. Atatürkün e=eri 
~ı~~dilik gelip geçen kamyonlar mıştır. Halkevi, belediye. diğer mües - ve ordumuz heyecanla anılmış, ihtiyat 

eıt ıle Balıkesir ve Çanakkaleden elektrik'. yaaılıyor seseler tenvir edilmis sabahlara kadar subayı Sadık halkı coştw'all bir nutuk 
1ta Ve saire celbedilmektedir. Ka - r- eğlenilmiştir. '"' söylemiştir. 

~u 11>uz henüz kemale gelmiştir. Soma ı------------~--
be ~a ile piliç mebzuldür. Bir ay- Soma (Hususi) - Zafer ve tayyare Hadiseler 

karş1S1nd 
~eti .~evam eden harman zamanı bayramı burada görülmemi:? tezahii -
~ Uzeredir. Bugünlerde kayma - ratla tes'it edilmiştir. İşgalin acısını 
lu tarafından pazar kurma günü pek iyi bilen, düşmanla bir buçuk yıl 

Ye ilan edilecektir. göğüslerini siper ederek çarpışan So -

s_ Sarıköyde bakla fiatları 
~Öy: Gönende (Hususi I - Bu 
· la satışı kasabaya iyi bir gelir 
Q etrniştir. Kilosu 4 kuruş 35 pa _ ~e.rz.e (Hus~sf) :- Gerze Karaden~z Gerzede iki mektep var ..ıır. Bunlar -
~satılan bakla fiatlarında son gün- sahılının en guzel ıstasyonlarından ~ı- dan biri yatılı mekteptir Belediye ka-

tenezzül baş göstermic;tir. ridir ve İç Anadoluda kbir.dç?k Gyerlendn sabanın planını yaptı· .nış ve kasaba 
· ithalat ve ihracat mer ezı ır. erze e bu yeni plan dahilin/ : inkişafa başla-

1 ------ Bafra ve Samsun tütünleri ayarında mıştır. Şimdi bir de elektrik fabrikası 
~~ ~8gö1Un kurtuluş günü gayet nefis tütün yetiştirilmekte, her ve kasabada elektrik tesisatı yapılmak-
~J01 (~ususi) :-- 6 P.y1fll İnegölün yıl harice 70 bin kilo fasulye, yarım tadır. Bütün sular sıhhi tesisatla akı
~~ gunüdür. Inegöllüler bu mut- milyon kilo pirinç, 20 bin kilo keten - tılmış vaziyettedir. 
llJtla. u tes'it için şimdiden büyük ha- tohumu, ı 5 bin kilo Yunus balığı yağı, Gerzenin etrafı geniş ormanlarla 

ta başlamışlardır. Bu yıl kut- 470 bin kilo tütün, 4 buçuk milyon tane çevrili olduğu için burada kerestecilik 
la.ıt töreni geçen yıllardan daha yumurta, 2 500 kilo koyun ve kuzu ih- te ilerlemiş vaziyettedir. Bir de ke -

0lacaktır. • raç edilmektedir. reste fabrikası vardır. 

Pazar Ola Hasan B. 

h.:' Gene ne olu ... ·or~un ... Pe0neerelerine bayrak 
~ .. Be , " ' )'? asınışsın.. 

Evin yüzünii 
lerle donatınışsın .• 

Klı 

kandil- Hasan Bey - E, değil 
mi ya? Avrupanm en bü
yük iki devlet rei~i bir a
ta?a gelir de, ben şenlik 
etmez miyim? 

malılar bu büyük günün hatırasını 

canlandırmışlar, daha iki gün evvel -
den dükkanlarını, evlerini siislemişler
:!lı'. 30 ağustosta tezahürat yapılmtş, 
bütün resmi müesseseler dolaşılmış, 

sabaha kadar eğlenilmiştir. 
Afyonda 

Kocatepede Afyon heyeti 
Afyon (Hususi) - Zafer bayramı -

nın tes'idi burada 26 ağustosta başla -

Çuval buhranı 
Bu bir gazete havadisı: 
cİstanbulda çuval buhranı bas 

göstermiş; tüccar malını koya('.ak 
çuval bulamıyormuş.> 

Her zaman insan oğlu çulsuz ka
lırdı, varsın. bu sefer de tüccar ma
lı çuvalsız kalsın! 

* Çuval buhranının çıkmasına se
bep acaba mızrakları çuvallara kov
dukları için midir? 

* Kadın kocasına çıkıştı: 
- Buhran var. Buhran var; diye 

ipekli bir rop yapmaz">ın, çuval nu 
dikip giyeyim .. 

- Dik giy, derim amma bugün
lerde onuıı da buhranı var. 

* 
Herkesin ipe un serdiği bir za-

manda çuval buhranı çıkmasına şa
şarım; ipe serilen unların bo.'jaltıld1-
ğı çuvallar ne oldu? 

* Çuval buhranı çıkmasından kor-
kan az olur. Fakat günün birmde 
küfe buhranı çıkarsa fena; küfelık
lerin hepsi ayazda kala('aklar .. 

* - Laf torbaya girmez! 
Derlerdi. Biz burada torbı~'a de· 

ğil amma cuvala soktuk .. 
DISET 



Telepatiye inanırmısınız ? 

Bir çocuk 
okuduklarını görmeden 
dinlemeden tekrarlamış 

• 
annesının 

• 

Londralı bir doktor Rigada bir çocuk Üzerinde yaphğı 
tecrübeleri, aldığı hayret uyandırcı neticeleri anlahyor 

Telepatiye inanır mısınız? ı kikaya kadar kimseye göstermemiş -
Bu suali bir. ~cnebi gazetecisi ruhi- tim. Anayı evladından tecrid ettikten 

yatçılarından bırıne sormu~, o da ga- sonra kitabı kadına verdim. O kitabı 
zeteciye demiş ki: ··b·· t ft b k b' f ·· ·· o ur ara a ve aş a ır pro esorun 

- Gazeteci her şeyi bilir amma, an- · ] d k k b' · 
ı ılı ki b · . b"l . R hi nezaretı a tın a o ur en, ızım yav • 
aş yor , u ışı ı mıyor. u mesa- d . l . ~ 

·ı .. · d ki bil ·ı · · b' f ru a aynı şey en okumaga başladı. 1 uzerın e gı ermız ıraz zayı , . . . . v. 

asrımızda ve zamanımızda telepati Ço.:u.~ ~-ran~ızc_a hıç bılmedıgı h~.l -
mevzuu etrafında artık «telepatiye i- de, puruzsuz hır lisanla Fransızca soy
nanır mısınız?> diye sual sorulmaz. Bu lemeğe başladı. Almancayı da ayni 
hadise vardır ve üzerinde füimler hay- sühuletle konuştu • 
li fikir yormaktadırlar. Dimağdan elek- Kendisine: 
trik mevcelerine müşabih mevcelerin - Nasıl oluyor da bilmediğin bir li-
intişar ettiği bir zamanlar nazariye o- sanla konuşabiliyorsun diye sordum. 
larak ileriye sürülmüştü. Fakat bugün - Ben bilmem dedi kalbimden ağ
kat'iyete yakın bir tarzda telepati ha- zıma doğru bazı hecele; geliyor onları 
disesinin mevcudiyeti kabul edilmiş- 50··ylu"y t ı b't' ' · B k . • . ikA . orum. ş o up ı ıyor. 
tır. a ınız sıze vfilo hır h ayeyı an- B' t "b 1 . d h · d ,. 'k 
ı ta d dinl . . ız ecru e en a a zıya e tamı 
a yun a eyın. t k · d'k k d d k 

cRiga'da Ilgas Grifs isminde dokuz eme ıste 1. • a mı o, e~. :n ~ı ar -
yaşında bir çocukta gayritabii haller gö- dık, baş:ka hır mahalleye goturduk. 
rülmüş, mesela bir gün, annesine bir Bu sefer kadının da anlamadığı li -
mektup gelmiş, annesi mektubu yanda- sanlarda yazılar okuttuk, kronomet -
ki odada okurken, Ilgas Grifs de ken- reler tuttuk ... Evet, çocuk yine annesi
di odasında yüksek sesle ayni mektu - nin okumağa başladığı anda ayni şey· 
bu kelime bekelime okumağa başla- leri tekrarlamağa başlıyordu. Anneye 
mış. çocuğun tanımadığı kimselerin fotoğ-

Bunu y takip ede~ .bazı .. ~:a~isele~~e raflarını gösterdik. O anda çocuk an -
de, çocugun, annesının gozunun gor- . . .. d .. y .. esun' lerı· d t . f .. y.. . . . .. .v. nesının gor ugu r c arı e 
dugu şeylen, kendisı gorrrı.edıgı halde, b 1 d 
hayalinden tekrar etmekte olduğu an- a~ a 

1
•• ..b 

1 
. . • 

]aşılmıştır. b kylnı tecru e erı annenınk yerme 

B h "disel · · 't d kt p f' aş a arını da ikame edere yaptık, u a erı ışı en o or ra ı! .. k ı· · 
Londradan kalkmış, Riga'ya kadar git- çocu~, okunan ve soylenen e ~~elerı 
miş, çocukla görüşmüş, kendisile bir ekser~etle buluyor: f~k~t a~nesınm. ~
çok tecrübeler yapmış, 0 tecrübeleri kudugu zamandakı gıbı sarıh ve sılıs 
de neşretmiş. Profesör bu yazılarında okuyamıyordu.» 

~CI ~-------~------------------~-------·-----...----------- ---.....-..-----~~---~--·__...,-/ 
auı saç: Mevsimin en güzel 

Kepek saçın 
Düşmanıdır en Şık, şapkaları 
Saçın güzel olabilmesi için evvela 

sıhhatli olması Iazundır. Sıhhatsiz bir ~ 
saç renksiz ve cansız durur ... Dökülür ... 

• Bazan saç dökülmesi irsi olur. O va -
kit pek çaresi buhınmaz... Fakat ha -
zan da üzüntüden, sıkıntıdan, kansız -
hktan, başın fazla yağlı ve yahut fazla 

Geniş kenarlısı dah8 

fazla uzun boyluları 
diğeri hemuzun,heıı1 

kuru olmasından da dökülür ... 
Bazı doktorlar diyor ki a~.ık bacıla 

gezmek modası da saçlann katili ol -
muştur. Baş fazla güneşe ve havaya 
maruz kalınca· tabii yağlan kuruyor. 
Saçlar beslenemiyor ve dökülüyor .. 

Buna mukabil, fazla dar, ~ıkı şap -
kalar da kanın cereyanına müsait ol -
madıkları için gene muzırdırlar. Başı -
nızın uzun zaman güneşte kalacağı va
kitler muhakkak şapka giyiniz. Şapka
nın iç tarafı da yüzü gibi temiz olmalı, 
arada petrolla, yahut benzinle temiz -
lenmelidir. 

Sonra saçları kepekten korumak la
zımdır. Bunun için de haftada bir de
fa şampuvan kulblanmalıdır. Yıkar -
ken mayi halinde sabun kullanmalısı -
nız... Suyu tekrar köpürtünüz. Başınızı 
içine sokunuz. Sabunlu su ile iyice yı
kayınız. Sonra tekrar çalkalayınız. Bu 
son çalkalama biraz uzundur: Evvela 
sıcak su ile çalkalayınız. Sonra soğuk 
su, daha sonra da ılık su dökünüz. 
Eğer başınız yağlı değil de bilakis 

çok kuru ise yıkamadan evvel sıcak 
zeytinyağ sürünüz ve mayi sabun ye
rine çok yağlı bir sabun kullanınız. En 
son çalkalama suyuna da yarım çay 
kaşığı amonyak, yahut bir çay kaşığı 
boraks katınız. 

Bugün ne yemek 
Yapsam? 

de kısa boylular 
içindir. 

Resimlerini koyduğumuz şapkalar kumaştan yapılabilir. Mevsim için) 
ayrı ayn tiplerde mevsimin en güzel tıracağınız pardesü ve yahut ta) yor 
en şık şapkalandır. Geniş kenarlısı da- nüzden artan kumaştan bu şap~;.ı 
ha fazla uzun boylular, diğeri ise hem - hele akşam mekteplerine gitmi~~ 
uzun, hem de kısa boylular için ola - niz - kendiniz mükemmelen yapnb" 
bilir. siniz. Buradaki şapkanın kumaşı f 

şöyle söylüyor: Gazeteci bu hikayeyi dinledikten Patlican böreği 

Geniş kenarlı şapka gogren kordela- tazi fötrdür. Süsü sağ taraftan sol t~ 
dan yuvarlak yuvarlak şapka biçimin- rafa kadar tepeden uzanan kordelıı 
de dikilerek yapılmıştır. Üzerinin süs- dan ibarettir. Her iki şapkayı da ıe"cıı 
leri hasırdır. Rengi laciverttir. ,karilerimize bilhassa tavsiye e cRiga'da bir çok profesörler ile bir- sonra taaccüp etmİ)J : Patlıcanlar ufak ufak kesilip. az suda 
Kenarsız şapka hem fötrden, hem de riz. !ilde çocuk üzerinde ciddi ve çetin tec- - Bu nasıl oluyor, diye sormuş? haşlanacak. Bir tavanın içerisinde de so· 

rübeler yaptık. Fenni bir şekilde ayrıl- Muhatabı gülmüş: ğanla kıyma kavrulacak. Patlıcanların da Ev Kadını: .mış, sesin intikaline ihtimal olmıyan - Biz de onu arıyoruz. Bu hadise- suyu ıüzülüp bu kıymanın içine kabla • 
bir odada çocuk ile birlikte oturduk. leri tesbitle uğraşıyoruz. cak ve patlıcanlar iyice hamur gibi olup 

Her hangi bir düzenbazlığa kurban Diye cevap vermiş. ezilinciye kadar pişirilecek. Soğuyunca Bu suallerin cevabını olup da aldatılmamak için odayı elek- ş· d' k ·ı .. h t'n mu"şahe içerisine bir iki yumurta da kırılacak. 
ım ı çocu ı mı eye ı - ~ . . 

trik cereyanından da mahrum ettik • d . l 1 Hazır yufka alıp, bayagı her hangı hır 
esı a tına a ınmışmış. 

Ben annesini dı~arda gördüm. Ken- börek tepsiye dö~enir gibi yufkaların a • 

B·r kadın pencereden düstU o··ıdü raıarına yağ ve yumurta serpilerek döşe . verebilir misiniz ? dieine muhtelif lisanlarda üç kitap ver· 1 , , 
necek. En orta yufkanın üstüne kıymalı 

diın. Sayfa]arını tesbit ettim. Kadın da Beyazıtda oturan Elteri kadın evi ~ O 1 --. Çorapların rengı'ni atmaması 
patlıcan yayılacak. zel'İne de diğer yuf· . . 

tecrid edilmi~ odaya girdi. Ben de ço • nin üçüncü katından sokağa düşmüş, kalar serilip fırına gönderilecek. Bunda ıçın ne yapmalı? .. 

,.1 ........................................................ 

cukla odaya girdim. Kitapları son da- hurdahaş olmuş, ölmüştür. kıymanın biraz yağlıca olması lazımdır.1 2 - Diş fırçalarını temiz tutmak için 
Bu da gayet lezzetli bir ya:z böreğidir. Bir ne yapmalı? 

------................ -----.---------------.,--"!m~~-
c; o N U L iSLERi . 

·Bir Kadın 
Okuguçumuz 
Soruyor .. 
Üç senelik evliyim. Şimdiye kadar 

hiç çocuğum olmadı. . Fakat buna 
mukabil saadetimden bir şey eksik 
değildir. Son günlerde bu saadeti -
mi bulandıran bir hadiseye muttali 
oldum. İki sene evvel kocamın en 
iyi arkadaşlarından biri evimize gi-
dip gelmeğe başladı. Bu sık sık zi -
yaretler devam etti, durdu. Kocam 
ona karşı en büyük samimiyeLini 
gösteriyordu. Bittabi ben de koca -
mm arkadaşı olduğu için bu adama 
güler yüz gösterdim, ikram ettim, 
bir kız karde?J? muamelesi gösterdim. 
Fakat geçenlerde ikimiz bir odada 
yalnız kaldığlmız zaman onun bü -
yük bir hüzünle, dalgın dalgın yüzü
me baktığını, her hareketimle meş
gul olduğunu gördüm. Hiç bir şey 
söylediği, terbiyesinder. bir .şey kay
bettiği yok. Bana karşı büyük bir 
hürmet gösteriyor. Fakat ben başka 
tarafa baktığım, yahut bir şeyle meş-
gul olduğum zaman gözlerinin ayni 
hüzünle daldığını görüyorum. 

Nihayet diişi.ine düşüne verdiğim 

karar ~u: Bu adam beni seviyor .. Fa
kat sevgisini göstermek istemiyor. 

Sevdiği bir arkadaşına ihanet etmek 
onu üzmüyor değil, fakat bu sevgi
si yüzünden de ayağını bir türlü bu
radan çekemiyor. Bu, tehlikeli bir 
sevgi.. Bunu anlıyorum. Slze soru -
yorum, Teyzeciğim, ne yapayım? .. 
Nasıl hareket edeyim?.. Her giin 
geçtikçe tehlike biraz daha artıyor. 

M. S. T. 
Kızım, müşkül bir vaziyette kal -

tlığınız muhakkak.. Fakat bu müş • 
külitı süki'ıtla karşılamak ta doğru 
değil. Bittabi tehlike her gün bir 
kat daha artar. Bu adanun soğuk -
kanlılığı ve hürmeti zail olunca, ko -
canızın da nazarı dikkatini celbet -
mesi muhtemeldir. O zanıah bu teh
likeli sükôt içine bir de kocanızın 
şüphesi kar1ş1.r. O zaman suçlu mev
kiine yalnız o adam değil, siz de ge
çersiniz. En iyi hareketiniz şu olma
hdır: 

Bir müddet için bir seyahate çıkı
mz. Yahut bu adamın eve geldiği 
günler gayet ince buluslarla evden 
uzaklaşınız. O varken ,yokluğunuz 

daimi olmalıdır. Başağrılarınızı dai
ma silah addederek çekingen duru -
nuz. Amma, bütün bunları yapar • 
ken nezaketten uzaklaşmayınız ve 
billıassa anne olınağa çahşınız. Çün
kü böyle bir adamın, bir anneye 
karşı daha hiirmctkar ve dü~ünceJi 
hareket,edcceği muhak\aktır. 

TEYZE 

f 
deneyiniz. 3 - Tırnak firçalarını nasıl temiz -

lemeli? 

Çocuk bakımı: * 
1 - Çoraplan yıkadıktan sonra çal-

ÇOC Ug\o' unuzun kalayacağınız suya bir parça tuz atar-
sanız, rengini atmasına mani olur .. 

S t l t • 2 - Diş fırçasını evvela bir güzel 
QÇ UVQ e l sabunlayınız. Bol su ile ~alkalaymız. t 

Bizde çocuk berberi yoktur. Eğer En son defa da tuzlu su ile çalkalayı - • .. 
anne de biraz zevksizse alelacayip ço- nız. Fırçanın kıllarının dikliğini temin 
cuk sahiplerine tesadüf edersiniz .. U - etmek için de kuru ve temiz bir llez 
zun saçlılardan başlayın, ta alagarsona kumaıa sürtünüz. 
varıncıya kadar her çeşidi vardır. 3 - Tırnak fırçalan da ayni şekilde 

Halbuki çocukların kıyafetleri ka - temizlenecek .. Yalnız bunun dibinde 
dar saçlarına da itina etmek lazımdır. daha çok sabun tortusu olacağı için 
Hiç olmazsa haftada bir defa başlan - biraz daha dikkat etmeli ve bu tortu
m yıkamalı. Her gün saçları fırçalan - ları tamamen .çıkarmalıdır. 
malıdır. Esasen çocukta en çok itina e- Gerek diş, gerek saç, elbise ve tı1 -

nak fırçaları sıhhate di.işman olan pis -
tikleri temizlemek içindir. Onun için ev- yeni Yıl 
vel5. kendilerinin gayet temiz olması 
icap eder. Zira temiz olmazlarsa bu va- Giyim Modası ; 
zifeyi göremezler. ~._ 

Onun için berber, ve yahut mani - Bu senenin modasında da bir J<::l~10e1 
kürcüye gittiğiniz zaman tarakların, nedir olduğu gibi ş.ğır, haşmet Ii s1

11ı 1 

fırçaların temiz olmasına dikkat edin. yoktur. Şık bir kadının heyetı 11~ef" 
Ve hatta kullanmadan evvel bir defa miyesi gayet hafif, hava gibi, uç~~vı1' 
gözünüzün önünde dezenfekte ettirin cekmiş gibi bir tesir yapması ı:ı9ıııl' 
veya yıkattırın. Zira iyi ·ı~m1zlenme - Büzgü ve volan çok miktarda l<tl ~ 
mişlcrse bir çok hastalıklara sebep ola- maltla ber~ber bunlar öyle bir t~1.tıJ 
bilirler. elbiseye yerleştirilmiştir ki biç D~e # 
_ ................ -·-·-··· ............................... vermez .. Şerit halinde kullanı!:~eıı ~ 

nun sevimli yüzünün sevirnliliğini art- bisenin muhtelif yerlerine ~11 .. ıldil"·" , 
tıracak biçimlerde saçını süslemelidir. ve yahut hasır örgüler de yoyle 1/g,!P 
Çocuk saç modası umumiyetle büyük- Yakalar muhteliftir. Ufagı da 19~ 1. 1ıı,.. lerinkini takip eder. Çocuk saçı kısa, dır, büyüğü de.. Kullanılart ktıil ı.i ; 

--- fakat gayet itinalı kesilmelidir. Bü - dit muhteliftir. Glaseden tutunuı t ~ 
dilecek şey sıhhat olduğu için burada yüklerin saç kesiminin bozukluğunu fona kadar .. Hepsi mevcut ... :~l<~iİY., 
da evvela saçın sıhhati gözününde tu- ondüleler kapatabilir. Fakat çocuğun den yapılırsa yapılsın, ne ka ~t ıe }1 1

, 

tulacaktır. saçının kesilmesi hemen göze bu tar. veya küçük olursa olsun heps!n 1~ l 
Sonra çocukların saçların.<\ alelaca - Resimlerini koyduğumuz başlar size kim olan açık renktir ... Kçıyu re 

yip şekiller vermekte mana yoktur. o-lbu hususta rehberlik edebiUr. ka modası yoktur. 

l 



" Tiirkiye ile lngiltere ara
aında buglin çok dostane, 

çok samimi ve iÜmatkAr 

nıünuebat mevcuttur. ,, 
AQıUtoe 936 

Türkiye Dıı lıleri Bakanı 

TEVFiK RÜŞTÜ ARA& Cuma - 4 Eyltil 1936 SiY ASİ KISIM 

SEKİZİNCİ EDVARD 
Dünyanın en büyük İmparatorluğunu 
dağılmaktan kurtaran genç kral 

.Y•zen: Ömer Rıza Dolrul 
ekizinci Edvard, 
'veliahthğı zama
nındanberi filem
şümul bir şöhret 
kazanmış, dünya
nın~ yakın 
her yerinde ta
nınmış ve sevil
iniş bir şahsiyet
tir. 

~u şöhretin ve bu sevginin en belli 
llbi lı amm, genç kralın, gerek mevkü
aa,,.~ icabı, ger~~ .. şah~.i merakı sevki1e 
~ı yukan butun dunyayı gezip do -
~· dünyanın bütün milletlerini ya
tla dan görmti§, dünyanın her tarafın
l'n~ her sınıf halk ile düşüp kalkmış ol
-..ctSıdır. . 

biı~ ~dvard kendi memleketinde de 
li i ~~t tara:ından en derin sev -
~le?. bu1'un İngiltere tarihinde eşine 
~ olunmıyan bir bağlılık ile~ 
a hükümdar sayılabilir. 

q. unun sebebi sekizinci Edvardın 
ltu~~k gibi ötedenberi fevkalbeşer bir 
tat 

1 
ıyet :re haşyet havası içinde ya -

~ 1 an müessesenin, asra ve asrın zih
S~t~e göre mühim bir değişiklik ge
bu de~ı. ~azım geldiğini takdir ederek 
tar·ı egışikliği müessesenin vakar ve o-

ı esi .... ~ 
kl. g·· -q zerre kadar eksiltmeden, belord .. ~ .. 
da b ugu saygıyı yükselten bir tarz-

aşarınasıdır. 
g Rraı Edvard atalanndan kendisine "" 
f eçen rnakamı beşerileştirmeğe muvaf
!.~lrnakla bir içtimai ihtilalin önünü 
~'!§, Britanya imparatorluğunun her 
8in lllile yakından temas etmek saye -
e ~e bir kaç defa dağılmak tehlikesi 
ı:ıren imparatorluğu kut'tarmış, fa -
tfav sınıfl~:ın davasını benimsiyerek bu 
C>ld a!1 rnudafaa etmekle devrin adamı 
F'~gunu göstermiştir. 

hu ~~akika kral Edvard tam manasi1e 
€Unün adamıdır. 

~e~ 8?~ ~enesinde doğan Edvard mii 
l'a ~ısının eline geçtiği gündenberi sa
~ a~ın debdebe ve merasiminden u -
'-ı-· hır hayat yaşamağa, avam çocuk-
~eı:ıe dti§üp kalkınağa b~Jamış, ev _ Majeste Sekizinci Edvard . 
f-Ot: a deniz mektebinde, bilahare Oks - harp yıllarında, insan elinin yapmağa İngiltere imparatorluğu yıktlır ve in -
~un Magdelen kolejinde geçirdili. alışık olduğu şeyleri makinelere yap - giltere, Britanya adalarından ibaret 
>at rda tam manasile bir talebe ha - tırmağa ve makinelerle istihsali kat ka!ırdı. 
~e ~ Y~şamış ve kendini bütün istisna kat arttırmağa muvaffak olmuştu. Ma- Ingiltere hükfuneti kat'i bir tedbir 
'hu llntıyazlardan uzak tutmakla zevk- kineyi bırakarak, insan eline dönmek ile ~u c~reyanların önüne geçmek mec-

Q. ıştır. medeni bir irtica olurdu. Bunun neti - .burıyetınde idi. Genç veliahtın dehası 
~enç pren~in Oksfordda tahsili 1.1.e cesi olar~k ortalığı !ş yoksulJuğu kap - bu ~ıra~a. kendini göster~i. ,Veli~~t, 
Jto guı oldugu sırada büyük harbin Iamıştı. Iş yoksullugu, sefalet ve açlık, şahsıyetırun kuvvet ve cazıbesme gu -
~ası, onun derhal askeıtiğe geç _ bunlarsa ihtilal ve buhran demek oldu- venerek büyük bir seyahate çıktı. Ve 
~l e sebep olmuştur. Prens, bu su- ğu için vaziyet son derece tehlikeli idi. Kanadayı ziyaret ettikten sonra im -
~ cepheye koşmuştur. Genç veliaht, bu buhranları ve teh- paratorluğun diğer parçalarını birer 

tb·· .§eri tecrübelerin en çetini ve en likeleri önlemek için çalışmağa atıldı birer dolaştı. 
~1tnrni harp sahnelerinde geçer. İn- ve ortalığı bedbinliğin kaplamaması, Se?.'~atin ver~ği netice, son dere -
~ar orada en büyük imtihanla kar- tehlikeli düşüncelerin yayılmaması, ce buyük oldu. imparatorluk eczası a
~ lrlar. Zeka, fazilet, azim, irade, iyi- buhran ile müc~del~~ müsbet .neti - rasındaki }ağlar. sağl~~nmış v_e .~~
~ll. ~enaJık, cesaret, korkaklık orada celer vermesi içın butün kuvvetile ça- paratorlugu teş_kil eden ulkeler bırhgın 
~dini gösterir. lı§tı. verdiği kuvveti takdir ederek birbiri-

\te ~eriyetin iç yüzünü bütün iyiliği Fakat buhran bundan ibaret değildi. ne eskisinden daha fazla bağlanmışlar-
~ ~~~iliği, ve bütün vahşeti ve çir - İmparatorluğun kendisi de temelinden dı. . 
~ ligı ıle ortaya döken bu büyük sah- sarsılıyordu. Bu seyahat lngiltere imparatorlu -
~n büyük terbiye kaynağıdır. Bu _ .İmparatorluğun bütün dominiyon - ğunun tarihinde bir dönüm noktası 
l'tl görülen terbiye ve burada geçi- lan ana memleket olan İngiltere ile teşkil etmektedir. Çünkü iftirak hare
~ e~ tecrübe insanlan olgunlaştırır ve ,birlikte harbe girmişlerdi. Harp bu ül- ketleri bu seyahatten sonra zaafa uğ -

f111~eştirir. keleri zedelemiş, ve sırtüstü yıkmıştı. ramış, ve vahdet fikirleri mütemadiyen 
ltaı-~?ılte~enin genç veliahtı da büyük Bu memleketlerin her biri kendi ken - kuvvetlen~iştir. . . 
~l 1? dort senesini değişik harp cep- .dine bütün bu fedakarlıklara niçin kat- Bu genış seyahatler, genç veliahtm 
he ~r~de harbe iştirak ederek ve har- .landığını soruyor ve bu suale katlam- bilgisini, görgüsünü, tecrübesini art -
~liş~Ştırak eden tü~lü türlü askerlerle lan fedakarl~arı muhik göste:ecek bir tırmış, .. tanıdıklarının sayıs~ ço~alt -
~qcıt ,kalkarak. g~ırmek sayesinde. en cevap veremıyordu. ? hal~e ~rnpara - ~ış'.. al_~~.smın. ufkunu ~~m~~l~~~ş ve 
lııs \ e en hakikı terbiyeyi görmek ve .torluk parçalarını baglıyan baglan kır- turlu turlu sevıyelerde, türlu turlu va
l>ıı:ı<lıılarıa insanlığı çok yakından tmı.ı- mak, imparatorluk eczasından her hi- ziyetlerde gördüğü insanlan daha iyi 
li anlamak fırsatını elde etmj.ştir. rinin tam istiklalini ilan etmek gerek- ve daha derinden kavram:ısına yardım 

ltıı:ı arp senelerini mütareke devri ta- ti. Bu sayede, harp facialarından ko - etmiştir. 
1'icı etti. Dört sene harbeden ordular ye- runmak, Avrupanın karışıklıkları yü - Filhakika sekizinci Edvardın büyük 
~~e~~ medeni hayata v: medeni faa - zünden meydana gelen ~ığı~. yığın fa- s~yahatlerden sonra büsbüt~n değ~ş -
~1 . avdet edcccklerdı. Harp yılla - cialardan kurtulmak mumkun olur - tıgı en yakınlarının şahadetıle sabıt -
~lqtı. ınsanlığa geçirttiği inkılap, buna du. tir. Bunların hepsi de bu seyahatler-

V kolay imkan vermiyordu. Çünkü Bu cereyan kuvvetlendiği takdirde (Arkası siyasi kısmın son sayfasında) 

Sene - No. 2189 

" Tnrkiye ile lngiltere ara
sında daha sıkı bir antant 
Montra konferansuım neti· 
cesi olmuştur. ,, 

Temmuz 936 
lngUtere Dı, l,Ieri Bakana 

ANTHONY EDEN 

TÜRK - İNGİLIZ 
DOSTLUGUNUN 

400 YILLIK T ARİHI 
Yazan: Retad Ekrem Koçu 
ütenekkiren se
yahat eden İn
giltere Kralı Ma
jeste Sekizinci 
Edvard, Ulu ön
der Atatürke mi-
safir geldi. J 

Halk arasında 
yaşayan, onu bü- t 

tün samfmiyetile seven ve om.lll tara
fından bütün varlığı ile sevilen bu iki 
büyük devlet reisinin karşı karşıya 

geldikleri giln, Türkiye ve İngiltere 
tarihlerinin eşsiz günlerinden biridir. 
Bu~ Türkiye ve İngiltere tarih

lerinin mti§terek sayfalarından, tarih
te Türk - İngiliz münasebetlerinden 
bahsetmenin zamanıdır: 

Türkiye ile İngilterenin ilk müna
sebetleri on altıncı miladt asır ortala-
rında, Kraliçe Elizabet devrinden Krallçe Ellzabet 
başlar. Bu münasebetin en eski vesi- Elizabetin karşısında en kuvvetli 
kası da İngiltereye Üçüncü Murat için rakip, İspanya idi: Akdenizdeki müt~ 
eşya almaya giden tüccarlara kolay- fiklerile beraber Inebahtı'da Türk do
lık gösterilmesi hakkında Kraliçe Eli- nanmasına bir baskın yaparak mahve
zabete yazılan 1560 tarihli namedir. den İspanyollar, bir asır evvel keşfe· 

Kraliçe Elizabet, İngilterenin en dilen zengin Amerika müstemlekele
kuvvetli hükümdarlanndan Sekizinci rile, Atlas Okyanusunun da en kuv~ 
Hanrinin kızı idi. Babasının ölümün- vetli denizci devleti idi. İspanyol do
den sonra büyük kardeşleri olan Ed· nanmasının adı «Yenilmez donanmaı 
vard ile Marinin kısa süren saltanat- idi. İnebabtı felak~ti olduğu zaman k<> 
larını müteakip 1556 de 25 yaşlarında ca vezir Sokullu ispanyanın müttefiki 
hükümdar olmuştu. Protestan mezhe- olan Venedik cumhuriyetinin İstan; 
bine salik olan bu uyanık fikirli ka- buldaki elçisini çağırtmış: cBiz sizden 
dın, İngilterenin en büyük hükümdar- Kıbns adasını aldık.. Siz _b~ donan
larından biri oldu. Ve İngiltere bu ka- mamızı yaktınız. Bız sızın kolunuz~ 
dının zamanındadır ki Avrupanın en kestik, siz de bizim sakalmnzı. K~l ye
kuvvetli bir devleti oldu. İngiliz deniz- rine gelmez amma, sakal gene bıte:!~ 
ciliği, İngiliz sanayii ve İngiliz müs- demiş ve ~evletin ~aı:e~ v~ ku~~etını 
temleke imparatorluğu bu kadının za- de: cBu devlet gemilennın ıplerını Sll'~ 
manında kuruldu. Ve nihayet Elizabe- madan yelkenlerini a~lasian yaptırır!ı 
tin zamanı, İngiliz fikir ve sanıat haya- diyerek ifade etmiş, Inebaht~da malı· 
tının da en parlak bir devri oldu. volan Türk donanmasının yer_ıne, erte· 

İşte Türkiye - İngiltere münasebet- si yıl yeni ve muazzam gemıler dol· 
teri de Elizabetin zamanında b~la- durmuştu. 
mıştı. ~ (Arkası ıiyui kısmın IOD sayfasında) 

Kral Corcun taç giydiği 1911 stmesinde oğlu ve veliahdı Sekizinci Edvard 
babasını öperek sadakat ve hürmetini arzediyor. 



lmparutorluk tacı 

Y eryüzünün 25,500,000 murabba 
mil tutan mesahasının 12,-

788,000 murabba mi.li Büyük 
Britanya İmparatorluğuna aittir. 
Dünyanın şarkında, garbında. şi 

malinde, cenubunda parçalarına te -
sadüf olunan bu imparatorluğun ecza
sı üzerinden güneşin batrnadığl söyle -
nir ki çok doğrudur ve hakikate mu -
ta bıktır. 
Dünyanın en zengin, en münbit top

raklan, altın ve mücevherle dolu sa -
halan, en muazzam nehirleri, en muh-

Toprakları üstünde 
güneş batmıyan 

• 
iMPARATORLUK 

Kral Corc için İmparatorluğun parçalarını temsilen yapılacak Abide 

İmpuratorluk nlAmeti 

kendi mukadderatına hakim oırrııı1' !): 
terneleri bu amillerin en başlıcalıtl'l 
dır. 

. ı.ııı· 
Bunu yalnız beya~ olmıyan ycrlı .tıJ' 

surlar de~il, aslen Ingiliz veya /\\~,· 
palı olup dominiyonlarda yerleşerı. e 
sw·Iar da istemekte ve nıütenıadı) 
pmhtariyete doğru yürümekte \ e 111ıı:~ 
tariyetin en genişine sahip olmak ıÇ 
ça~şmaktadırlar. ~ 

Ingiltere yeni şeraite inti~ak ede çl 
imparatorluğun vahdetini kurmnğtt 
lı~maktadır. ~ 

B11güne kadar bu yolda kazaı1ıl, 
ıJ?lUvaffakiyetin ne za~ana kadar te 1 

,madi edeceği malfun olmamakla ~~ 
,ber siyasi endişelerden fazla iktl , 
,icabatın imparatorluğu uzun bir ı~ 
µıan yaşatacağı anlaşılıyor. 

teşem dağları, bu uçsuz,_ bucaksız im-ı.sonra zaptettiği müstemlekeler iki dan genişlemesi bu kadarla kalmadı. 
paratorluğun içindedir. Imparatorlu - grupa aynlır. Biri büyük ülkeler, di- Büyük harpten sonra da genişlemeye 
ğun sekenesi olan beyaiJann sayısı 66 ğeri küçükler. Birinciler bugün birer devam etti ve Alınanyanın Afrikadaki 
milyon, muhtelif yerli ırklara mensup dominyon teşkil etmektedir. İkinciler, müstemlekeleri de ona veril,di. 
olanlan 3 71 milyon teşkil ediyorlar. ana vatanı büyük müstemlekelere yak- İngiltere imparatorluğu bu şekilde 
Bu memleketlerin yalnız adlarını say- ~aştıran birer konak olarak kullan - teşekkül etmiş, fennin terakkisi ile 
mak uzun bir yer tutaca.~ı gibi, bu mışlar ve hala dn bu mahiyeti muha - muvasala ve münakale vesaitinin iler
.memleketlerde ikamet edr;,1 muhtelif ,faza etmektedirler. Bunlar birer kö - lemesi sayesinde imparatorluğun mü
milletlerin adlarını saymak ta daha u- pıür istasyonu, yahut birer telgra! mer- dafaası ve vahdetinin muhafazası müm- ,. 
zun sürer. kezi, veya İngiliz ticaretini korumak buhar gemisi, demiryolu, telgraf kab-

Bu imparatorluk, deniz ticaretinin vazifesi ile mükellef olan donanmanın losu ve yirminci asnn tayyare-
hooşafile büyüdü ve İngiliz ticaretinin üssülharekeleridir. Onun için asıl İn- ı;i, telsizi, telefonu, radyosu, İn
girdiği her yere İngiliz bayrağı da di- giltere ile İngiliz müstemlekeleri ara- giltere imparatorluğunu yaşatmak ve 
kildi. sında uzanan ticaret yollan üzerinde muhafaza etmekte büyük bir rol oy -

Açık denizlerde ticaret 1583 de baş- bu istasyonlara sık sık tesadüf olunur. nadığı gibi modern gazetecilik te im -
lamış ve İngilizler bu sayede ilk müs- . Bu ticaret yolllarının başlıcaları şun- paratorluğun birliğini korumak husu
temlekeleri olan Newfoundland'ı ele lardır: ,sunda çok büyük bir vazife ifa etmiş-
geçinnişlerdir. İngilterenin bundan ( 1) Akdeniz yolile şarka giden yol. tir. 

(2) Amcrikaya giden yol. Bununla beraber bir çok Aı't}iller de 
( 3) Cenuba doğru giden yol. İngiltere imparatorluğunu dağıtmak 

, Akdeniz ve Kızıldeniz yolile şarka ,için uğraşmış bull.!!luyorlar. 
giden yol üzerindeki İngiliz müstem - Büyük harpten sonra mahkUm rnil
lekeleri şunlardır: )etlerin uyanan milli şuuru, milletlerin 

İngiltereye 1 704 de geçen Cebelüt-
,tank, 1800 de zaptolunan Malta, 1878 
,de işgal olunan Kıbrıs, 1882 de zap -
,tedilen fakat bugün istiklfili tanılan 
.Mısır, dah~ sonra tarih sır~e şunlar 
göze çarpar: 

1839 da Aden, 1795 de Seylan, ı 786 
da Malay boğazı, 1841 de Hong Kong. 
, Yeni dünyaya giden yol üzerinde ise 
İngilizler on yedinci asnn başlarında 

· garbi Hind adaları ile Zamaykayı, 
1797 de Trinidaa'yi, 1765 de Fa1k -
land'ı zaptetmişlerdir. 

__ ,... 
Kral Edvsrd babasının cenaze 

merasiminde 

Dnnya haritası ozerlnde 1n2illz lmparntorl~u (Siyah yerler lngiltereye aittir) 

Cenup yolu üzerinde Afrikanın g<rp 
sahillerinde bir çok ülkelerin arka ar
kaya zaptolunduğu, 1806 da Kap müs
temlekesine varıldıktan sonra Hind 
yolundaki adaların ele geçirildiği gö-

Kral Corc ve Kraliçe Mari Hindistanda imparatorluk tacını giydikleri 
-uerasim esıınsında 

rülüyor. . 
Asıl İngiltere ile büyük müstem -

lekeler arasındaki konaklar bunlardır 
ve bütün bunlar bugün de İngilterenin 
elindedir. 

Büyük müstemlekelerin ele geçiril
mesi ise daha uzun sürmüştür. 

Hindistan, daha fazla on sekizinci as
rın son senclerile on dokuzuncu asrın 
ilk nısfı sıralarında zaptedilmiş ve 
1852 de zaptı ikmal olunmuştur. 

Knnada 1 759 dan itibaren zaptedil -
miş, burasının da zaptı ancak on do -
kuzuncu asırda famamlanmıştır. 

İngilizlerin Avustralya ile Yeni Zc -
landada yerleşmeleri on dokuzuncu 
'asrın ortalarında başJar. Cenubi Afri
ka 1850 ile 1900 seneleri arasında iş -
gal olundu. Afrikadaki diğer müs -

temlekelcr 1870 ile 1880 yılları arasın
.da birer birer zaptedildi. 
' İngilterenin müstemleke bakımın -

rduğU 
Hindlstan<la KrnJ Corcun tnç gtyme meraslmıncıen sonra ocu 

tahtı öpen yerlt halk 



Kral Edvardın Hayatından 

Kralioe Mari ile tık otıu 
sekizinci Edvard 

• 
lntıbalar 

Kral Edvardm çocUkluğundan 
bir lnbba 

Kraliçe Vlktorya, otıu Kral Yedt11ei Edvard, yedinci Eclvardın oğlu · Kral lJeşlncl Corc ve Be&lnci Corcun otıu 

• 
Kral Edvard bahriye talebesi 

Kral Sekizinci Edvard bil' arada. 

Kral Edvardın çocukluğundan 

bir inbba 

Kraı Edvard babasile birlikte 
barp cephesinde 

Kral coro, ottu Sekizinci Edvard ve dlıter oğullarlle birlikte 
bir sabah 2ezintlsinde 

kıaı cavara WllA ıeçaatea 10nra bir reamipçldl temapdan dönn.yor. 

Kraliçe Viktorya, ottu Yedinci Edvt d 
torunu Beşinci Corc ve Sekizino' 
Edvard 1899 da alınan bir restn. 

Kral Edvard, Veliab iliği sırasında, 
Miralay Onlformasile 

.ıual Edvardın srençlitiJıden bir baht'& 

Kral Edvard babası Beşinci Cor<' ile 
birlikte avda 

Kral Edvard Cenubl Amerika seyahatine çıktığı ~aman Paristen lspan~ aya 
atderken tren yoldan çıkmışb. Resim bu bAdıse yerinde abnmıştır. 

Kraı Ed•ant saray mubahslannı teftlt ediyor 
Kral Edvard tahta oturduktan sonra bOtnn tebe.a!'ma 

büaben radyo ile nutuk söyl l ı >r. 



Halk arasında SEKİZİNCİ EDVARD • • 

lngiliz dostluğa • 
Dünyanın en büyük imparatorluğunu 

Son otuz beş senenin hafızamda 
iz bırakan hatıraları dağılmaktan kurtaran genç kral 
• -azan : Osman Cemal Kaygıll 

(Baştarafı siyasi kısmın 1 inci say-ı güne ilerledi, diğer taraftan hüklııne -ıolmalı, ve bütün bunlarla gözü boya .. 
fasında) tin mesken inşası siyaseti günden gü - malı idi. 

Sekizinci Edvard gençliğinde babası 

(İngiliz) sözünü, ilk defa ben, galiba 
eski bir kınagecesinde işitmiştim. Genq 
bir lohosa evinde yapılan bu kınagece
sinde bir çok şarkılar, türküler söylen
di, bir çok şeyler çalındı, oynandı. Ni -
hay et orada çalıp söy !iyen kadınlar a -
rasında şöyle, çok neşeli bir türkü baş -
ladı idi: 

İngiliz kralı, elinde bastoooni. bas -
tooni, bastooni, 

Başında şapkaaasi, şapkaaasi, şap -
kaası! 

Ben o zaman yedi, sekiz yaşlannda 
bir çocuk olduğum için öteki türkü ve 
şarkılardan hiç bir şey anlamadığım 

gibi tabü bundan da pek bir şey an -
lamamış ve gece yansı eve gelince rah
metli babama sormuştum: 

- Baba, İngiliz kralı kim? 
Babam iki kolunu kulaç biçiminde 

açarak: 
- Bu dünyada büyüüük, koskoca -

man memleketleri olan bir adam! 

- Nerede onun memleketleri? 
Gene kollarını ayni biçimde uzata -

rak: 
- Kocamaaaan denizlerin ötesin -

de! 

Beşinci Coro Ue bir futbol maQinda 

1 

den sonra eski sevimli ve neşeli sima ne inkişaf etti ve sefaletle ı~adele Asrın aydınlanan ve her şeyi kavrı· 
yerine ciddi ve vakur bir çehrnin kaim hareketi, milli bir mahiyet aldı. yan kafası bu köhne telakkileri kökÜfl' 
olduğunu, bu ciddi ve vak"Ur simanın 

en ciddi ve en büyük meselelerle uğ -
raşmağa başladığını söylemekte bir -
leşiyorlar. 

Bu meselelerin biri ve en birincisi 
fakir sınıfların terfilıi meselesi olmuş
tur. 

İngilterede izbelerde yaşıyan, sefa
let içinde yüzen, işsizliğin sıkıntıları 
içinde kıvranan milyonlarca aile var -
dı. Prens Edvard, bu şeraiti, medeni -
yetin bugünkü seviyesi ile mütenasip 
görmüyor, ve vaziyeti ıslah etmek icap 
ettiğini, birbirini takip eden kuvvetli 
ve müessir nutuklarla anlatıyordu. Bu 
nutuklar ve çalışmalar tesirini göster
mekte gecilonedi Bir taraftan işsiz a
melenin iyi ve insani şerait içinde ya -
şamalan için alınan tedbirler günden 

Veliaht prens Edvardın bütün bu den so"küp atmış bulunuyor. 
mesaisi, kendisini halkın beklediği kur- Kral Edvard bunu anlamı.~ ve prens· 
tancı sıfatile tanınmasına ve tahta çı - liği zamanından başlıyarak normal ~
kacağı günün heyecanla beklenmesine sanlardan farksız, normal insanlar gı· 
seb ... ep olmuştur. bi hür, sal:ie ve bütün yıprattıncı se ' 

Nihayet prens Edvard bir kaç ay ev- fahatlerden, göz kamaştıran ibtişa'ill -
vel kral olmuş, ve fakir sınıf!ann ta- lardan, gülünç eksantrikliklerden uzalCı 
hakkukunu bekledikleri emelleri ya - fakat samimi ve tabii bir hayat sür • 
!ondan tanıyan ve anlıyan hükümdar müştür. Kral Edvardın yaşayışı nor .. 
iş başına geçmiştir. mal olduğu gibi düşünüşü da öyledir• 

Bu hal, onun hem insanlan iyi anla • 
Kral sekizinci Edvardın şahsiyetini masına, hem insanlar tarafından iyi an· 

sevimlileştiren ve sevdiren en büyük laşılmasma sebep olmuştur. Anlam~ 
sıfat, normalliktir. ve anlaşılmak hiç şüphe yok ki, büyiil' 

Eskidenberi beslenen bir kanaate gö- bir bahtiyarlıktır. 
re prenslerle hükümdarların yaşayışı Kral Edvard, bu bahtiyarhğın de • 
başka insanların yaşayışından farklı ve ğerini bilen ve ondan istifade eden de
üstün olmak gerekti Bu yaşayışta se- mokrat bir kraldır. 
fahat, ihtişam, hatta eksantrike hakiın Ömer Rıza Doğrul 

• • 

Türk-lngiliz dostluğunun400yıllık tarihi 
(Baştarafı siyasi kısmın 1 inci say- hümayun verildi yolladığı yeni bir sefir, yalnız ticari 

fasında) Hindistan yolu üzerinde bulunan men:f~atleriri: temini ve Türkiye il' 
Mısırda, İskendeıiyede Fransız ve Ve- bir dostluk tesis için değil, her ild deV'' 

cYenilmez donanma> ya karşı en uı· 
.. b" .. tt fik Türki J.abilirdi nedik tüccarlarının ikameti ~çin ayn letin Akdenizde ve Atlas Okyanusı 
ıTüryı ki~ milu e .. b tl ye to . t- ayrı hanlar tahsis edilmişti Ingilizler, da mii§terek düşmanı olan ispan)" 

Y~ ~ munase e er eı:nın ~ harp dolayısile Venedik balyosunun İs kralına karşı siyasi bir anUşna yıif 
mek, sıyası bakımdan laymetlı oldugu k d . ed bul d istifa- b. "ttifak ah d · akte'-"eğ' 
kadar iktısadi bakımdan da büyük bir en ~y e uıunamasın an ma!a, ır 1 mu e esı "~ 

eh · ti h · eli ş k ~· t Ha de ettiler ve 1565 de Mısıra ve İsken- geliyordu. 
eınmıye aız · ar acare yo - d · k dıl ril Mı b l be · · s· Ed d Barto dı da lan bıl 

b
-tü· ahr 1 . •n:~ ki . erıye a a e sır ey er yısıne ır var n a n o 

nnın u n m eç en .ı.ur yenın e- dırttıkla b" hükm. .. huma·· 1 . . ıs· tanbula . . . . d . gcW lind . eli yaz n ırer u yun e çının gınşını, o evn t· 
e 1 

• ile Venediklilere tahsis edilmiş olan müş, yaşamış ve tarilıinğe de tesbit e 
Şarki Akdeniz bir Türk gölü olmuş- ham kendilerine verclirttiler. miş olan Selfuıikli Mustafa şöyle os1'• 

tu. O asırda İstanbulda seiirleıi bulun- /1. ~ ı- K ali El" betin h · !ediyor: 
n..ı. uA r çe ıza er ncası, . 

mıyan Hıristiyan devletlerin gemileri, üçüncü Murat tarafından derhal yeri- cVilayeti cezirei İngiltere ki, üç biıl 
Kanuni Süleymanın verdiği bir kapi- ne getiriliyordu. Ayni yıl içinde idi, yedi yüz mil bir deryaya Halici J{oS" 
tülasyon fermanına göre, Türkiycnin iki hükümdarın arasındaki dostluğu tantaniyeden baiddir, bakimesi ol!lll 

J müttefiki olan Fransa devletinin bay- .. al' bozabilecek bir hadise oldu. avret milki mevrusuna ve devletü s 

Sekizinci Edvard çocukluğunda bOyUk 
babası Yedinci Edvard ile Londra 

sokaklarında 

rağı altında seyrüsefer ederlerdi. Yal- tan tın kudr ti tamın il hm-·dil9 
k Trabı k rsanlan b · İngiliz" _ a a e e e wuuı 

nız Venedik gemileri kendi hayra la- . . usgarp. ~ . ır ge ubudiyetnamesi ve elçisi ve pişkeş vtl 
rını çekmek hakkına sahipti. mısı tuttular. Içındek.i 7000 altın kıyme h di . 1.. ... .... tr•Jdi Ol .. g ıebe 

t . d ki k elif il · k.ı tı· e yesı ge up ~ · gun 8 

Elizabet. tük" •• il ın e a e e saır yme ı eşyayı eli 1 1 . kan .. . afet ,re 
ın enmez enerJıs e ge- .1 yf lar da . ttil van o up e çı un uzre zıy 

Sonralan In. giliz" lere karşı olan duy- · · ·· ' tk• b" · k zaptettı er, ta a mı esır e er. ikr 1 d G \ · ·b· turf (acibı mıcı, tuccar ve sana ar ır yenı ·avm aın o un u. em..,;ı gı ı a 
gu ve intibalarım zamanla §Öyle iler - olarak Garbi Avrupada kudretini gös- İstanbuldaki İngiliz elçisi Babı Hü- garip) ~~ İstanbul limanına gelıtl; 
!emeğe başladı. O zamanlar oturduğu- teren İngilizler Türk sularında dola- mayuna müracaat ederek mallarının miştir. Uç bin yedi yüz mil deryad 

11 
muz semt İstanbulun en çok seyyah şan gemilerine kendi bayraklarını çe- iadesile esir edilen gemi mürettebatı: sefer ider ve s~en üç ptır,e . he~. 
geçmiş bir semti idi. En çok yaz ve son- kebilmek için İstanbul hükı'.irneti ile nın serbest bırakılması. hususundaki top kullanır ... Ateşfeşan hey eti bs ·di 
bahar günleri buradan ~abalarla, ve _ bir an evvel dostluk münasebetlerini ricalarını bildirdi. Üçüncü Murat cisi şekli hınzır gibi ftcubei devran 1 

lospitlerle, hazan atlarla ve bazan ya _ kurmağa mecbur idiler. Elizabet bu Trablusgarp beylerbeyisi bulunan So- ki tahrir olundu>. 
ya olarak bir çok seyyahlar geçerdi. münasebetlerin kurulmasına teşebbüs kullu Mehmet paşa oğlu Hasa~ paşaya İn ilter Krali . . Ş k poiitİ' 

- O memleketlere kayıklarla mı gi- h etti. Sadrazam Sokullu Mehmet paşa şiddetli bir hüküm yazdı ve Ingiltere kas dag ke ,_ çteli~ınınb. ardımcısı o• 
derler? Çok iyi hatırlıyorum, bu geçen seyya - d Tük limanl İngiliz" ı·· Krali . . "calarının d h 1 . ın ço Alyme ır yar ,_,,, 

- Kocamaaan vapurlarla! lar eğer İngilizse mahalle çocukları ne- a~ ~ lınarının 
1 

k t_uc~~r tiı-J:~. n tt• H er a yen~e lan Sir Barton, Türk ordusile berll{f-
- O vapurlar kimin? d w 1 .. w • 1 b tge diekazarıne açı basakıınıının mdem efe dm ı - gh~:1- esınıeh ~et ı. asaned. paşH~:1-~ Avusturya seferine de ;.,.+irfık etti. "' re en ögrenmiş erse ogrenmış er, un- ısa ncı n an ay asını WULLe emmıye vcrm ı. wuuu .. .. M hm tl b b ~~Ha me; 
- İngiliz kralının! ları hep: . görüyordu. getiren Mehmet çavuşa: çund cu uhe be ~ derab erl d çovave t>ıl 

h ğıki. h t an m are esın e u un u; _;9t 
- Baba, ani aşa ma alled~ ( n- - Gudmorning, gudmorning! Kraliçe Elizabetin İstanbula gön- - Metruk olacağım dahi bilsem, ka- seferin dönüşünde İstanbulda VCJ-1}5' 

giliz Mu~fa ağa) dedikleri bir adam Diye selfı.ml. arlar, onlar da ayni su _ derdiği bir elçi ile bu elçiye refakate .. t- fir ıtlak eylemczem ve gemilerin her etti. Heybeliada'da Aya - Yani rnaJl .ı9 1ar, o da Ingiliz mi? İn 1 · ıı v relte çocukların yanaklarını ok..,c;arlar - mekte olan iki giliz tüccanmn Is- kande bulursam a urum, öedi. Bunun tın civanna gömüldü. Mezar taşın 0~ 
- Değil amma İngilize benzediği için dı. Gene 0 sıralarda mahallemizde Er- tanbula doğru hareketinden bir müd- üzerine çok ağır bir lisan ile ikinci bir Latince olarak şu satırlar hakkolu.Jl 

·ma (İngiliz Mustafa ağa) derler. zincanlı bir sandalcı Halil Efendi var- det sonra da, Üçüncü Murat, ken~isine emir verildi; padişah, büyük bir vezi- EDVARDO BARTON 
İşte İngilizler hakkında benim ilk dı ki bu adam sandalcı olduğu halde, lfızım olan bazı eşya almak için Ingil- ıin oğlu ve kendisinin bir beylerbeyisi . eŞ' 

kl k d . "b l ..,....,hallenın· ı·çın· de tek başına ceket tereye gönderdiği iki Türk tüccarının olan 7.ata şöyle hitap ediyordu.: Muzaffer Ingiltere KraUçesinin tllrıı· 
~ocu u • uygu ve ıntı a arım bu ka- Un.< be - h k · p:ı 

1 f l ··mı w. • eline, Kraliçe Eliza te tevdi edilmek Tr bl b 1 be . . H ur ve muhterem elçisi Tür iill :.-ı.1 
darcıkt1 ve sanırsam şimdi aklımda ka- pantalon, fotin ka oş, ren { go egı gı- .. b" · . f c a usgarp ey er yısı asan ril b b M . tan efefw 
labilen o iki satınnı yukarıya y$'17rn1s yer ve kıravat takar, sonr:ı gayet cid- uzere ır name vermış ı. paşaya hüküm ki· to e era er acarıs 6 

.. 1ı?lvş· -a-.: · gitmiş ve muzafferen dönüşte o dj-
olduğum türkü de Kırım muharebesi di tavır ve adımlarla yürür, şivesi tam « ... Hanei hümayunuma müteallik Bu husus göırülmek :irin emri şe- tür. Yaşı 30. Ruhu şad olsun. ıs - P 

sıralannda dost ve müttefik İngilizle- bir Erzincan şivesi olduğu halde ga - oldiyarda mevcut olan meta ve gayri- rif verilmiş iken amel etmeyüp ihmal nunusani _ sene _ 1597. 
:in burada uyandırmış oldukları sem- yet vakarlı, fakat güler yü7.le konuşur den bazı levazım için Nikola nam d w 1 bit 

w malı 11 . • Alım t b . ~ 1 eyledüğün ecilden mes'ul olmak egi Ki~~b . alt d 
15
• ~ı~.,.,.. }{ll •• ve bir sandalcı oldugu halde a e - zımmı ve e nam azırganın1ız o beliti zil hak t üst" ahak 1 wı enın ına a, a.ı•• r• 

d b . ·be irsal l t Ge kt" ki . a ve are e m 0 - 1 d ld w ·b· el · ı-nb9. Jiye kendisini sevdirip say :rruasını ı- canı · o unmuş ur. re ır d taş arın a o ugu gı ı, s vı ~ 
lirdi ve mahallede bunun sebebini, o - namei hümayunumuz vusul buldukta muşsun ur .. > malan yapıldı. 
nun o zaman Ayvansaray un değirme- Asitanei saadet ftşiyanumza olan vu Üçüncü Murat Hasan paşaya bu B tl b la d"·rt ~riiZ i 11' 

,.., 1 f dakat ·htisası ·b· hülan" ·· ·· d · k Kral" Eı· b u sure e aş yan ve 0 "-dost· ninin direktörü olan bir ngiliiin ay- ur sa ve ı nız mucı ınce u gon enr: en, ıçe ıza e- lık b" .. . . 1 Türk + gı·uz ~ 
d 1 lın d b l d b 1 H · h"' l'" d b" yazarak Ingi. ·ıte h"" ır mazısı o an - l.Il lıklı san a cısı o asın a u ur u. mez ur ar assaı umayunumuza a- te e ır name re u-

1 
w b yıll . . ·nde _1 ] ~~ ·a h · küm" dannın ·· 1- ·· aldı ugu, u uzun arın seyrı ıçı sıv' 

Bu dediklerim bundan otuz beş, kırk 
yıl önceki hatıralardır. İngilizlerin bu
rada çok iyi namlar bırakmasının bir 
sebebi de İstanbulda satılan bütün İn
giliz mallarının temizliği, sağlamlığı, 
sadelik içinde saklı zarafeti ve asla 
mahlfrt, mağşuş olmaması idi. 

Meşhur İngiliz çakılan, İngiliz ma
kineleri, İngiliz tulwnbalan, İngiliz 
kumaşları gibi ... 

Son zamanlarda öteki ::;porlara kar
şı futbolüll çok alıp yürümesi, hatta 

Kra~ .Edvard amele kıyafetile maedn her mahallede bir futbol klübünün ku-
ocaklnnnı ziyaretten dönOyor. rulması da bu sporun özbeöz bir İngi-

pati üzerine mahalle kadınları tarafın- liz sporu Qlmasından ileri gelmiş ola

zım o an meı.a. ve gayrı en er ne ıse gon unu : kt w dı B eJirtl Jİl 
beh il 1 k · t dikt h ·· .. az se eye ugra . unun en İP-":,• a:. ~ ad~~ w ~- e usnu .mua- cMabeynimizde vfiltl olan sulbü sa- hası da cihan harbi oldu. Fakat, . Ç9' 
v;1~e ınıb z ırı~b 0 • ıylupl geru kembınb ve lalı ve ahdü eman ila inkırazu zaman tere hükumetinin çıkarttığı I esıtı1 ,._. 
sa mı u canı e ırsa o unma a ın- hal 1 . lma w. .b. . t kk l ta ın· . Ul o·· deriJllİZ . 
d h .. .. h türe' • Fi 18 e pezır o yup geregı gı ı rıaye na a e r mm u n 10· 

a usnu zu ura ge sız. - - t 1 aliki. h tatü" k' takdim edil .. hasına ·"' 
muharrem 968. (Miladi 1580)> v~ sıyan~ . o unu~ ~eı:p m~ ruse- . r e .. .. . . en nu: u sab•, 

B. k "di ki "ki 1- iliz" mız de sızın bazırganlarımza bır ferd giltere hukumetının yazdıgı § . b,ş 
ır aç ay sonra ı ı ng dahı·· t .. t .. hil'"fı sulh.. lar ta .h. b" d stl w ni bıt 

t .. il b b El" b t" 1 . . u ecavuz e meyup a u sa- , rı ı ır o ugun ye 
uccarı e era er ıza e ın e çısı lfilı · · abd·· , ı d 

William Harelxme de İstanbula muva- nlve. mbu.~atehyırı h klu emadn vazl~Y .. e- !angıcı ır: . diif 
1 t tmişt" Fak t F 1 . . . ye enn un a a ann an ge ınt1r. B"" .. k b. k d asil bır 

s~.fua c ın· il~·. 1 .a . ~ed~~zt. e çısınm Siz dahi ana göre süddei sidre misali . uyu '"l' ır umb~ndant, erefiııC'·· <Y 
nu zu, g ız enn ıst ıgı ıcaret ser- eli h . , 1 dakat ·hı.. man ve a ıcenap ır os ~ defa 
bestisinin kendilerine verilmesine ma- pab.{ an~e-~ank sa b b dve 1 as~ Biz de bugün Türkiycve ilk f\{9' 

ni oldu. Bununla beraber Elizabet ile sa 1 
..... ve ;n ° a f : ~ın a lilen~?-1 }arak gelen bir İngiltere Kralı~~lirııe' 

Sokullu Mehmet pasanın iki devleti mehsaıı cemt .. ril: veF:srıa20ı asCarı ce_ c
1
nuz jeste Sekizinci Edvard'ı ayni 

kı . . • . . zu ure ge u e. ı - - emazıye ev-
ya aştırmak ıçıu sarfettıklerı gayret 

1 994 ( 1565) lerle karşılıyoruz: {ı· 
"k" 1 · · a· ve > 1 ,,e ı ı yı sonra semeresını v~ ı: As"l b' sk b .. ··k bir J{ra 

William Harebone'nin Istanbula i- Türkiye - İngiltere dostluğu, daha li 
1 ~~ad e;, -~~ 

dan onlara bir cemile olarak çıkarı ı - cak. 
mıştı. 

kinci sefaretinde, 1583, İngiliz elçisine başlangıcında sür'atle inkişaf ediyordu. cenap ır os gı ı... J<oç&I 
Osman Cemnl Kaygılı bir ticaret muahedesi olarak bir Nişiru ı 593 de Kraliçe Elizabetin İstanbula Reşad Ekrcnı 
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genış Halkın fikri lstanbulun en 
asfaltı bitmek 

Niçin profesyonel oldum? 
Yazan: Josse Oweiıs 

•Dünkü gazeıe
lerde olimpiyatlar-
da bir çok dünya 
l'ekorları kıran cKa 
ra Fırtına» J osse 0-
Vens 'in profesyonel 
olduğu haberleri 
çıktı. J osse Ovens 
.F'ransız gazeteleri
ne yazdığı bir ma
kalede bunun sebe
bini anlatmaktadır. 
Makaleyi aynen 
naklediyoruz:]) 

DUnva Rekortmeni 

lzmir fuan ve halk 
lzmir fuarımız çok muvaffak olmuş 

bir eserdir. Vatandaşlar.mızın alakala
rını haklı olarak celbetmiştir . Okuyu
<..u !arımız, iç ve dış ticaretimizin inki
şaf. bakımından böyle muvaffak ol • 
muş sergilerin her vilayette açılmasını 
istemektedirler. Muharririmiz bu söz 
ve istekleri şöyle te~bit etmİftir: 

Maliye mektebi son ıınıf talebele • 
rinden Rifat Doğan : 

Sergiler dün • 
yanın her tara -
fında milii varlı -
ğı inki~af ettir • 
mek içindi!'. 

Bina en aleyh 
koC'a Türkiye hu
dutlari dahilin -
de yalnız bir vi
layette açılan bir 

•• uz ere 
T opkapı ile Edirnekapı arasındaki yeni ve eşsiz yol 

bu semti canlandırıyor. 

«Üniversiteyi bl
tirrneme daha bir. 

sergi nasıl olur Topkn E0.1:- k ı · • . pı - .a:.u.ıı-ne apı yo u 
da bu ı~ı başara- G · k- ·· ·· .. 

bilir. Her h" d bö 1 b' . azıt .op~unun tez:1elatnın töre -ıbiller Florya dönüşü Topkapıdan içe .. 
sene var. Mezun ol- . ~ ır e Ye . ır.er nınde çışlen Bakanı Istanbulun git - riye girmeyip bu yeni yolun Ü4!et·inden 
duktan sonra mu- ıergı aı;mak l~mdır. Bu vesıle ı~e tikçe güzelleşeceğini söylemişti. geçerek Edimekapıdan .şehr~ girmerre 
hakkak profesyonel • memleket er.ne~ıle!'~, ~ıtılır ve gelır . İstanbul. ~erçe!d~n gittikçe güzelle - başladılar. Gene umanın ki İstanb~l 
olacağım, ondanOwens Bertin olimpiyadlarında 100 metre koşuya başlarken kaynakları tcmın cdıımış olur. ş~yor. Halicın. g~ttikçe. dolması~a, H~- beled.iyesi_ gelecek yılın kırk gün, kırk 
sonra da ~üstakbel spor yıldızlarım ,me bakmaz ve hattA bir meyhaneye * lic sularının gıttikçe kirlenrnesıne rag- gecelık eglencelerinden birim de bu 
Çalıştırmaga hasrivücut eyliyeceğim,]) düşsem linç bile ederler. Büyükçöprüçe'de öiretmen Sellin : men İstanbulun .bilhassa _Halle. tarafı- yeni ~i~asa !olu üzerinde ve gerçek-
.. Ben bu sözleri Avrupaya gelmeden . Berlinde Neler Gördüm Jktısadi haya . na yakın yerlerınde yenı yem ve a - ten gorulmege değer manzaralar ara _ 

8?Y~ü!ordum. Fakat memleketimi tem- , Bana Berlinde neler gördün diye tımızın daimt biı d~ bayınd.ırlıklar günden güne sında yaptırır. Bu yolun bir faydası da 
Sil ıçın Berlin olimpiyatlarına geldik- ,çok defa sordular. Ben doğru.sunu ıs- inkişafı addedi- alıp yuru~or. .. .. _ .. .. . o civarda zaten gittikçe alıp yürümek· 
t?11 sonra iş değişti, vaziyetimin ve is- terseniz bu suallerin cevabını vermek- lecek olan bu ser· Şu resımde. gordugunuz gc~ as- te olan seyir yerlerine, bağlara, balı _ 
tık~alimin başka veçheler alması icap ten acizim. Memleketimden ilk llefa f falta bakınız. lstanbulun en genış ac; - çelere dokunacaktır Hele !::U ı"..,lı· -ı~ı.: 
ett - · · · d · ginin yalnız z falt 1 b · 1 b · -s " • ıucilU, ıgıru gor iun. _çıkıyorum. Yirmi bir yaşında tecrübe- .. 1 0 an u ~şsız Y~ un ~apısı eş 0~ tesviyesi bir türlü bitip tükenmek bi1-

Amerikadan amatör atletı"zm fede- siz bir insan sayılırım. Kalbim rekor mir şehrine mün.. gune kadar bıtecektır. İki tarafındakı miyen Y enibahçe stadyomu da b" _ 
hasır kalması ·aı · d d b' ır a rasyonundan aldığım bir tebliğde, İs- · ~ Amerikan renklerini semada yaya geçı en e aynca son mo a ır çılırsa o zaman Edirnekapı ile To ka-

ve. ç oyunlarına ış· tirfil: etmedigım· · tak- yukseltmek kaygısile çarpıyordu. doğru değildir. asfalt olarak yapılmış olan bu yolun ~ ~ p 
dir V b 

- taraf to bil tob·· k pı, .ufovlanckapı arasında uzanan bu 
de mihan"ki b" tt disk lif" B l" deki 1~,-- h. b" · e ütün yurt sag ı o mo , o us, amyon, . . . . b t . ~ . , ı ır sure e a ıyc er ın a dNiyı ıç ır yerde tosikl t .b. altinel' kt' ta yırını, yırım eş me ro genışliginde ve 

edileceğim bildiriliyordu. .görmedim. Yüz binlerce insanın içinde taşların bu acr 4 

1
mo el tagı ıfımd bı alna - vasıl - yaya, otomobil, araba, süvari b>1lıne _ 

F h . k t g'l · ·· · · arına, so ra a ara ara, at ara . ederasyonun kararma boyun eğe- ıç oşmamış ım. 1 erı gormesı ı • ah st len ayrı ayn olan bu yeni yolun e -
cem- k ak · di-· b _J·· Stad ilk · di-· b cabeder. Bene... m su ur. hemm· t• b" k t d h ak o""' um ıste gım azı uunya a gır gım zaman irdenbi- .. t t h - b"tm d" w. h ld f ıye ı ır a a a artac tır., tek 1 ... k d" . . nşaa ı enuz ı e ıgı a e s - ç·· k"" k 

or arını kıracağım, bunu amatör de re asabım gerildi. Az daha bir sinir en ı esermı gör4 tanbulun bu en geniş ve en muntazam un u o z~man a .şamlan s~dyomdan 
~lsanı profesyonel de olsam ~apaca- · fakallüsüne uğrayacaktım. ınek kadar insana zevk ve çallfma kud- asfaltı daha şimdiden !::eh tin en güzel boşanan bınlerce. ın .. san .. Yenıbahçe ta-
gını. Halk gök gürültüsünü andıran bir reti verecek hiç bi: fey yoktur. Tabii ve en gözde piyasa y;rlerinden biri rafından bu yem buyük asfalta açılan 

J\rnatör Salmal İnek midir? .şekilde ortalığı biribirine katarak al- b~arılmış bir eseri. halini almıştır. Şimdi akşamları, hele kapıdan kale dışına hürya edecek ve 
Bir amatör kendisine emir veren kışlıyordu. Halbuki umumi kriz düfünülecek cumartesi, pazar akşamları bu yolun mehtablı akşamlan ~u ~s~. manzaralı 

~anıların bilikaydüşart itaat edece- O sırada sevgili antrenörüm Larry- olursa memleketin dört bucağından manzarasını bir görseniz bayılırsınız. yolun sol ta~afında~ı zwnrut bahçeler 
gı bir makine midir? Federasyonlann nin hızır gibi yetişen sesini duydum: kalkıp f zmire ger::ıil ~miyeceii k~ndi _ Zaten manzara ve hava itibarile de arasında geçırecektır. 
atletleri sağmal inek olarak kendi d.i- - Hiç telaşlanma, bunlar kuru ka- liğinden tebeyyün eder. şehrin en güzel yerlerinden biri oldu- Topkapı dışında Florya asfaltı ile 
1ekleri lehine istismar etmeleri doğru- labalık, sen muhakkak kazanacaksın. * ğu için ötedenberi hayli rağbette olan birleşen bu yeni yol üzerinde eğer ge-
l'nudur? Sana yetişebilmek için rakiplerinin da- Topkapı ile Edirnekapı arasını bu ye- lecek yıl bir de (Edirnekapı - Florya) 
. Federasyon Stokholm oyunlarına ha kırk fırın ekmek yemeleri lazım. Dokt~ Nihad : ni yol büsbütün canlandırdı ve. renk - otobüs servisleri başlıyacak olurşa o 
~irfilc ettiğim takdirde, mühim bir Koşu başlamadan evvel kıyamet İzmir sergi • lendirdi demektir. vakit te diyebilirim ki bura.Sl, yani bir 
Yüzde alacak ve kendi kasa~ını doldu- koparan halka bir kere daha baktım. ımın birer eşi Yaz akşamlan, gün batacağına ya- zamanlar tam anlamile bir harabe, bir 
tacaktır. Bunun için de beni ileri sürü- Derken tabanca patladı, ondan ötesini her vilayette açıl- kın ve gün batıp ay doğarken sağ ta - mezbelelik olan Edirnekapı ile Top -
Yorlar. Halbuki benim olimpiyatlardan ':_lilutt~. Şimdiye .~dar hiç koşmadı- malıdır. fakat rafı yıkık kalelerin antika duvarları. kapı arası memleketin en başta gelen, 
~onra uzun boylu rahat ve istirahate ~ ?ı?ı ~o~tum. Onümde beyaz final ba şa ra bil mek tarihi hendekler, sol tarafı da kah si- en göze çarpan bir caddesi olacak; bu 
ihtiyacım vardır. Formumu muhafaza şerıdi. nı goruyor ve ayaklarımın altın- fart"le 1 · d _ yah selviler, kah zümrüt bostan'Sırla suretle de Beyoğlu, Şişli tarnflarındaki 

dak k t dılar d 1 
• zmır e b h · Al l · · b · k b edebilmekliğiın için tedbirli hareket ı ~~ çı ır ını duyuyor um. ti 1 kini görmedim. çevrilm~ olan bu modern. yo1 öyle sa- ta çfe, gkatazıno a emd"lerınınk ır kısmtaı . ~ 

etmem 1A f . . . i d Derhal one fırladım. Bazı atletler ener- I b )d k" nırım ki gelecek yaz şehrın en yaman ara a a rma e ı ece· ve ço • ıyı 
azım, orrnumu ve ısmımı e e .. 1 . . 1 1 1 . k ı stan u a ı çok l kt 

rasy . t k . . b k . . Jı erını sona sa.t ar ar ve finalde en- ~· . . . . .. gezme, tozma yerlerinden biri olacak- o aca • ır. 
rne gonlmu zengıFn e me dıçın ı·ozma _ışı- dilerini sıkarlar, ben öyle yapmam, feoa ıdı. Bızı, go- tır. Daha şimdiden birçok lüks otomo- O. C. 

e ez. ormum a cc ın musa- d h l il . f l . ı-=-.. ~ . ren ecn b'I d .. ============================== bakal . k t"l ~ h f er a erı ır arım ve benı .lUllGÔl:;;nın e ı er en 
ara gırme sure ı e mu a aza e- · ·· d tm utandıracak ka - nls turnuvasını tertio e !ivor. lan ntıeUm müsabakaları it'_ln bütun hazır-dilenı geçmesıne musaa ~ e em. 
ez. Kendime fevkaiade itimadım var- dar fena. Turnuva C5l müsnbakndan ibarettir. lıklar bitmiştir. 

t Ben ciddi olarak am_?tör kalmak is- dır. Rakiplerimin beni geçemiyecekle- Sergide kar~ı • I - Tek erkek, II - Çl!t erkek. ni - Bu münasebetle Ballkcsl 20, Edrc-mıt 16, 

k:scm, fed~:asyo~un ugru~a _namımı rini. muhakkak bilirim. ]aştığım her ecnebi yüzüme bakarken: Muh!.ellf, ıv - Tek bayan. \' - Çift bayan. Ayvalık on beş atletle iştirak cdeccl~lr. Di-

t Yhedecegım. Eger amafar hır atlet- Itimad muhakkak ki muzafferiyetin «uğraşıp, didinip ortnya çıkardığınız Burada şahsi blrinclllklerden maada blr de ğer şehirler de İstnnlıul ve Burs:ıdır. 
1:n istedikleri buys?. sarih olarak söy- yüzde eUisidir. Başta gitmek kadar bu muL» diyecekler gibi geliyordu. ekip turnuası vardır. Şehirler arasında yn.pılacak müsabnknlaı·da 
uyorum, ben amator kalmam. insana itimad telkin eden başka şey Ben bize utanç değ:l, şeref temin e- En çok puan alacak ekibe verilmek üzere aUetlznı federasyonu relsl lle İstanbul atıe .. 

l Bir sene evvel evlendim, karım ça- yoktur. Müsabakayı bitirdiğim 7.aman decek sergilerin çoğalma~n tarafdarı _ Dağcılık Klubü reisi Muhiddin Üstündağ is- t1zm njnru da bulunacaktır. 
1Şıyor, atletlik ve tahsil hayatım nra- ne yorgundum, ne de nefesim tıkan- yım. miyle ~ır çaıenk kupası ko.vnmştur. Puanlar Sovyet Rusyaya gidecek 
~nda evimle meşgul olacak vakit bu- mıştı. şu surelle hesap edilecektir : 
anııyorum. EyliHde üniversiteye gir- Eğer formumu kaybetmekten kork- * I inci - 5 puan, n in 3 puan, IlI üncü ve sporcular 
~ek derslerime başlamak mecburiye- masam tekrar koşardım. Tiyatrocu Nizım : tv üncü Cdöml finalist) birer pu~m. SOvyet Rusya.ya gidecek olan Halken spor· 
~n~eyim. Eğer federasyonun emrine İşte şimdi profesyonel olmak kara- Nüfüsü çok o. Mcmlcketunlzde ekip ~.ckande tumu\·n pek cularmdan kimlerin gideceği bir hafta.ya ıuı. .. 
ti ki~a~ .ederse~, ~cak ?erslcre ye- rını vermiş bulunuyorum. Bundan be- lan vilayetlerde r.: nadirdir. Bu cihetle bu turnua hem daha en- dar belli olacaktır. 
t;ebılırun ve uç gun dahı karımla be- nim şahsen hiç bir zaranm yok, bila- sergiler açılması teresan olacak v~ hem ele ayı.t zamanda ııah- Seyahat bir buçuk ny sürece!•, ka!l!e elli 

ber oturamam. kis çok daha fazla kazaru>.cağıın. karı- doğrudur. Ben. f' s1 kuvvetlerini blldlğin!l.z oyıır.culardan maa- beş kişiden ibaret olacaktır. 
Federasyonun bu kadar haksız ye ma istediği şeyleri alabileceğim. her şeyden evvel '8fs At fi dr.. hangi klübün daha kuvvetli olrıuğu mey-

diişünccsiz muamelelerine niçin katla- Bu işde zarar eden benim benliği- halkın menfaati • dana çıkacaktır. Loid Corc Almanyada 
~~~ım? Ben komitenin darphanesi de- me ve şerefime ehemmiyet vermek is- ni düşünürüm. Bundan maada T. D. K. gelecek sene <Da- Londra, 3 (A.A) -· B. Lloyd Ge-
gılı p 'ht" ı k yf vls kupası) şeklinde maçlar terup edecektir. . nı. araya ı ıyaç arı varsa, e i i- temeyen Amerika federasyonudur. Halk; gör • o:rges, yanında kızı ve og" lu oldugv u 
~ın · 1 · • Şimdiki maçlarn Ankara ekibinin gelmek 

spor yapan ınsan arı ıstısmar et- Şimdi belki bundan sonra atletlerin, meli: halk duy .. halde ziraat ve iskan is,1erı hakkında 
tı"ı k lhtbnall çoktur. Yalnm zanııe~ınlyoru~ ki İıı;-

e ten başka vasıtalar bulsunlar. dünya şampiyonlarının sağmal inek ol- malıdır.. Degw 1·t tetkikat yapmak u··zere Almanyaya ha-

J 
mlrlllcr ayni mevsim içinde hlr !!:inci scya - -

Zannettiğimden Daha Evvel madıklarını anlarlar.> bı"zı"m gı"bı' halkr• c·k t t · t' B h d .... lınt daha yaparak bu mnçlara geleb!.lsinler. r ·e e mış ır. u seya at esnasın a 
P.rofcsyoncl Olacağwl Kuleli Askeri Lisesi su sporları bir hükumette , Turnuvaya 12-13 eylUi L'\-:itHl·ı· •• lc!t• Vı) lca- B. Lloyd Georgesin B. Hıtler: ziyareti 

·· Öğleden sonraları günde üç dolar b k 1 bugün Avrupanın kraliyetle idare e- bederse hafta. arasında devanı edilecektir. pek muhtemeldir. 
Ucretıe çalışıyorum. Bu kadar az bir müsa 3 3 arı l>ar .

1 
tahs diien yerlerinde bilt: milli kuvvetlerin Kayıt şimdiden başlamıştır. Klübe <Tnk- Münich, :-J (A.A.) - B. Uoyd Ge· 

a ı e ilimi pek oüç "·apabilivo- ı - Karada yüzme hareketleri. k h ı d ) · l'tun Q J " he..I ın omuzlarına dayandığı aşikardır. Elm Ba çes yanın a 9 eylul akı;anıına ka - orge, bu sabah buraya gelmiştir. 
li . · Amatör kalmak suretile istikba- 2 _Yüzmeler: A - 100 n:cltc s~rbc><·t, B - idareyi yükselten halktır. idarenin ilk dar müracaat edilecektir. 

trıı temin edemiyeceğim gayet açık rno M . Kurb:ığlama., c - 100 M. Arka üstü, Komite burnda boş yer bırakmıyacaktır. Son Posta'da Belgrad mef l~uplııırı 
SUrette anlaşılıyor. düşüneceği de halk olmalıdır. " 

D - 200 M. Serbest. • ............................ ._._ ......... - ............. . 
ltengimin Bozukluğunu Da Naznrı . 3 - AUamalar: ı, 3. 5 M. den muhtelif. 

Dikkate Alınak l~zımdu. 4 - Kurtarma yüzmesi: B -- Elbise ile 300 

mak, L - Canlandırma. 

fi - Padelbot yanşı {çlit, tek). 

Bunun için oyuncuların tnm Yaktlndc kay
dolunınnları ltızım gelmektecUr. 

İştir!ik edecek her b ıbün t\lrııtı\·a ter!lp 
:Mühim bir nokta da rengimin bo- M. yüzfiş, c - Su üstünden dalarak 3, 4 M. 6 - Su topu (Vaterpolo) mekıep takımları heyetine girecek bir mümessıl yollaması nca 

~k oluşudur. Amerikada zencilerin iş derinli~inden bir kilo ağırlığında taş çıkar - arasında. edilmektedir. 

laUlınası gayet güçtür. Bugün beyaz- mak, D - Elbise ile 5 M. lik kuleden atlıya- Dagcıhk klUbU mühim bir tenis Sehirler arasındaki atletizm 
ct·tın işine geldiği için beni kıymetlen- rak su içinde soyunmak, H - Boğulmak u- . d • maçı Bursada yapılacak 
~l'diler, fakat biraz yaşlarnp ta koşa- zere olan bir adamı kurtarmak, E - Kesilen tOrOUVaSI tertip 8 İYOf 

az hale geldiğim zaman kimse ) üzü- yorulan bir adamı muhtelit şekillerde taşı - Türk Dağcılık Klübü mevsimin en son te- Beş şehir arasında, Bursadn yapılacak o-

Kıymetli yazı arkadaşımız Erdi -
mend Ekrem Talu, Yugoslav hüku -
metinin daveti üzerine bu ak~am, di • 
ğer bazı rüfekamızın başmuh rirlerile 
birlikte Be1grada hareket 1--decektir. 

Talu'nun bize oradan gönrlereceği 
yolculuk notlarını, okuyucul .. rımız se
ve seve takip edeceklerdir. 
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Kral Sekizinci EdVard 
İstanbulda 

·Majeste Kral dün Çanakkalede' 
coşkun tezahüratla karşılandı 

, (Baştarafı 1 inci sayfada) 
Yüksek misafirimizin, her hangi bir 

seyyah gibi Tophane rıhtımına çıka -
cağı söylenmektedir. 

dura.cağı noktalara aıt tertlple yarışlıınn lda
resile meşgul sclahiyettar zevattan mürek
kep komite tnrafınd:ı.n tespit edilmiştir. 

3 - Herhangi bir yanlışlığa ve rahatsız-

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı royetleri prova hattı nizamında 
Majeste Edvardı karşılamağa me - dülbahire varılmıştır. 

Sed • , ra Orgeneral Fahreddinle birlikte a · 
bidenin bir fotografisini de çektiler. 

mur Orgeneral Fahreddin Altay'ın bu- General Fahreddin yatta 
lunduğu Adatepe distroyeri ile ona re· General Fahreddin yarımadada cere-

Yatma geçmek üzere halka veda e • 
derken çok beşll§ bir çehre ile tebc.:;
süm ediyorlar, kasketlerini cllerinde 
tutuyorlardı. Motör hareket ettiği za· 
man ellerile hallan alkışlarına uzull 
müddet mukabele ettiler. Bu sırada 
top sesleri tekrar duyuldu. Bu suretle 
Çanakkaleye konulan toplar ilk defa 
olarak İngiliz kralını selamlamak içın 
atılmış oldu. 

Şehir donatıldı 
Şehrin donatılması işi, dün gece sa

baha kadar çalışılarak, tamamlanmış • 

lığa mnhal kalmamnk üzere at1dekl hnsusa
tın yarışlan gormek ve gelmek lsti/e<'ek muh
terem halkımıza bildirilmesi faydalı gôrül-
mi.ıştür. 

fakat etmekte olan Kocatepe bu sabah yan eden büyük muharebe hakkında 
saat sekizde lmroz açıklarında bulu - uzun tafsilat vermiştir; 
nuyorlardı. O dakikada da Majeste'nin Kral Türk toprağına ayak basarken 
bulundukları Nahlin yatı ile yata refa- Scddülbahir iskelesi Türk ve lngiliz 
kat eden H-89 ve H-U2 distroyerleri bayraklarile süslenmiş, yollara halılar 

tır. A) Saylavlıır, ordunun kara, de.üz, hava 
Köprü üzerinde, belediye mimarı erkanı, şchır mec1i.s1 azaları, parti, vHayet ve 

Samihin nezareti altında knzn idare heye kri, universite, rektör, pro- ufukta gözükmüşlerdir. serilmiş, muazzam taklar kurulmuş • 
'"l tezyini de bitirilmiştir. fesör ve doçentleri teşrifata dahil vilayet \'C 

Türk - Jngiliz bayrakları belediye crkiı.nı saat 12,30 da koprünün Bo- ilk selanı tu. Yüzlerce halk sahilde toplanmıştı. 

Köprüdeki dört yüksek direkte, bü- ğnziçi iskelesinden h~reket edecek olan şlr
yük kıt'adaki Türk ve Jngiliz bayrc.kla- keti hayrlyenin (74) numarnlı vap~rur.da yer 
rı yan yana dalgalanmaktadır. Saray • ayrılmıştır. Saylavlar vapura kendı hüı.iyet
burnundaki Türk ve İngiliz bayrakla-

1 ıertnl söyllyerek gireceklerdir. Bu vapurun da· 
rı da, şehrin hemen bir çok yerlerin • vetnameleri beyaz renktedir. 

Nahlin hafif bir seyir ile yol almak- Yat görünür görünmez «Ya~a» sesleri 
ta idi. Distroyerlerimiz saat tam sekiz yükseldi. 
buçukta prova hattı nizamında Nahlin Majeste sekizinci Edvard saat tam 
yatınin yanından aykırı seyirle geçmiş on biri 45 dakika geçe Seddülbahirde 
ve gemilerimizin sancak tarafında çi- Türk toprağına ayak basmıştır. Bu da· 
mariva yapmış olan denizcilerimiz kikada halkın tezahüratı coşkun bir de
Majeste'yi üç defa yaşa diye selamla- ıeceyi bulmuş, her taraftan «Yaşa» 
mışlardır. Bu merasim esnasında ge • sesleri yükselmiştir. 

«Nasıl sağ kaldınız» 
Majeste harp sahasını gezdikten 

sonra, avdet ederken, Çanakkale har· 
bine" iştirak eden ve refakatinde bu • 
lunan Jngiliz eski muhariplerile has • 
bihal etmiş, Çanakkale harbinde bu • 
lunup da nasıl sağ kaldıklarına hayret 
ettiğini söylemiştir. Kral bu eski mu· 
hariplerin ayrı ayrı ellerini sıkım~ ve 
kendilerine iltifat etmiştir. 

den görülebilecek bir irtifaa asılmışlar· Vnpura yetlşemlyecek olnnlar bilahara Mo
dır. da da demirleyecek olan ayni vapura davet-

Galata ve Beyazıt kulelerine, elek- namelerini göstererek girebileceklerdir. 
trikle «E. R.)) harfleri yazılmıştır. Bun- B} İstanbul, Beyoğlu, Boğaziçi halk partisi 
lar, «Kral Edvarn kelimelerinin baş mensupları, sporcular, muallimler, Halkevleri 

miler grandi direklerine İngiliz bandı- Majeste kral Seddülbahirde General 
rasını çekmişlerdir. Hüsnü Kılkış ve Vali tarafından de • 

Saat dokuzda Suvla limani önün • rin bir saygı ile karşılanmıştır. harfleridir. mensupları için saat 12,30 da Sirkecideki arn-
de Nahlin biraz tevakkuf etti. Adate- Bozcaadalıların hediyesi 

Muhterem msafirimiz Çanakkale zi
yaretinden fevkalade memnun kaldı • 
ğını söyliyerek saat 18 de yaşa ve alkış 
seşleri arasında yatlarına avdet etmiş· 
lerdir. 

Saraybumunda ba v:ı.puru iskelesinden kalkacak olan Aka-
pe ile H-89 yatın j kele ve sancağında Bu arada Bozcaadadan gelen bir } k "ki ' 1 yın Göztepe vapurunda yer ayrılacaktır. Bu Sarayburnuna da y!ne e e ·trı e n-
yer aldıİar. General Fahreddin Altay, heyet krala adanın nefis şaraplarından 
Nahlin 'e geçerek büyük misafir fngil- ve _üzümlerinden hediye etmiştir. 

gilizcede «Hoş Geldin!" manasına ge- vapurun davetnamelerl kırmızı renktedir. 

len «Welcome)) kelimesi yazılmıştır. 
uHoş Geldin» 

Sultanahmet minareleri arasına da 
muazzam bir mahya kurulmuş, ve yüz

C> Konsoloslar, Bankalar, Şirketler, İnhl- tere kralı Majeste Edvard'ı selam1adı. Abideye büyük bir çelenk konduk • 
Garlar crkô.nı yerli ve ecnebi matbuat mün
tesipleri ve dlCer lçln saat 02,301 da Köpriı
nün Haydarpaşa iskelesinden kalkacak olan 

Muhtetem bir manzara tan sonra Seddülbahir çarpışma alanı 
Bundan sonra General Fahreddin gezilmiştir. 

lerce ampülle yine İngilizce H \Velca • Akayın Erenki.iy vapurunda. yer ayrılmıştır. 
me = Hoş Geldin!}) kelimesi yazılmış- Bu vapurun davetnamelerl m:ı.vl renktedir. 

Altay yatta olduğu halde sahil boyun· 
ca yola dev.tını edilmiş ve harp gemi
leri yatı prova hattında takibederek 
Kocatepe deresi önüne geldiği zaman 
Nahlin süratini kesmiş H,~!) ile H-92 
iskelede, Adatepe ile Kocatepe de san
cakta yer almışlardır. Çok ulvi bir man

Selam toplari 
Kralın yatı Çanakkale öniinden ge

çerken Çimenlik kalesinden selam ba
taryası 21 atımla Ma1esteyi selamla • 
mıştır. Selam toplarına krala refakat 
eden lngiliz torpidoları mukabele et
mişlerdir. 

Ortalığın kararmış olmasına nığmer. 
sahildeki halk Y.atın hareketini bekle • 
miştir. Yat saat 21 de sahilden yükse
len yaşa ve alkış sesleri arasında mavi 
sularımız üzerinde süzülerek lstanbula 
doğru yol almağa başlamıştır. tır. 

Süleymaniye gibi minareleri deniz
den görülebilecek diğer bir kaç cami -
de de ayni şekilde mahyalar haz1rlan
mıştır. 

Sarayburnundaki İngilizce «Hoş 
Geldin» kelimesinin üstünde gene e· 
iektrikle yapılmış muazzam bir lngiliz 
krallık arması vardır. 

Kralın teşrifi, bayrak sarfiyatını o 
kadar arttırmıştır ki, bugiin piyasada 
bayrak bulabilmek güçleşmiştir. 

Kralın ayak ba&acağı yerler 

Kralın rıhtımda ayak basacağı yerle 
bineceği otomobil arasındaki kısa yo
la çok kıymetli halılar örtüleceği söy • 
Jenmektedir. 

Sade resmi daireler arasında değil, 
evler, apartımanlar içinde bile bayrak
larla donatılmamış tek bina kalmamış 
gibidir. 

Halk, coşkun bir heyecan içinde • 
dir. 

Misafirimizin rahatsız edilmemesi 
için, yalnız Galata rıhtımının, köprü • 
nün ve Dolmabahçenin fazla kalaba • 
lıklaşmaması temin olunmuştur. 

Fakat Ahırkapı, Sarayburnu, Beşik
taş, Ortaköy, Kuruçeşmc, Arnavutköy 
sahilleri, ve karşıyakada bir çok mü • 
sait mahaller yüksek misafırimizi al • 
kışlamak isteyen halkla dolmuştur. 

Bu geceki fener alayı 
Bu gece yapılacak olan fener alayı

nın, şimdiye kadar yapılmış büyük 
mehtap alemlerinden çok deha fevkala
de olması için, her tüı lü tedbir alınmış 
bulunuyor. 

Dokuzda başlıyacak olan bu alay i
çin, Akay idaresi iki, Şirketi Hayriye 
iki, ve Haliç şirketi iki vapur tahsis et
miştir . 

Mamafi, bu vapurlar az geldiği tak
dirde derhal başka vapurlar da hare -
ket ettirebilmek için lazım gelen ha • 
zırlık yapılmıştır. 

Deniz yarışlRrı 
Pazar günü, Modada yapılacak mu

azzam deniz yarışlarını ınütc-fıkip, Mo
da Deniz Klübünde bir balo 'erilccek
tir. 

Bu baloya Majeste kralın da ~cref 
vererekleri ümit olunmaktadır. 

Alaya iştirak edecek olan vapurla -
rın hangi saatlerde ve nerelerden kal
kacakları ayrıca ilan olunmustur. 

!\loda deniz Jdubiııııl~n: 

D) Üsküdar ve havnllslndekl parti mensup-
ları ve deniz klübü davetlileri için Deniz lşlet
meslnln Aksu vapuru tahsis edilmiştir. Vapur 
Moda koyunda demirli bulunacak ve saat 11-

13,30 arasında Moda iskelesinde ihzar edilen 
vasıtalarla davetlileri vapura taşıyacaktır. 

Davetiye rengi sarıdır. 

El İnglllz kolonisi için ayrılan hususi vası
taya alt davetiyeler İngiliz kon.;olcslıanesine 
gönderilmiştir. 

zaranın heyecanı içindeyiz. 
İngiliz denizcilerini taziz 

Bütün gemilerde efrad !!elam vazi -
yetinde. Burada umumi harpte bat -
mış olan Triyomf zırhlısında ölen İn
giliz denizcilerinin hatırasını taziz edi

F> Bütün davetnameler ve biletler Akny yorlar. Adatepedeki deniz müzikası • 
ve Şirketi hnyrlye memurları tarafından va
purlara girlllrken kontrol edilecektir. 

G) Gazete, fotograf ve muh:ı.birlerı için her 
vapura girebilecekleri şekllde hususi kartlar 
verilecektir. 

nın çaldığı marş ile beraber bayraklar 
yarıya indiği halde yarımadanın gü • 
zel kıyılarını yalıyan mavi sular üze • 
rine denizcilerimiz muhteşem bir çe • 
lenk bıraktılar. 

H> Vapurlar yanşlann hitamını müteakip Nahlin yatı önde ve onu takiben 
geldikleri yerlere uğnyarak döneceklerdir. H-89, H-92, Adatepe ve Kocatepe dist· 

il • 
o~ 

İngiliz kolonisi 
Majeste kral öğle yemeğini yatta 

yemişlerdir. 

Çanakkalede bulunan İngiliz koloni
si, bu meyanda İngiliz mezarlıklarını 
muhafaza eden heyetin reisi Milling -
ton kral tarafından kabul edilmiştir. 
lngilizler tarafından Majeste sekizinci 
Edvarda buketler takdim edilmiştir. 

Kral mezarlıkların iyi bakılmış olma • 
sından dolayı memnuniyetlerini izhar 
etmiş ve mezarlıklar heyeti reisini teb
rik etmiştir. 

Öğleden sonra 
Çanakkale, 3 (Hususi muhabirimiz

den - Müstacel) - Majeste kral öğ
leden sonra tekrar yatından çıkmış ve 
tam saat on beşi beş dakika geçe sahile 
çıkmıştır. 

Öğrendiğime göre fstanbulda Top
hane rıhtımına yanaşacaktır. 

T ruva harabelerinde 
Çanakkale, 3 (Hususi) - Majeste 

Sekizinci Edvarda refakat eden iki 
lord Truva harabelerini gezmişlerdir. 
·-----······ .. ·····················"···---·~·--· 
Cim Londos 
Neye 
Gelmiyor? 
Kendisine çekilen telgraflara cevap 

bile vermiyen Cim Londosun, pazar 
günü Dinarlı ile yapması kararlaştırı· 
lan gür~e yetişmesi ihtimali kalma • 
mıştır. 

Cim Londos, buraya gelen Yunan 
gazetelerinde okuduğumuz beyanat .. 
larında, hemen hemen bir sene zarfın· 
da yapacağı bütün güreşlerin progra • 
mını bildirmiştir. Fakat bunların a • 
rnsında, İstanbulda, Dinarlı ile yapma· 
yı kabul ettiği güreşten bahis bile yok· 

iskele kıymetli yerli halılarla bezen· 
mişti. Türk ve İngiliz bayraklarile süs· 

Tarihte bir dönüm noktası lgiliz milletinin bunlardan biri oldu - lenmiş muazzam bir tak göze çarpıyor· tur~latta kendisine bu hususta vaki o· 
U ""ır • t S k" ğunu biz pek iyi biliyoruz. Kendi im- du. lan sorguya: 

KURUN'da Asım s .vıaJes e e ı- A d hil" d b ük k . 1 k 1 d 1 b' 1 h Ik 
b kanlarımız a ın e u y se ın - s e e e top anan ııı erce a _ Hayır ... lstanbulda Dinarlı Meh· 

zinci Edvarddan _bah~~t~ekte ve u sanlık idealine hizmeti ise biz Türkler muhterem misafirimizi şiddetli alkış • l d w•ı· 1 
·· asebetle Tevfık Ruc::tu Arasın Ça - metle güreşmeye hiç niyet i egı un 

mun -. • .. kendimize şerefli vazife sayıyoruz.» )arla ve yaşa seslerHe karşılamıştır. Bu nakkale şehıtleri hakkında Montrode · cevabını vermiştir. 
sarfettiği bir sözü zikretmektedir. Krala rahatsızlık vcrmiyclim!. sırada selam topları atılmış, halkın te- Buradayken kefiller, rehinler bıı1'' 
Rüştü Aras demiştir ki: TAN'da Ahmet Emin Yalman da bü- zahüratı son dereceyi bulmuştur. karak gittiğinden, ve mutlaka gelece: 

c- Çanakkalede yatan büyük ölü _ yük _mi~f~rımiz -~a~est~ k~·al Ed.v~rclın Majeste krala iki küçük kızcağız ta- ğinden bahseden Cim Londosun Atı· 
ler, bizlere elbirliğile dünya sullıunu şahsıyctını ve Turkıyeyı ~ı~ar:tın_ı an- rafından zarif buketler takdim edil • nada söylediği bu sözlere şa~marnak 
k k ·r · · go""steıı.""r » latıyor Kralın herkes gıbı bır ınsan miş, ve belediye reisi saygılarını ar • oruma vazı csını ..... ·• · - .. mümkün değildir. 

A U .. .. öyle devam etmek- olmak hürriyetini taşıdıgını, bu yuz - zetmiştir. Kuaryani ile varyeteye çıktığı sÖY~ _sım s sozune ş den etiketin girift emirlerinden ve is - Bu candan gelen tezahürler karşı l 1 ·· ş• 
tcdır: tibdadından hariç kaldığını söylüyor ve k lenilen şampiyonun, Dinar 1 İ e gure 

Ak 1 · sında mütehassis olan Majeste küçü d . .. .. b' ha· Kral Sekizinci Edvardm c emz misafirimizin bizden istediği şeyin an- mekten çekin iğı, su goturmcz ır 
l kızcag-ızlara ve belediye reisine iltifat- d seyahatinden istifade ederek yo unu cak rahatsızlık verici bir tecessüs ve kikat şekline girmekte ir. • 

İstanbula kadar uzatması ve burada meraka kapılmamamız olduğunu anla· ta bulunmuştur. Söylendiğine göre, Cim Londos b~ 
l ·· d d k " Majeste Sekizinci Edvard ka - I - gı.ı• düni.in Çanakkale kahramanı ve mgu- tıyor. Yazısının sonun a iyor ı: - b . T"" rada bir Türk pehlivani e yapacagı ) 

d 1 t .11 t · . At ra sularımıza girdiginden crı ur- • d _ k .. 
1
.. 

1 
( !? • 

nün Türk ev e ve mı e reısı a - «- Türkiye her vakit için sulhun en k · , h · 1 r"le reşin uyan ıracagı. «a su am. e >' eh· tu .. rk ile mülakat için gelm~si bu görüş · kiye halkının pe samımı ıs : 1 • y D ı M 
samimi bir istinat yeridir ve Ingilterc- karşılaşmış ve bunu bi7.zat kendılerı den çekinmekteymış. e ınar ı .~j 

ve anlayışın, yani sulh ve do~tluk an- d d - k l - b 1' c d .
1 

D' 1 M h d" yendıg 
ye karşı uy ugu ya ın ıgm aş ıca s • de müşahede etmişlerdir. metten eğı ınar ı e me ı ··r • layışınm maddi bir delilidir. · 1· ·ıt · d · · tt gör Ik f l go 
bebı, ngı ereyı e aynı vrızıye e - Bütün Çanakkale sabahleyin erken- takdirde, ha tan ena muamc e 

İngiliz • Tiirk <1osthığu ve sulh ideali mekten doğan itimat ve sevgidir.» den yatağından fırlıyarak büyük kı·al? mekten korkuyormuş. . ıı• 
CUl\fHURİYET'de Yunus Nadi, fn- karsılamağa hazırlanmıştı. Avc-ılar kra- Eğer bu rivayet doğruysa, Cm J.,o 

l k · ı . . . 1 t 'il il d d •k • . 1 k k ld ln1eZ· giliz - Türk do::.t u tarı :ının yen~ ıa : lVl 0 a a l l la takdim etmek için keklik av ar en, dosa teessüf etmeme e en ge . e· 
Jarını çiziyor. Bu do tlugun haylı e:-;kı balıkçılnr da barbunya balıkları ve is· Çünkü Türk seyircisinin spor terbı)' • 
olmasına rağmen tam ve ıniitekfünil bir Vapur kazası takozlar tutuyorlar, çiftçiler göz be • si hakkında böyle bir kanaat besi~ • 
hale nncak !?imdi gclcbildiÇ"ini, do.,t • bekleri gibi dikkat ve itina ile yetiş - yebilmek, en hafif tabirle küstahlı 
luklarımula yem. bir mıllc'ti daha s~lh Dün ~kşam saat altı raddelerinde A- tirdikleri üzümü Majestenin çıkacağı 
H alimize tı) durmuş olduğumu7U, fn. kay idaresinin Neveser ismindeki yan- yere getiriyorlardı. . tırBu itibarladır ki, biz, Cım Lonb~~I~ 

Cl('l11·n "• 11trc> kt•n eı .. 1 ııd.ı d t•n 
1 
c.an çarklı vapuru, Modaya yaııaşır - Majeste Sekizinci Edvard beyaz çız· k . · o) 

ı\ d B ı sun güresten kaçma ıçlll . makul bıı 1 · 1 ~dd111ı buld ak do.,tlu - .ı<cn sag- çarkının şaftı kırılmı~ ve va - gili gri bir elbise giymişler t. a~ a - • · d - inan 
., h k k ı· d Ayrıca acaip bir bahane uydur uguna ğunu i } :ı.t C>tmı~ oldugunu soyluyor ve pur bil'denbire yan yatını~tır .• Yapur larında ba riye as e ı var ı. . 

diyor kı: iskeleye banlanmış, yolcular Goztepe bir fotoğraf makinesi, bir de düıbün t}"lak istemiyoruz. . fü~ere, 
c- Avı upanm boğucu, ıztlraplı bir , apunma aktanlmışlardır. taşıyorlardı. Otomobillerile yenı teş - Cim Londo:sla temas etmek b~h 

ı _ Büyük Başbak nımız İsnı"t İnö.ıünün 
yüksek hlmnyelerlndc olan ve o.. t • mur.s>e
selerlmlzln işt.irnkle i'c eylulun 6 ı lC't p::\7. r 
günü saat 14 de b::ısl mak ve 18,IJ li.ı. bitmek 
üzere klübümtiz tarafından Mod ı koyunda 
büyük deniz yarışları ,rupılnc.1kl ır. 

hava içinde zor nC'fes alman kasvetli * Dün Bi.iyükadadan onbirde kal - kil edilen Kirte köyüne vardıkları es- Belediye namına, Bay Asım, bu ks~ et· 
ve sıkıntılı bir ha) at yaşadığını bilmi - karak Modaya uğrayıp köprüye gelen nada köyfüler tarafından şiddetli aı .. • saat sekiz buçukta Atinaya hare e 
Yen voktur. Bu yeni fırtınalar a~iımcti Bağdad vapuru, tam Modaya yanaşa - kışlarla korşılandılar. Bundaı: çok m~ miştir. mahluk' 
ünün-de :valnız kendı gemisini kurtaran cağı sırada hamamların önUnde iki kot- tehassis olan kıal, tevakkuf edere Bakalım, iki ayaklı lıe~ ıii .. 
de~il. sulhun gemisini kurtal'an en ma- raya çarpmıştır. Kotralar demir atmış kö?·lülere iltifat eltiler ve bir çok fo • meydan okuyan koca şampıyo~· etİ .. 

2 - Yarışların programı He ah.mm tan
~mine ve seyircilerin bulunncağı, vnpurların 

ıır A ap m~. sayı. cıc . kavcı ısında a- sanca bir zayiat olmamış, yalnız kot - Majeste Sekizinci Edv:ırd Mehmet 
1 k t l· aktır Avmpad 1 bu vaziyette ve boş bulunuyorlardı. in - ı tograflar aldılar. reş minderine «mevcuden» ını g 

~Av~;~~~kt:~~e~~~k c:İegiİdir. İn- raların birinin direği kırılmıştır. Çavuş abidesine çelenk koyduktan son- rilecek~ 
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Kahramanhk, atk, heyecan ve macera 
[ Hikllge 1 

Sayla 

BİR KATİL -1 
KORSANIN KIZI Yazan: Romaiu Coolus 

_ _J 

Çeviren: Nurullah J\fa(· 

- Yazan ; Kadlrcan Kafll 
Son Poıta'nın tarilai tefrikası 

be Kalabalığa girdiği sırada birdenbire 
.. lken1iğinin ortasına bir sopa ile dür
hıldüğünü hissetti ve irkildi. 

Numara: 63 
- Seninkiler mi? , kaçmak için kışkırtan, kayık bulduran, 
Diye sordu. gidilecek yeri tayin ettiren hep Mer-

Müddeiumumi Bolinier'nin evinde es
kj adetlere hala riayet edildiği için erkek
ler yemekten sonra küçük salona çekildi· 
ler ve puro dumanının çizdiği arabf'.sklt!r 
arasında şundan bundan konuşmağa baş
ladılar. Söz nihayet cinayetlere dayandı. 
Bütün hafta gazetelerde bu gıbi havadis· 
!er hiç eksik olmamıştı. Santain: 

meğe mecburdum. Benim de kendıme gore 
işleıim, bir ailem, dostlarım, sevgilim var
mış, bunlar onun umurunda bılc değildi. 

Çiftlikte, haya.aki yegane dostların:a, 
hayvımlaıına kavuşurdu: Biı sürü at, ökiiz, 
tavuk, kedi, köpek, daha ne bileyim? san
ki bir hay\'anat bahçesi ... Bütün bunların 
içinde bizim efendinin asıl gözdesı, si\'rİ 
dişli, korkunç, bir Alman polis köpeğ: ka
dar şirret bir Bric köpeği idi Ben çiftlığe 
varır varmaz o hayvan bana, her nedense, 

garez kesildi ve efendisi olmasa} dı, hiç 
şüphesiz beni paramparça etmekten çekin
miyccek, hem de bu işi keyifle yapacaktı. 
Ben de ondan hoşlanmamıştım; hele, ka
tibi ile köpeğinin arası bozuk olmasıııı ka
bul etmiyen Favier bana, kendimi köp:J:ic 
sevdirmemi tenbih edince hayvana kar§ı 

içimde bir kin uyandı. Favier bunu hiç şiip
hesiz zalimliğinden yapıyordu. Mademki 

ben köpekten akıllı imişim, işi tatlıya bağ

lamak bana düşermiş... Çok kızı} ordum 
ama ne yapayım? Fukara idim, beni tanı

ran yoktu, mcsleğimcle ilerlemem lazım• 

dı, çaresiz katlandım ve köpeğe türlü yal
taklıklar gösterdim. Bunlar iyi bir netice 
vermiyordu ama Favier'yi baylı eğlendi

riyordu. Ne yaptımsa olmadı, şirret hay• 
van beni daima homurtu ile karşıladı. Ben 
gülünç bir hale düştüm ve kaç defa da kö
pek beni sivri dişleri ile ısırdı. Bö~ lece üç 
yıl sürdü ve ben bu müthiş esaretten an • 
cak avukatın ölümü ile kurtuldum. 

Fena halde canı acımıştı. 
la Döndü ve uzun bıyıklı bir lspanyol

ltarşılaştı. 
lspanyol bir itişte onu kenara attı ve 

Çıltıftı: 

- Ne bakıyorsun. köpek? yol ver .. 
.. Bu bir lspanyol şövalyesınin uşa -
llYdı. 

cfu~valye de onun ardından geliyor-

Mansur fena halde kızmıstı. Bu al-
ÇaJcJ ~ ' r ıgı cevapsız bırakmamayı çok is-

~~~r?u, fakat buraya başka iş için gel-
ilnı unutmamak gerekti. 

it ~akat .dikkat edince yalnız şövalye
ı/'n veya şövalye uşaklarının değil, 
~tün lspanyollann Endülüslülere 

rfı böyle davrandıklarını gördü. 
Beyaz harmaniyeli Endülüslüler 

:idan soldan itilip kakılıyorlar, hat
lcırbaçlanıyor )ardı. 
Bu hallerile İspanyollar onlara: 

l' ~ Geldiğiniz yere gidin! Yoksa sı-
1 uoylc öldüreceğiz. 

Dernek istiyorlardı. 
, Endülüslülerin hepsi fakir ve kılık -
.:=;:ılar. Halbuki vaktile bu millet Is -

~l Yanın en eüzel binalarına, en gü -
\>uı bahçelerine ve topraklarına ıahip 

Unuyorlardı. 

de Onun da evi şehrin en i~lek yerin -
Ydi. 

F~ce. yanlış yere geldiğini sandı. 
1 

at dikltat edince eski binanın kapı
~n büyütüldüğünü, üstüne bir kat 
lo a çıkanldığını ve bir han ~ekline 
l nulduğunu anladı. Çünkü onun 

L:~nda küçük bir dükkanın tezga
lıir •ll.ı- baharat satan kara ve kuru 
ıu ~ap hal& yerinde duruyordu . Ya -
~ nd on Üç yafluında bir de çocuk 
ar ı. 

eunun auı lbni Yuirdir. 

~ ak.tile Ammarm en iyi dostların -

1-tı dı ve ondan iyilik görmüştü. On -
F' unutmasına imkan yoktu. 

liyd~kat Manıuru tanıyacağı ~üphe • 
ı. 

9t ~ülckana sık sık uğrıyanlar ve bir 
Y er satın alıp gidenler oluyordu. 

bi Mansur müşterilerin aeyrekle~tiği 
1s:1~ada dükkancıya yaklaştı. 

larn verdi: 

- Selamünaleyküm .•• 
...._ v al k'' 1~
"" . e ey umselilllJ ... 

it . 6aır kartııındaki eenç adamın göz-
tinc baktı. 
~ l)~rdu. Baştan ayağa kadar bir an

~1·u~üktcn sonra ıelammı yavaş 
e tekrarladı: 

" ....... V c aleykümselam lbni Ammar ! 
( tl}ı. 
~ ın ederim ki rüya görmüyorum 

Uyanık bulunuyorum. 
....... Bunda haklısın ... 
~ ':- O halde içeri gel ve şuraya gir. 
tı~ı başkaları, bizim dünkü uşakla 

1~dan bazıları da tanıyabilirler. 
)l)i~Ünkü uşaklarımız» diye fspan -
a arı anlatmak istiyordu. 

bit Uraaı dükkanın arkasında daracık 
dt Y.erdi. Tepedeki küçük bir pencere
'it tı.~nce bir ışık giriyordu. Kenarlarda 

lcıt~varlardaki raflarda iriH ufaklı 
~ ar, aepetler bulunuyordu. 

~ ansur bir an önce konuşmak ve 
~rırnclc. için sabırsızlık ediyordu. 

l(~rırn saat kadar böyle geçti. 
~ Uçük kapı açıldı ve Yasir göriindü. 

ansuru kucakladı ve bağrına bastı: ........ :a· ~~ ız senin için <ıölmüştür!» diyor-

-......1' Utınuş olsalardı, öyle olacaktım. 
~ Ona şüphe yok •.. 

~R ar•ılıklı oturdular. Tavaş sesle ko
Tl)) ~ 

aga başladılar. 

~~ Gördüğüme çok sevindim. Fakat 
·~:.kalırsa o zaman kurtardığın postu 
~ ı kaybedersin 1 Bunun için bura-

\ı~klaşmalısın 1 
~i~.1Z~ten kalmak için gelmedim; bi

\' 
1 ~rı alıp götüreceğim. 

--~· 

- Evet.·· yoksa bir şey mi oldu. kando imiş . Kendi hafiyeleri vasıtasile 
İhtiyar Endülüslü yutkundu. bu işi hazırlamış ve tam zamanında 
Başını salladı. işe karışmış. Büyük ümitler ve sevinç-
- Hepimiz AIJahtanız ve ona döne- lerle yola çıkan zavallılar iki üç mil 

ceğiz. açıldıkları zaman bir Jspanyol gemi -

- Doğrusu, dedi, çok kötii bir devir
de yaşıyoruz! 

Besson: 
Manasına gelen ayeti okudu. Ayni sile karıııılaııımışlar. Erkekler do··g~ u·· ıı: -

d k 
T T T - Bu hususta her devir aşağı yukarı 

zaman a avutma için Mansurun sır- nıüşler ve kadınlarla çocuklar düşman birdir, diye cevap verdi. 
tını okşadı. eline düşmemek için kendilerini deni-

Sonra anlattı. Bu uzun ve ac1klı bir ze atmışlar. Kaçaklardan hiç biri kur-
romandı. Fakat pek kısa kesiyordu: tulamamıştı. Engizisyon mahkemr--.i 

Hakim Merkando, Amarı öldürdük- de onların mallarını zaptetmiş. 
ten sonra mallarını engizisyon mahke-

Mansur bunları dinlerken karanlık 
mesi namına müsadere etmiş, sonra da 

Santain, müddeiumumiye döndü: 
- Siz ne buyurursunuz? diye sordu. 
- Benim fikrim mi? Gayet basit. 7a-

manırnızda ne diin olduğundan, ne de ya
rın olac-ağından fazla cinayet vardır; bi
laistisna biitün insanlar birer canidir de 

k d 
· l M bir gecede denizin ortasında geçen bu en i üzerıne a mış. ansurun anasile ondan ... 

iki çocuğu sokakta kalmışlar. Yıkık- korkunç vak'anın gözlerinin önünde Bu söze herkes isyan etti. Hele Santa-

1 d k k 1 canlandığını görüyordu. • ar a, es i emer erin altlarında sürün- in in çok fenasına gitmi§ti: 
müşler. Çünkü onları evlerine alanlar Anasının bir çığlık atışı, sonra iki - Hükmünüz mübalagalı olsa ecrek, 
ve yardım denlerin de ayni cezaya çar- yavrusunu bağrına basarak yuvala - dedi; herhalde izah etmeniı: lazım. 
pılacağı ilan edilmiş. Bu sırada Endü- rından fırlc;yan gözlerile kurtuluş yolu - Canıma minneti... Hayattaki tecrü
lüslü bir kaç zengin aile büyücek bir araması, bulmayışı ve biraz sonra de- bem bana ispat etti ki en iyi sandığımız 
kayık bl!lmuşlar ve gizlice kaçmağa nize atıldığı zaman bile çocuklnnnı insanlarda bile kendilerini cinayete götü-

k 
· 1 A k .. t ·· d t t k · · • w recek bir takım insiyaklar vardır; onları 

arar vermış er. mmarın arısile ro- suyun us un e u ma ıçın ugraşa ug-~ d" ~ . uçuruma yuvarlanmaktan kurtaran ancak 
cuklarını da yanlarına almağa razt ol- raşa boğulması, biri dokuz ve ıgerı 1 

k l k 
jandarmadan korkmaları, ela\emin ne di-

muşlar ve bir akşam Almeriyenin iki l beş yaşındaki iki kardeşinin aran ı ... _ı.. •• 1 . d 1 k 
yecegını •uşunıne en, zın sna atı ma a· 

mil kadar garbındaki ıssız bir kıyıdan sularda kaybolmaları ... · kıllarına gelince tiueınelcridir Ben bu gi· 
yola çıkmışlar. Halbuki bu zenginleri (Arkası var) bi işlerde müteaıısıp bir adamım, korkak

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
12-14/8/936 Çarşamba ve Cuma günlerinde yapılan imtihanda 

muvaffak olanlann imtihana girme numaralarile adları nfağıda yazı
lıdır. Bunların tayin olunc!ukları mahal ve va:ıifeleri öğrenmek ve 
haklarında ikti:ıa eden muamele yapılmak üzere evrakı müsbitelerile 
hemen idaremiz memurin şubesine müracaatları ilan olunur. (840) 
imtihana İmtihana 

girme No. Adı girmt:' No. 

6 
8 

14 

16 
18 
19 
20 
25 
26 
27 
37 
38 
39 
40 
53 
54 
55 
56 
62 
63 
66 
67 
68 
70 
72 

Bn. 

Adnan Hızıroğlu 
Zati Tekhan 
M. Nedim Güne• 
Hüseyin Asutay 
Bürhan Bürsan 
Mahir Yetik 
Hilmi Hız 
Suat AJi Eren 
Zeki Berkkan 
H. Kimil Bulak 
Sami Pek Türk 
Fethi Saygın 
Hilmi Oral 
Vedat Yalman 
Nazmi Özel 
M. Emin Akdeni2 
Kemal Seçmeer 
Cemal Küçükkaya 
Tahir Sarucan 
İbrahim Ertunç 
İbrahim Aykaç 
Cemil Türk eri 
M. Nurettin T ansukalb 
Osman Doğan 
Hamdi Bayrakçı 

73 
78 
83 
98 
99 
Ll 
103 
109 
113 
119 
1.0 
123 
1~9 

130 
145 
149 
155 
160 
174 
176 
177 
178 
179 
184 
186 

Adı 

Ramis Aktüre 
M. Fikret Atadeniz 
Hüseyin Avni 
Ruhi Çalış 

Nüzhet Çağlar 
O. Nevzat Nemli 
Nuri Erten 
S. Sırrı Özyurdan 
M. Şevki Aslay 
Rıza Oral 
Mehmet Tülbek 
Faik Erkmen 
Ali Basri Vural 
M. Cavit Gümrilkcü 
Mehmed Balkandı 
H. Cahit Tarancı 
Osman Moraç 
Selahattin Aktubunay 
Bülend Ergil 
Sezai Yılmaz 
Mehmed Tevfik 
Feridun 
Kemal Kocabey 
F ebmi Y aucı 
Nedim Okyay _______________________________ ,., 

Maliye V ekiletinden: 
2466 No. lu Buğdayı koruma karşılığı kanununun 2643 No. lu ka

nunla değişen 9 uncu maddesinin B fıkrası mucibince vergiye tabi 
değirmen ve fabrikalardan buğday ve çavdar unlarının kurşun mühür
süz ve nakliye tezkeresiz olarak ihracı ve nakli ve her nerede öğü
tülmüş olursa olsun bu unların mühürsüz ve tezkeresiz satışa çıkarıl
ması yasak olmasına rağmen bazı kimselerin kanunun bu hükmüne 
riayet etmedikleri ve kurşun mühürlü unları nakliye tezkeresiz nak
leyledikleri görülmektedir. 

Nakledilecek unların hem kurşun mühürlü olması ve hem de 
nakil satıcısının elinde usulüne göre verilmiş nakliye tezkeresi bulun
ması prttır. Bunlardan biri bulunmadığı takdirde sahip ve nakille
rinin unları müsadere edilip \'ergileri llç kat olarak alınacağı gibi 
bakları11da aynca da Türk Ceza kanununa göre takibat yapılacağı 
alikadarlarca malüm olmak üzere ilAn olunur. "7 40,, "954,, 

Yüksek Mühendis Okulu Direktör
lüğünden: 

936-937 ders yılı için okur yazıl maaına batlanmı§tır. Yazılma İ§İ 
l Eylul Salı gününden 22 Eylul Salı akıamına kadar «Cumartesi ve 
Pazardan baıka» her gün saat 9 dan. 12 ye, 13 den 16 ya kadar Gü
müısuyundaki okulda yapılır, 

isteklilerle daha fazla bilgi edineceklerin yukarıda yazılı gün ye 
aaatlerde okula ıelmeleri Uan olunur. ~~0}» 

lığı bir doğruluk, iyilik delili sayamam. Ta· 
sarlanmış da yapılmamış bir cinayet, be
nim nazarımda, jşlcnilrniş bir cinayetten 
farklı değildir. 

Bcsson, müddeiumumiyi k~ndi sözleri
le ilzam etmek istedi: 

- O halde sizin de, dedi, cinayetleri 
ce1alandırmağa çalışmanıza Vft herkesin 
naz.aıında kusursuz bir adam olmanıza rağ
men, aklınızdan bir cinayet geçmiftir ve 
bunu ancak kanundan korktuğunuz için 
işlememişsinizd.ir. 

Bolinier gülümsiyerek cevap verdi: 

- Bir tane mH 

Favicr'in ölümünde benim hiç bir dah
lim yoktur: Beyninde bir damar patla • 
mış. Gerçi onun ölmesini çok temenni et• 

tiğim oldu bunun için hiç bir ıey yapma• 
dım. İşlediğim cinayet daha sonradır. 

Avukat ölür ölmez, Parisc, ailesine telg· 

rafla haber verdik. Koşup geldilet ve ölü• 
yü Parisc götürüp ıöhrcti ile mütenasip bir 
cenaze alayı yapmağa 'karar verdiler. Be· 
nim de beraber gitmemi rica ettiler. Raz.ı 

oldum. Çiftlikten, bir daha dönmemek üze
re ayrılacağımdan bir gün evvel, üç yıldan 
beri beni zelil bir mevlcie düşürmÜq, içi • 

me deh§et salmış. 

Sizin gibı ve her -
kes ~ibi, benim ak
lımdan bir çok ci -
nay~tler geçmiştir. 

Hem benimki si -
zinkilerden de kö-

Yarmki nushamızda : bana meydan o • 
kumuş olan köpek· 
ten intikam almak Köprünün batında 

bir adam öptüm. 
istedim. Rahmetli 
avukat, otomohi • 
Jin bir köst!sinde 
daima bir tabanca 
bulundururdu, gi • 

tüdür, çünkü ben 
sonuna kadar gidip 
kinimin icabını icra ettim. 

Bolinier',in kendi aleyhinde bu derec• 
şiddetli bir ittihamda bulunması, misafir· 
!erinde hanıl olan asabiyeti gideremedi. 
Santain ıııkıntılı bir gülümseme ile: 

- Garip sözleriniz var! Dedi. 
Bolinier devam etti: 

- Hele anlatayım da ona göre hükmü
niizü verinilz. 

Ben fukara bir ailenin çocuğuyum; hu
kuk fakültesinde tahsilimi bin türlü müı
külat içinde bitirdim. Sonra, doktora le -

zimi hnzn\a~ken, o zamanın en rncıhur 
avukatlarından biri olan Favier'in yanına 

katip olaı ak girdim. Cinayet iılcrinde ça
lışan o büyük avukat öleli yirmı sene kadar 

oluyor, artık size bu hikayeyi anlatmama 
hiç bir mani kalmamıştır. 

Hiç ıüphesiz çolc kuvvetli bir adanı, 
belki de ceza avukatlarımızın en iyisi idi: 
Birçok kötti, pis heriflerin başını kurtardı. 

- Müddeiumumi olduktan sonra içi • 
nizde ona kar§ı bir garaz uyanmıı olacak. 

dip onu aldım ve kulübesinde bağlı duran 
hayvana yaklaştım. Önce ona dik dik bak· 
tını. 

Ben de onun gibi garezle. edepsizce, şir " 
rctçe bakıyordum. Bana dişlerini göster• 

mcsine rağmen cesaret edip zindıini 
çözdüm; doğrusu çok tehlikeli bir iş gör
düğümü biliyordum ama hayvanı öldür• 

meme •cbep olarak. kendimi müdafaaya 
mecbu• kalmış olmam lazımdı. Hrmen 

üzerime atıldı. 

Ben kurtulup bir ilci adım geriledım v' 
köpüren ağzına bir el kurşun sıkıp hayvani 

derhal geberttim. Bu, tam bir katildi ve 
hiç bir mazeretim yolr.tu, çünkü yanına git .. 

tiğim aaman köpek bağlı \d:. bir kötülü1' 
yapmasına imkan yoktu; zaten yanına git• 
mesem de olurdu. Adi bir intikam hevesi. 

Gerçekten l:fü cinayet. Hem ben, kötü• 
lüğü daha ileri götürerek düşmırnımı ken• 
diaini çok sevmiş, kendisinin de bütün mu• 

habbet ve sadakatini bağlamı§ olduğu a • 

damın tabancası ile öldürmüştüm. l lntta 

cinayetim ilci katlı bir cinayetti. Bu hare• 
- Olabilir. Herhalde o zamanlar ken- ketimle. beni senelerce 0 köpeğe yaltak • 

disine hizmet ediyor, demek ki onun cür · lanmağa mecbur etmiş olan avukattan da 
müne ben de iştirak ediyordum; ama söy- intikam almış oluyordum. Doğrusu iftihar 
lemek lated.iğim bu değil. Belagatte üstad edilecek bir ıey değil ama jçimde bir fc " 

olan o adam, bir müstebid denecek. kadar rahlık duyuyor ve kendimi haklı buluyor• 

da elrahna hükmederdi. Ben onun gibi dum. r akat sonradan bu işi soğuk kanlı • 
ıözünti eeçirmek ister, hiç bir dediiinden Jıkla muhakeme ettim, ciirmümii yakından 

ilönmez adam sönnedim. Herkes gibi ben tetkik ettim. Hükmümü verdim, benim 
de o ne dene kabule. boynumu cğmeğe yaptığım işin bir cinayet olduğu su ~ötür

mecburdum. Yazın mahkemeler talil edilir mez. 
edilmez yazıhaneyi bırakır, istirahate çeki- Müddeiumumi Bolinier aynğn kalktı, 
lirdi. Ama benim de istirahat etmeme izni bir cigara yaktı; hiç şüphesiz. artık ba;;ka 
yoklu. Ben, yerimi kaybetmemek için o - tcYler düşünüyordu. Misafirlerine hü> ükıa• 
nunla beraber Correzc' de; Uzcrchcs'ten lona, hanımların yanına geçilmesinı teklif 
birbç kilometre ötedeki çitfliğine gitme- etti. -----··---....-----·-------------'-_ _,,, ___ .. 

TUZLA 

iÇMELERi 
1 İçme trenlerjnin vapurları köprnden 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,05 - 11 -
' ıa,16 - 15110 - 15,00 dit. 
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• Boa Poıta • 
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BORSASI 
3 - 9 - 1936 

Gfrvur Mehmet, derin bir sevinç defa aşk denilen şeyi hissediyorum. Türk Devlet Borçlan 
içinde idi. Tekrar geri dönmüş, büyük Hem de nasıl? ... Yıldırımla vurulmu~ Ura 

cadd<Jye gelniişti. Ba:rtonuna dayana gibi bir aşk... Eğer vaziyetim müsait % 7.S T. B. I 23,40 1\ o/o D Hazine B. -46,00 

1 l d ot0 ı.a T. B. n 21,67 Dablll ıatıkrU 95,75 dayana yürürken; zihninden, şun ar o sav ı .. Bir hafta, bir ay, belki de bir ~o 7,ıı T. B. ın2ı,ss 
geçmekte idi. sene burada ikamet eder.. Ve seni de ~'.!'.....:-=-0-.-.,~w--=D=-eımry~'~o-::tı.n:---:B=-o-rçlan-;------ Ala .. çok ala ... Baron F erdinand doya doya severdim. Fakat... IJra ı.ın. 
Jovanoviç cenapları gittikçe daralan -- Eh, ben de size yemin ederim ki, Erıani 97,75![ Anadolu r-reIH4,80 1 

bir çember içine giriyor ... Hem de, za- siz de benim hayatımda gördüğüm, en sına EmırUml00,0011 Anadolu M 4S,80 

vallı prenses Şima ile kolkola olduğu kibar, en zarif bir erkeksiniz... Eğer 
halde... Yalnız mühim bir şey varsa, benim de nişanlım olmasaydı, ben de 
bu kapıdan girmek: biraz müşkül ı ola- bütün aşkımı ve kalbimi size vakfe -
cak. Baron cenaplarını yattığı yerde derdim ... Ve hayatımın bütün saade • 
bastırmak için, herhalde başka bir ge- tini sizden beklerdim. Ne çare ki ... 

ı;..çit aramak lazım. Bunun için de şimdi- - Şu halde ... Nişanlınızı çok sevi-
den kafa yormıya lüzum yok. Aldı- yorsunm:. 
ğım bu kadar malumat kafi. Bahusus - Doğrusunu söylemek lazım ge -
bu malumat, bu gece çok işime yara- l~rse; ona olan merbutiyetirn. sevgi • 
yacak. den ziyade, bir söz mesele.cıi. 

Sosyeteler EahllDll 

ff. B. Mil. 
• • HA. 
, • No.me 

Merkez B. D. 

Ura 
85.00 \ İst.. TDıntaY 
10,00 1 Bvmorı'1 
10,00 'l"erltOd 
82.'lO A. Çimento 

ÇEKLER 
Jtr1. 

ı.ın. 

22 • .SO 
9,.50 

14,75 
12.os 

hterıtn 
J'. Frangı 

635.7.S \\ Liret 
12,06 Dolar 

L T. L. lçlr. 
10.0920 
0,7!120 

NAKiT 
Gavur Mehmet, böyle düşüne dü- - Nasıl bir söz~.. ..- Kri- Krı. 1 

ı::üne, Mısır otelinin kapısına gelmişti. - Kendisile evleneceğime dair ver- 20 F. Frangı 167. j 1 Ma~ so.oo 
T 1 Dolar 126.00 20 Drııhmt 23,00 

Otelin kapısı, sımsıkı kapalı idi. Sa- diğim söz. 
1 
:ı.""un 634,00 20 Leva 24,0D I 

dece üzerinde otelin ismi yazılı olan - Adam sende .. Öyle bir zamanda 2o Liret 160,00 20 Ley 16,00 ı 
bir fenerin hafif ışığı, kapının önün - yaşıyoruz ki, verilen sözlerin hiç bir 1 1---------------ıı 

Borsa D21ında 

Mehtap • • • 
gezıntısı 

4 Eylul 936 Cuma günU akşamı 

AKAY DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 
Festival Hey'etinin istirakile Boğazın yakın kısmında yapıla~ 

mehtap gezintisine tahsis edilen elektrikle tenvir edilmiş vapurlartO 
hareket cetvelidir: 

Köprüden 

1 

Kalamış vapuru saat 21,25 te Köprü - Ada 
iskelesinden 

Heybeli " saat 21,30 da Köprü - Kadıköy 
• iskelesinden 

Kadıköy ünden: Göztepe vapuru saat 21 ,05 te Kadı köyünden 
21,13 ,, H. Paşadan 
21,30 " Köprüden harek~• 

Adalardan 
alaya iştirak edecektit• 

: Erenköy vapuru saat 21, 10 da B. Adadan 
19,55 Heybeliden 
20,30 Burgazdan 
20,45 Kınalıdan hareketli 

Tophane önlerinde fe' 
ner alayına işti..
edecektir. 

ÜCRETLER: 
deki kaldırıma serpilmişti. kıymeti yok... Bahusus, böyle mese- L. K. L. K. 

11 Gavur Mehmet, kapının içerlek ta- lclerde... ~ı K!'cdl Fonslye 1/ Mübadil Bon. 00.00 1 1 
25 

Kural 
rafına çekilmiş; gözlerini, uzaktan gö- - A .. Nasıl olur?.. 1881. senesi 00,00 Go.yrı • • 00,00 : 1 

Köprüde binecek yolcular için gidip gelme 

rünen Venedik sokağının başındaki - Nasıl mı, olur? .. Onu, ben bil- ~:~~ ; 1~~:~~!ı ~!~~diye ~ı ~~:~::ra:e H. Paşadan " " " " " ;,
5 

: 
fenere dikmişti. Biraz 90nra oradan mem. Fakat, dün akşam bunun en ~ _ _ _ . dl " " " " " 

bir gölge belirmişti. Ve bu gölge, ote- canlı misalini bir yerde gördüm. Mehtap gezintisi bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelerC 
lin önüne takarrüp etmişti. - Nerede?.. .............................................................. uğrayarak yolcularını çıkaracaktır. "952,, _.... 

Ornm~G&~rM~m~du~u~ -B~im~nke~r&nb~inine- ••••••••••••~,~,unmn••••••••·~·---••••••••••~ 
basamaktan inerek 0 gölgeye doğru vinde... Orada mükemmel bir ziyafet ,_ N f v k A ı • d 
ilerlemişti. Sol elinde mendil sarılı o- tertip edilmişti. Bir de çalgı takım, ge- Den i z y o 1 1ar1 a ıa e a e tın en 
lan cılız, sıska bir adamla karşılaşrak tirilmişti. Çalgı takımını idare eden, 1 Ş L E T M E 5 l • • 
aralarında şu kısa muhavere geçmiş - Fani isminde bir çingene idi ... Amma; Acentelen: Kara.köy Köprübaıı 
ti: güze\, yakışıklı, çok mükemmel giyin- Tel 42352 _ Sirkeci Mühürdarzade 

- Nereye gidiyorsun, delikanlı. mi~ bir çingene ... Bunun yanında da Han Tel. 22740 
- Mısır oteline. genç, sarışın, kibar tavırlı bir kadın ,. ___ .. 
_ Orada ne yapacaksın}. bulunmakta idi... Kadın, orada bulu- RADENJZP 
- Atinalı bir tüccarı göreceğim. nanlarm nazarı dikkatini celbetmişti KA 
-Seni kim gönderdi} Ona bu kadının kim olduğunu sor - PAZAR POST ASI 
- lzmirli. muşlardı. Çingene, bilatereddüt, yem 
- Pekala .. Atinalı tüccar, benim. sevgilim; diye cevap verdi ... Gene o· 6 Eyliil Pazar günü saat 12 
'-- Öyleyse. buyurun, gidelim. rada bulunanlardan biri; e, biz sem de Karadeniz hattına kalkması 

* 
bir şantözle sevişiyor, diye işitmiştik lazımgelen posta yalnız bu haf

(Arkası var) 

Bu Akşamki Program 
İSTANBm .. 

ı; Eylul umartesf 

İSTANBUL 

taya mahsus olmak üzere bir 
gün teehhürle yapılacaktır. Bu 
postayı yapacak olan AKSU 
vapuru 7 Eylul Pazartesi günü 
saat 12 de kalkacakhr. 

Bu posta her hafta olduğu 
gibi yükünü Cumartesi günü 
alacaktır. "908,, 

MUDANYA 
Postaları 

1 - lmıak-Filyos hattının Germece, Balıkısık, Kayadibi istasyo~~ 
nnda dördüncü "Sınıf birer yolcu binasiyle birer umumi heli inpaı br 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa 8/9/936 tarihinde aaat on beşte Demiryollar İ.nfaat D" 
iresindeki münakasa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işlerin muhammen bedeli «60» bin lira ve muvakkat tenıio"' 
«4250» liradır. J 

4 - Bayındırlık genel prtnamesi, çimento fMbıameıi ve vahidi kıY, 
fiat cedveli, proje ve planlarla münakasa tutnameai, mukavele projeti' 
den mürekkep bir takım münakasa evrakı «300» kurut mukabilinde O" 
miryollar ~t dairesinden verilmektedir. . 

5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No.h eksiltme kanunu. Ol~ 
bince ibrazına mecbur oltluklan evrak ve vesikalarla 7 /5/936 tarih 
3297 No.lu resmi ceridede ilin edilen talimatname mucibince Vekil~ 
almıt oldukları müteahhitlik vesikasını ve teklif zarflarını mezkiır 1 
nun tarifa.tı dairesinde hazırlayarak 8/9/936 tarihinde &aat on dörde k" 
~~ryollan l_nşaat Dairesinde tevdi etmeleri lmmchr. uSl 1» «517~ 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi i1An1' 
Muhammen bedeli 125000 lira olnn 2500 ton katran yağı 12/10/1~ 

Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binaJOSV 
sabn alınacaktır. · .J 

Bu işe girmek isteyenlerin 7500 liralık muvakkat teminat ile kanUJ' , 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1936 gün 3297 No.lu nu.'!::ı, 
rnnda intişar ebniş olan talimatname dairesinde alınmlf vesika ve teJOJ'' 

rini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazuııdt'~ 
Şartnameler 625 kuruşa Ankara ve HaydarpBfa veznelerinde ıatılJll"'" 

tadır. ,_ «5597' 

* * t Muhammen bedeli 12233 lira olan adi ve duble bina camlariyle ~• ~· 
camları 29/9/1936 Salı günü saat l 5,30 da kapalı zarf usulfi 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. • j)I 

Bu işe girmek isteyenlerin 917,48 liralık muvakkat temınatı91 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1036 G. :; ~ 
No: lu nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde al~ 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat l 4,30 a kadar Komisyon ReisliJY 
vermeleri lazundır. tJıf. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Af' 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıhlmakbtdır. . '/ -

--~----~--~~~~~-----
İst. f üne.Ü icra meaıurlu.."'ırndan: 
7/8/936 tarihli gazetenizin 4 üncti sahifc

slnln Son sütunundn. memurlyetimlzln 

934/3849 Numa.ralı dosya.sile takip edilmekte 
olan satış lllinım yapmış olduğunuz ÜSkU -
darda. buluna11 gayri menkulün kapu numa
ralaTı yanlı.slıJ{la 2. 17, 19 vı? gene lQJ olaraı· 

~nzı.lmışt.ır. 2, 1'1, 109, şeklinde tnshihen ıı~n 

olunur. 

l OGRETMEN ARANIYOR .~· 
Şehrimizin öz 1 ilk okull-"el!. 
dan blrf nde, yeniden açı~,eı 
eındlarda ç hşmsk t•t ,.ı~ 
MualUm Mektebi mezvnl-!111' 
dilek ve şarUanna, tucUınt .,r 
ve adresleri e blrlikde ( 1• t'; 
bul 629 ) posta kutuuun• 
malart. _ ____/ 

İst. 4 üııcü icra mrnıurıu::-11ndnn: 11 

13/8/936 tarihli gazeter.wn ı ı ın~~ 
Elnln Son sütununda. emnly0 t s.1ndı: 1 
tek memurlyctlmlzin 9341318:? nurrı~ il" 

yaslle paraya Ç"vrllmektc oınn gııyl' ııır , 
tulün s:ıtış llô.mndıı (Btrlncl kattıı ~ 
fizerinde lh.1.sl yiikllı 4 oda bir hCl~) "r. ~, 

,,.., d'-'ı r.Y 
dıktun soıırn (ol:-nın blrlnds sh... ~uf_J' 

çerçeve yakturl kaydı yerine ) ~ 1" 
(cephesi t.ıımire muhtaç sıva ve çc~~ıı'· 
tur.) şeklinde yazıldığından tashÜl 
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ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
Çok büyük ve pek muhterem 

nıisafirimizin teşrifleri münasebetile 
-Eylôlün 4 ncü Cuma günü akşamı Festival heyetinin iştirakile Boğazi

çioin yakın kısmında çok muazzam ve muhteşem bir mehtap 
gezintisi yapılacaktır. Şirketçe Hazırlanan duba 
mütenevvi renkli elektriklerle tenvir edilecek ve bu duba üzerinde muhte
lif rakslar İcra kılınacaktır. 

Heyeti tertibiye tarafından Boğazın bütün bu kısmı nurlara garkedilmit bir hatde ve umumi 
tenvirat içinde her taraftan atılan binlerce musanna fişenklerle o gece sayın halkımız bu büyük 
ve müstesna donanma seyrinde görülmemiş bir bayat yapyacaklardır. 

HAREKET SAATLERi ı 
21,30 da Köprüden 68 ve 74 numaralı vapurlar hareket edecektir. Bu vapurlar baştan bata 

elektrikle tenvir edilmi~ olacakbr. 65 numaralı vapur saat 19,20 de Bevkozdan hareketle Üskü
dara kadar Anadolu iskelelerine uğrayarak Köprü) e. 

66 numaralı vapur saat 19,30 da Yenimahalleden hareketle Beşiktaşa kadar R09eli iskele
lerine uğl'ayarak Köprüye gelerek kafileye iştirak edeceklerdir. Bu vapurda bir bando müzik 
bulunacaktır. 

FİYATLAR: Köprüden kalkan iki vapur için gidip gelme ücreti 25 kuruştur. Botazdan ine
cek vapur ücretleri gidip gelme 37 112 kuruştur. 

Gezinti bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelere uğrayarak avdet edeceklerdir. 
Pasolarla fotoğraflı kartlar ve karneler muteber değildir. 

Sıhhat için bundan . --

iyisi olamazı 

~NO'S, bütün dünyaca sıhhatın 

in latif bir yardımcısı. ~ıarak ta· 
ınmış.tır. Ci~az hazmının munta
am harinJ temin ve bu suretle 

lnükemmel günlük sıhhatini tan
tlrn eder. 
buaünden bir ş.i~e ENO'S alınız. 
12NO'S'un yerini hiçbir mümasil 
h,üstahzar tutarnayacafı na hemen 

l
esbi kanaat edeceksiniz: Sonder~ 
e teksif edif ~i~ bir tuz ~lan ~NO'~, 
ranüle şeklınde olan mumasıl 

müstahzarlardan daha çabuk ve 
daha kat'i bir tesir icra eder. 
ENO'S almakda israr ediniz. 

ENO' " Frult Safi" 1 
"Sel de Fruit" we "ll8J4 ;;g va Tuzu" kelimeleri fab
rika markası olarak ı.a:r 
eli edilmiştir • • 

-------------------------------------------------------~~~---._.. __ __.... _~------

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
----- Tabletleri Her eaanede araymu. 

----~--------------------------------------------------------------liayrabolu Urayından: 
~iter aene sonbaharda yapılmakta 011111 Haynhohı ha,..an .e qya pula· 

~ '-ı sene dahi lS/Eylir)/936 Sala &iinü aplarak Oç Pli devam ~ği 
ohuıur. ct807» 

Doklw Hal&z Cem-& 
D.Wliye ..-eha-

Puı.ardan marula bergUn 3 - 6 
DJvanyolu (104) No. 1'e.ielon: ~ 
'l'el Kandılli 38 - Beylerbeyı ~ 

~de ... 
-., ........ PERLOOENT,, dlf macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira a~ızın bilcOmle ,eraitl sıhhiyesinl 
haiz olan bu macun dl~leri çQrQmekten 
korur, diş etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
serinletir ve lnsanrn onranoş efesini 
artırır. 

-·-.,,,"'2 ve ~ · PellLOPENT·~ ol4,,.. ~4« 4..,. 
~~~~~ 

istiklal Lisesi 
Dlrektlrlliladea: 

l - 1l1c, orta ve Lise kısunları için Kız ve Erkek, yatılı ve yatısız 
tealbekaydına başlannmışbr. 

2 -Kayıd için hergtın saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
a - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin 

Y~ a mikdanla yeni talebe ıılmacaktır. Okula girmek isteyenlerin 
bır an evvel mOracaatıan tavsiye olunur. 

• - EylnIOn on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin mU
racaııLarı kabul edilmiyecektir, 

5 - İsteyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı, polis karakolu ar.kasında. Telefon: 22534 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

-

1 - 10/VIU/936 gününde bpalı zarfla sötürü olarak ebiltmeye koım
lan 33223 lira 28 kurut kqif bedelli Kayseri idare binaaı intutına isteldl 
çıkmadıiından yeniden aynı tekilde ebiltmeye konulmuttur. 

2 - FJaiJtme evrakı 1 lira 66 kul'Uf nmbbilinde lstanbulda İnhiaul.r 
lnf8Al Şuheainden alm•calrtır. 

3 - Ebiltme 8/IX/936 gününe rastlayan aalı günü saat 11 de Kaba. 
tatta inhisarlar Levazım Şubesindeki Alım aatım komisyonunda yapılacalİo 
br. 

4 - Munldmt te+Lwt zeı lira 74 kuruftur. 
5 - l.teklilerin ihaledm • a üç gün evvel lnbiwlar İııfaat Şubeılne 

gelerek cipim--• miLeın W ft7ll mimar olduklanna dair ehliyet veaikaJ.ri. 
nt illru ile mii--hn7S pei ilecekleri hakkında birer vesika almalan li • 
zımds. 

6 - T eldiflere ait kapah zarflar i.ıe aünü en geç saat tam ona kadu 
ltOlllİIJon Reisine makbuz mubbilinde •erilmit olmalıdır. «482» 

* * J - idaremizin Bit&.te yaptaac:ağl 35022 lira 37 kurut keşif bedeli 
•telye inpab kapalı zarfla eksiltmeye lmaınuttur. 

2 - Ebiltme 16 /IX /936 Çar,aml. sünü saat 15 ele Kabata,ta levazUD 
ŞubeaincMri alım, sabm komisyonunda ,..,.lacalmr. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kmUfbu'. 
4 - lıtekliler ihaleden en az iç aün evvel inbİlarlu' intut tuheıine gele 

nlr bu gibi itleri muvaffakiyetle J'llPlıklanıa dair resmi vesaik gösterdik
ten eoma ehliyet vesikası almabdrrlar. 

5 - ihale evrakı 175 1mru, mukabilinde l.tanbulda inhisarlar intut 
tubesinden Ye Ankara ve Bitlis Ba~müclürlüklerinden alınabilir. 

6 - Teklif kapalı zarfları en geç ihale günü tam saat 14 de kadar adı ge
çen Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmif olmalıdır. H804,, 

Geyve Şarbaylığından: 
119/936 Tarihinde ihalesi yapılmak üzere aç.ık eksiltmeye konulan 

Geyve kasabasının halihazır haritası için beher hektara istenilen 
paranın fazlalığı dolayısi1e açık eksiltmenin on gün müddetle uzatıl
masına karar verilmif olduğundan faJ'bıameleri görmek isiyenler 
bilabedel Geyve BeJediyesinden alabileceklerinden Nafia Bakanlığınca 
ehliyetnamesi olanların Elli lira muvakkat teminah vermek prtile 
tayin ol. nan ll/t'/936 Cuma günü saat 16 da Belediye Endime.nine 
n.üracaatları ilan olunur. •946) 



t2 Sayfa SON POSTA 

~ 

,. 
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Paslanmaz 
·Yeni 

Tıraş Bıçağı 
Dünyada mevcud bOtnn tıraş bıçaklarının 

mutlak en mükemmelidir. ' 100 defa tirat 
eder. Hasan tıraş nıakiuesile birlikte Hasan 
tıraş bıçağı senelerce su içinde kalsa kat'iyen 
paslanmaz. Tıraş olunduktan sonM temizleme· 
ğe hiç lüzum yoktur. 
Aksini ispat ed(::ne : 

100 ira verilir. 
İhtar: Yum.uşak sakalı olanlar paslanmaz 

Hasan bra~ bıçağını birkaç dakika kaynar 
su içinde bıraktıktan soııra tıraş olmalıdır. 
Çok keskin, çok hassas olup bir dakikada 
huzur ve rahntl \ insanı tıraş '-der. Ve perdah 
olmağa hacet bırakmaz. Adedi 6, 10 adedi 50' 
kuruşa. 

Hasan depo•u; latanbul 
Ankara, BeyoQlu 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamulatından 
LİKÖR, ŞARAP. KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESİ verilir. 

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

LERİ, İÇKi SERVİSLERİ, SOFRA TAKIMLARI v. s ... 

.. . : .• · .:-: .... ~~: ...... ·' : ·. . ~:t~""~...... . .. 

&on Posta Matbaası Bergama Belediyesinden : 
r Her sene açılması mutat olan Bergama hayvan panayırı bu ıene de 
14/9/1936 da açılacağı ve umumun iatirahatının .müe_m~en _bu,1.unduğu 

Neşriyat Md. ı Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi ( A. Ek.rem UŞAKLIG1L 1 S. Ragıp EMEÇ ilan olunur. (505) 

~ 

Paslanmaz 

BASAN 
TIRAŞ MAKiNESi 

Adedi 100 kuruş 

BASAN 
TIRAŞ FIRÇASI 

BASAN 
TIRAŞ PUDRASI 

20 - 30 - 40 kuruş 

BASAN 
Tıraş sabunu ve kremi 

B A S A N 
TIRAŞ KOLONYASI 

Eylôl 4 

~ -

KANZUK MEYVA TUZY 

Kanzuk meyva tuzu en hoı me~a 
usarelerile hazırlanmıştır. Hazaıi 
kolaylaştırır. lnkıbazı izale eder· 
Kanı temizliyerek vücuda ~ 
ve canlılık bahşeder. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lıtanbul 

BAYLARA lAzı.-. OLAN 

TEKSAYT 
HER ECZANEDE SAT'ILIR 

VENÜS GİBİ GÜZEL KALMAK 
• İSTİYORSANIZ, Dı1 . 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
kullanınız. 

Venüs milstahzaratı en saf ve en to
miz ve gayri muzir maddelerden yı: 
pıldığından size ebedi gençlik teınJ.IS 
eder. 

Deposu: 
NUREDDİN EVLİYA ZADE 

T1CARETHANES1 
İstanbul 

, Udi Muallim F A H R 1 gecesi 
41
----" 

1 
Bu akşam: K 1 Z K U L E S i P A R K 1 N D ~ 

Türkiye Ses Kraliçesi H 1 K M e T R 1 Z A 
Solist ( Nebile ) ( Mustafa ) ve eski Darüttalim arkadqlannıll 

iıtirikile. Dühuliye yoktur. Dönüş vapurlan 
'9 Salacakdan 1 1/2 da 41m ____ ,, 

• 

PBOTEii 
Merhe~ini kullanan Frengi ve Belsoğukluğuna tutulinaz. ·~er eczanm!I~ 

İdrar yollan hastalıkları mütehassısı 
Dr. R E 1 D 8 A M 1 B E R K E R ~ğlu, ilıil cad. Mis sokak Gökçek ap. _Kat 2 __,,, 

Son Posta 
iLAN FIATLARI 

- Gazeteni; esas yazısile bir . ,il; 
tunun iki satırı bir (santiftl 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre biT eantlın jjıt' 
fiatı şunlardır: 

Sahife 
J) 

JI 

J) 

: 1 - 400 kuruş 
: 2 - 250 JI 

: 3-200 JI 

4 - 100 JI 

Diğer yerler : 60 • 
Son sahife : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati (8 ) 1',eli· 

[ 

me vardır. 1',ll' 

- ince ve kalın yazılar tutaC~ 
. 1 ··Jr.iilut· 

rı yere göre ıantım e o ... / 


