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bir. siy&st ehemmiyeti haiz olduğu
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Asuer iki phıj daha aldılar, Fransız hududuna bpn 
kadın, çoluk c;ocuk pek feci ~pkilde katliam edildi: 

Ku·çok Antant L.oo-.' <Hmuat> - on-.. 
Preee mutmMn bildiriyor: Banelo-
nada bir balyanın katli yüzünden l-

y l k I 11 Yor ID U ' talyaıım büjük zırhhlannclan biri 
1 daha lapnya ıularına doiru ahreket 

------ ebnittir. Zırhlının 1500 kadar ltal-
Romtın§•tltıld MtB..l•rle yan aakeri de laflC:lıjı, Romanın 
Hitı.r-Horti mllUluıtı .,.,,_ tazminat iatiyeceji ve tazminat ala- Aanerln Futan getirip harbe aoldaklan 

adı.. takdirde Madricl hükGmeti yedi askerler 
•ıtıda mlbaae6et oarm11 ::yh!de tetebbüılere IİrİfeeeİİDİ .. bil- ltalyan membaının teyid ettiğine~. 
Londra-' (Huauat) - Onited Preaa·· diriyor. Bir riva~te aöre bir ltalyanuı re, lpnyadaki ltalyan büyük ~ 

in muhabiri bildiriyor: Almanya dev- Bandona'da katli asilere ;rardım .. Madrid'den Alicante'a nakletm~. 
let tefi Her Hitler ile Mac.r Nailli Sal- bahane ittihaz edilecektir. \1aamafi bu tedbirin Bucelon tehriD-

ADn m a .... •,,.._> Roma. ' (A.A.) - SaWUyettar lij <Dnmıın 3 iactl •,..._> . 



2 : Sayfa 

Hergün ·'.Resimli Makale 

Umumi dünya 
Siyasetinde lngilteıe 

« 

Resmini gördüğünüz Kraliçe Mar! 1 
vapuru bir kaç gün önce, Atlas Ok-1 
yanusunu dört günden kısa bir zaman· 
da geçmeğe muvaffak olarak yeni bir 
rekor kırdı ve mavi kordelayı kazan • 
dı. U mumiyetle dünyaya dağılmış bir 

fikir vardır: Bu rekor, fen ve tekniğin yeni bir 
• İngilizler siyasette mahirdirler. » zaferi idi. Gemiciliğin ta buharın ilk 
Hiç ~üphe yok ki bu fikir yanlış de- keşfinden başlıyarak bu seviyeye va • 

ğildir. lngilizler siyaset sahasında baş- rmcaya kadar geçirdiği ileri merhalele
ka milletlere nisbetle daha fazla mu - :ri gözönüne getirecek olursak, fen ve 
V~~fak .<?lu~l~r .. Faka~, a?•ı:i. za~a~d~ r tekniğin durmadan ilerlediğini ve her 
bıı de lngıliz sıyasetı> t~bırı va; ~11 kı merhalede yolculuğu daha emin, da-
bu da başlı başına ayrı hır mana ıfacle h · dah h t b. h 1 1· d"- · · . b · ... 1 . . .· a serı, a ra a ır a e ge ır ıgını, 
eder, u mana, Ingılız erın sıyasetJeıı- "h k .1 d"" hlik l" 

d .. · - ff • ld kl nı ayet va tı e un yanın en te e ı ne aıma vcrmege muva aK o u · a- . . . .. 
n eğilme, oynama, değişme kabiliyeti denızı sayıla~ Oky~nusta seyahatı, o~-
demektir. Zannedersek, bu manada d~ lenecek, sevıle sevıle yapılacak nefıs 
İngiliz siyaseti hakkında dünyaca edi- bir eğlence yaptığını görürüz. 
nilmiş müşterek ve umumi fikir yanlış 
değildir. 

Fen ve tekniğin zafer şahırahı açık· 
tır ve sonsuzdur. Onun kazandığı her 
muvaffakiyet, yeni bir muvaffakiye -
tin rnukaddemesidir. Her muvaffaki -
yet çalışmalarını hızlandırır ve daha 
yeni icadlarla evvelce kazandığı mu -
vaffakiyetlerin başına bir taç daha ge
çirmek ister. 

SON POSTA 

a Fen ve tekniğin zo/erleri a 

İngiliz siyasetinin bu hususiyeti ne
den ileri geliyor? İngilizlerin muhafa
zakar bir millet olduğundan behsediJir. 
İngiltere an'aneler memlek~tidir, ora
da her şey, devletin temel kanunları bi
le an'ane üzerinde duruyor. Böyle Cl]

duğu halde İngiliz siyasetinde göze çar
pan bu çfilakliğin, bu alastikliğin 5ebe
bi nedir? Acaba, bu hal, İngiliz ırkına, 
İngiliz kanına, İngiliz zekasına mahsus 

Bugünkü medeniyet, fen ve teknik niyetinin harikası durmayıp ilerlemek· ı ferler, medeniyetin bu harikasıni mu· 
medeniyetidir. Fen ve teknik mede • tir. Kazanıldığını gördüğünüz yeni za- hafaza ettiğini anlatıyor. 

Eyliil 5 

işçilerin hakkı 

._ _______ E. Talu _ _. 

T e~;rdağından bir mektup aldıl11• 
Bizim gibi gazetecilere kim ınek• 

tup yazar? Tabii demı olan!. DoksaD. 
dokuz kapının eşiğini boşu boşuna 
aşındırıp ta derman bulmaktan üınit 
keaenlerdir bizim muhabirlerimiz. 

Bu sefer de, iki sayfa dolusu döşe
nen, yanık bağrının, birikmiş te taşJDlf 
ağusunu dışarıya vuran, gazeteciJi• 
garazsız ivazsız hak ve hakikat müda• 
fit bellediği için, onun tütmeyen oc~ 
ğına düşmekten teselli bekli~n bir kaf 
işçi yurttaştır. 

Hem de yol işçileri.. Kızgın güne
şin, sinsi yağmurun altında, kırdığı tat' 
)ardan ekmek lokmaları çıkarmağa ba
kan, en çetin bir işin işçileri. 

Dertleri, devasız kalmaya mahkU!I' 
olan cinsten değil. 

Müteahhitlerden şikayet ediy.Jrlar~ 
Ve diyorlar ki: 

ve sırf hilkatin verdiği bir kabiliyet mi- ==============================================-

- Önceden şu kadar gündelik Ü~ 
rine mutabık kalarak, aylarca çalışıyQ" 
ruz. Sonuda, hesap görürken, müteali' 
hit mızıklanıyor; paramızı kesiyor C 

( S 6 Z c ' tam vermiyor. Çalıştığımız müddetçe 
dir, yoksa bunun başka ~ebepleri var 
mıdır? Ali A S 1 N D A J bakkala, öteye beriye borç ediyoru:ı• * Sonunda elimize geçen para, hazan b\İ İngiliz milleti bir ada üstünde yaşar, ----------------- borcu ödeyemiyor. Perişan oluyoru~·· 
siyaseti denizden denize aşar, kıt'adan Ziga/•ilere Amerikada çabuk nikah- Renkle Sayın işçilerin derdi bu kadar değiL 
kıt'~ya uzanır. Dünyanıned her köşesin- Çağrılan ot )anmanın önüne geçildi Tedavi 1l$U[/l Vilayet hesabına da çalışmışlar .. Ora• de Ingilizleri alikadar en bir mesele . . . . 
vardır ve her mesele olan yerde de bir lngıltere ordusu bırıncı dragon ala- ~ Nevyork·da aari ve orijinal bir aa • dan da haklarını bir türlü alamıyorla~ 
siyaset bulunur. Bunun için İngiliz mil- yı eski muharipleri geçenlerde arala- ~ natoryomun resmi küşadı yapılacak • mış. (Hükumet bunu yaparsa. artı . 
Jetine göre muayyen bir siyaset yok - rında bir ziyafet tertip etmişrlerdir 

1 ® tır. Bu sanatoryomda hastalar renk • müteahhit ne yapmaz~ Düşününf >J 
\- ~· ";/ ..... ·, tur; bir takım siyaset kombinezonları Bu ziyafete eskiden bu alaya men- . , , lerle tedavi edilmektedir. diyorlar. . . . ti 

vardır. Yahut İngiliz siyaseti için mu- sup ve harplere girmİf ihtiyar bir at da ~ • s Kırmızı ve mavi renklerin aaab ü- Hakılıdırlarl Kendılerıne bu ezıye 
ayycn bir .. 8~?'aset ':~r?.ır, b~r tek siya- davet edilmiştir. Bu dört ayaklı misafi- r 'Ci zerine iyi tesirler yaptığı sabit olmuş- edenler - eğer varsa - ( malmemurd 
set: Yeryuzunde _huküm su~n kuv - rin hatırı için hususi bir takım hazırlık- (• • tur. Yeşil ziya ile de bir çok deri has - eziyet için yaratılmıştır) kanaatini yt:' 

\b•etll er arasında bbır taıo:n muvalerzeneler lar da yapılmıştır. Ziyafet yerine bir ta_lıklarının iyilCftiği anlaşılmışbr • ren eski, saltanat devrinden artaka)ını~ 
u unmasına ve u muvazene ara- ah . ed"l . bu ah M=.ı- ve L_-.:m .-:L .... _ı __ nın ela ··- bu zihniyeti kafalardan aöküp atmaliı sında da İngiliz kuvvetine ve İngiliz si- ır mp ı mıt.ve. ırda ~arp es- KJe nazı ~ ..a• ~ 

yasetine hAkimiyet temin edilmesine naımda .kıymetli hizmetler goren ve ziyanın tesirinde iyilqtiği görülmü~ ve bu Cumhuriyet yurttaflarına .. U-
dikkat etmek. Bunun için İngiltere hiç timdi teklüde ~ ihtiyar atın tür. kolaylığı ve iyi muameleyi gösterme 
bir milletle ne tarihi bir d~anlık, ne istirahati için bir çok tedbirler ahnmıt- Karaciğerinden hasta olanlara ye,il dirler. . .. ... . . . • 
de tarihi bir dostluk an'anesi güder. tır. duvarlı odalar tahsis edilm(ştir. Cumhurıyet Hukumetı, ışçılerİJJ 
Yeryüzündeki kuvvetler müvazenesf * Portakal rengi bilha... uykusuzluğa hak.kını korumak için çıkardığı kanuO' 
İngilterenin filin veya falanla dost ol- .. Haa9I .. kllde 81dllrlllllr-• iyi gdliyormuş... ların tatbikini, memurlarından. en k.,. 
masını iktiza ettirirse dmt olur, düşman devlete p•h•h~• m•lolur?,. Amerikanın lllinoz eyaleti, sulh * kanç bir itina ile bekler. 
olmasını icabettirirse, düşman olur. Amerikanın bir çok yerlerinde idam hakimine istisnai bir salahiyet ver· S•aU.n tllll'd....,_ pmrllMento L"3. 
Bunun için dün düşman olduğu millet- cezası kaıdmlmıftır. Buna rağmen yi- miftir. Buranın IUJh hakimleri Macaristan Bapckili Gömböf çok T 
le bugün gayet iyi dost olabileceği gi- ne bir çok yerlerinde idam cezasını e- mesela bir eğlence yerinde ve· çalışkan bir adamdır. Son zamanlarda • ~ • 4\ 
db~. bugün dl~st olduğunab"lirkal.rsü.:ı dfa ytarıli~ lektrikli sandalye ile infaz ederler. yahut bir pzinoda veyahut her yorgunluktan muztarıp olarak bir 18-
uşman ro u oynıya ı . ra eme U h ~• . c;I • ahLA_ h · h · b" t lant·~- b' "b" ·ı b. •· ••· 

ki bunl h .. d n , ta eyaıetın eme. m xwn angı angı ır op .- ın m e ır - natoryoma çekilmittir. Gömböf hak-
ann epsını ecen l mence )a - ··1·· •• bew . "h d d b" . 1 k . s·ı· •ı ? 

par, ne nezakette, ne kibarlıkta küçük 0 umu genıyo~sa ~~u .tercı e er. ~n ı~e s~vışen ve ev enme ısteyen kında fU vak'ayı anlatırlar: ı ıgor ınusanaz 
bir noksan göstermez. Geçenlerde bulunun mfazınclan 15 çıftlerm nikahlannı gece yamı hemen Bir aktam parlamentoda tahsisat * aün evvel viliyetin valisi bir mahkii • luyıvermekte idiler. koparmak için hararetli bir nutuk irat 1 - Bu mısrilan kim söylemiş~ 
Avrupanın berri devletleri böyle de- ma sormuf: Bu suretle evlenmenin kolaylığı il- ediyormuf. Bir aralık 1aata bakmıt ve .. Wllbülü muhrik dili~·~ 

ğildir. Fransanın AJmanyaya dost ol • - Asılmak nu, kurfuna dizilmek lin~. eyiletinin civanndaki eyaletler gece yarısına aeldiğini görmüş. Macar Ate§ kesilir geç~ . sabi .. ~]şeni~ 
ması, Alınanyanın Fransaya düşman mi, yokaa elektrikli sandalye de mi öl· ahalısıne de ıirayet ettiği için hemen kanununda gece yansından sonra mü- 2. - ~~~ Galibm Husun ve .. ~k fit 
olmaması kabil değildir. Acaba onlar mek iıtenin).. evlenmek iateyenler burada to~an - zakere yapmak memnu imif. Gömböt aenndeki .iki~ 0~ H~~:U,t 
çok muhafazakir, çok an'ane~~d~;ler de Mahkum derhal: makta idiler. Yapılan bir istatistiğe gö- diifünmüt. ne yapllll) Derhal haber Aşk hangi ka~~~. ıçınd~ ya~ış ı.,d 
ondan mı' Fransanın da yeryuzune da- H · _ı..sde -1c1- -ı·· a 3 - Karagozun lehinde ilk fe 
_ . · . _ - angı ~u o uru ursem ev- re geceleri yarım dakikada bir nikah göndermi.t mediateki bütün •atlan veren bislim kimdir" ğılmış bır ımparatorlugu ve onun da lete daha bahaLya mal lur di . ed"ld - . . d bo d rd .. L tah '- şey • 
b-tün dünyayı .kucaklıyan bir siyaseti 0 

• ye sor - ıcra ı igı ve aynı zaman a şan - u umıuf, ve nuı&una ıiaab ao- ) v:r. Acaba Franmz1arda İngili~ siyase- muf. • . . maların da bu nisbetler dahilinde faz- panncaya kadar devam etmif. Meb'ua- (Cevaplan yann 
tinin bu alistikliği neden yok? Çünkü, - Masluben idam edilireen, cevaba- la olduğu .ahit olmuftur. lar gün doğduğu zaman mecliaten ça- * 
Fransa bir ada üzerinde değildir ve Al- nı alınca: . • karken eaatlar hala on ikiye bet kalayı (Dünkü Suallerin Cevapları) ~ 

k d Fr · · h - Beni asınız demİf Hiç değilse Şımdı çabuk evlenenler «gece yarısı .. t . manyanın omşusu ur, ansa ıçın er · b .. . . . gos erıyormUf. 
1 

B yraklannda kırmızı renk 
şeyden evvel bir tek mesele vardır: devleti zarara sokarak intikam ala • af goz olma» çaresını kaybctmışler - * - a. . un1ard . Arj81ltf0, 

İn d" Zi h""k "' b ·· l·· "k!!t.I lunmıyan J:nilletler ş tr. ., Şark hudutlan. giltere için bir tek yım. ır · ra u um et u tur u nı an arı sat .. rttpb• •rlbt••r• ıl!W B zil Est nya, Yunanistan J{oO 
mesele vardır. tin':""'d" ·Tür·.:·ki -il-· 'enid--:--:--b·:""d t menetmiştir. Londra parklaruıda müteharrik:s~t durasre yta,rlanda,o Nifaragva Filisiin. s->' 

Deniz Dan Fr e ye e y en ıyı ır os - * , , 
. yo. · . . ansanın me- luk yapma devrinin gelmiş olduğuna i- bar» lan do1aftmlmağa baflanmıftır. vador, İsveç, Urugvay. Al 

selesı ~ansız sıy~etını_ ~rk hud~tla- şaret etmektir. Majeste Sekizinci~ _ Alman .. r r•ngınlardaa flklr•t Süt barı denilen feJ bembeyaz bir oto- 2 _ Cenubi Amerikanın en bil?'..'S': 
nna baglar. İngilterenın meselesı de d' d "" Tür" ki . Atat· k .. edlrorlar ob"I · · d bü--:.ı.. L-plarda --'- devleti Brezilyadır. Toprağının geııJr t "lte . deniz llaril d .. var ı un yenın ve ur un m ı ıçın e ,UA &a ıı~ ve 
h:~ ~~ go-~

0

h~r :eseı:!:1: ~.ya~~: ne sade şar~ de- Biz bir zamanlar fstanbulun yangın- buzlu olarak dc:lafbrılan süttür. ğl 8,550,000 ~ometredirb.i A ri.-. 
' nızlennın licıverdliği ne şark guneş- la d "k"' d d"k G 1. be 3 - Asom Sıyon Cenu me 

kar, ona geniş kıt'alarda,. geniş saha - . . - ' ·· . ·· rın an fi ayet e er 1 • ayret ı - Beyaz otomobilin içinde tıpb oto .. Pragua 1 rkez hükUmetidir. 
ıarda . uhtelif kab" lerının parlaklıgı veyahut Tüık gu - led" . 1 . . . f . . . . t!!L y m me --- .-"' 

genış ve m manevre ı- neşinin hususi cazibesi mahsulü değil- ıye rcıa erının ıt aıyemızı 18uuı et - mobil gibi bembeyaz ve çok temiz ai· - - ----- f 
liyetleri v~. . . . _ . _ dir. Bunlarla beraber, başka bir şey da- "?el~ri ü~eri~e bu şikayetlerin arkası ke yinmiş iki matmazel oturmakta ve Hollvutta bofanmak gayet k~ 
li İ~,~ :~~!~-~onın: :ra~1 ha var: Günden güne kuvvetlenen, dUn- sıldı. Şımdı Almanlar, yangınlardan,bunlar bir taraftan dezenfekte etıik.. Holivut gazetelerinde evlenrne ı~ 
- yehti, ebuu -rafi' eg~et· o. ay ı- yada yeniden sivrilmiş, genç ve faal ~ir şikayete baflamışlardır. 'ıleri kadehler ile çocuklara ve büyük • lan bulunduğu .gibi boşanma i~ 
gı ep onun cog vazıve ının ve h li . 1 Türki ka In ,. )ati .-
bu coğrafi vaziyet üzerine · kurulmuş k~;vet ~ nı 8 

an. yeye rşı k- itfaiye t.ilatının mükemmel, ev -ılere istedikleri kadar aüt vermektedir· da bulunuyor. Bu boşanma il~n. . r 
b. tar"h t 1.~-m·· .. --'-· 1 .. d .. İn gılız kalbınde yenıden uyanan dostlu 1 . k"' . 1 _ d 1 ldı 

1 
t l'"k ettigı"' ıçıll 

~ ~ e~~ un~ u~LC>U u. ur. - hisleridir. erın agır o ması.n~ ragmen sene. e er. .. . nema. yı zarına aa ıu 
gilız sıyasetını İngılız sıyasetı yapan B flm d tl - 'lü k kal Alman hudutları ıçmde tam 400 mıl·ı Sut barı denilen bu ,eki'I, Londrada lika ıle kartılanmaktadır. . iJ111 
kuvvet, işte bu tarih tekamülünün in - b" :ecen~ ~:Vet~ a=ri b~laca;;ın~ yon mark'lık yangın basan kaydedili- ki sütçülerin tqebbüıile başlallllf ve Bir gazetenin yazdığı aşağıdak• difl 
giliz siyaseti üzerinde yapmış olduğu -~nl a~ı bil ı1 ·· m ? o yormuıa pek büyük muvaffakiyet kazanmıtbr. timdiye kadar görülmemiş cinsteSlıı _...,. . . H d b 1 ak h soy emege mem uzum var ı. r M" U"" terbıyedir. er yer e u u~m , er <'Gelecek pertembe giinü ıı r 
şeye karışmak ihtiyacıdır ki Ingiliz ze- r l'' o· k Bowel ile nikahları i~Mıi 
kasmı terbiye etmiş, onu siyasette ı S T E R ı N AN M A ! td~l ın k ~c B "kahtan evvel de.:..': 
i · · d ed Al - k 1m ı t 1 S T E R t N A N .. ı ece tır. u nı L.. V'"'~ zamtırı erec e ça a o aya a ış ır - Blontel'in sabık kocası fotoğraIV _.ı.. -
mış • 'L!ll...:ler 1amaL'- . . yap--* Hadiseye bizzat phit olan bir arkadaşımız anlatıyor: lardan biri: Yüze yüze sahile çıkalNIK , top AHI ft• Braun ile ayrılma meraıırnı bok-* 
Eğer isterseniz şu son yinni sene i - İngiliz kralını yakından görmek istiyenlerden bir grupuıı kit kaybetm.i)elim, dedi. Sandala İle: Olmaz, polis haber caktır. Keza Mis Sudid Allen. ;\l1e0 

çinde bu çal.filtliğin size bir çok misalle- bindiği sandnl devrilmişti, içiQdekiler denizde yüziiyor • Çak Tul'dan ayrılacaktır. M~ 
18 

_. 
rini gösterebiliriz. Fakat buna lüzum lardL Arkadan gelen ikinci bir sandahn i~lntle bulunan • ahna ceza yazar cevabmı verdi. bu münasebetle demiştir ki " ~bi .:r 
yoktur; bunıan siz de haL!·Jayabilirsi- 1 ~ 1 ER 1 NAN 1 S T E R 1 N A N ıvt A ! ati ederek birbirimizle bir dost s• 
niz. Bizim burada söylemek isteyec:e - _J rılacağız.» 
ğimiz bir şey varsa o da İngiliz siyase- L.-------------------------""'."'9~--------------
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SON POSTA 

• 
Italya ile Almanya Fransada Fransa- Suriye muahedesi 

askeri tedbirler F ransa hükumetile Suriye man- Beynelmilel siyasette 

ar d 
• t ı v dasına son verecek ve Suriyeyi hayal ve hakikat ölçüsü 

asın a sıyase ayrı ıgı Ordunun motörleştirilmesi istiklal ve hürriyetine kavuşturacak H arici tehlikeden korunmanın baş-
lk işi sür'atle ikmal edilecek muahedeyi müzakere etmekte olan Su- ı lıca şartı kendi kuv\'etine güven-

i devlet ispanya İşlerinde, misakların imzalanması riye hey'eti reisi Haşim Etasi, müzake- mektir. Cemiyeti Akvamın yardımına 
ı ı . d . k" d" Paris, 4 (A.A.) - Blum ile Dala - renin neticesi hakkında şu sözleri söy- uzun müddet bel bag"laydnlar, bunun 

mese e erın e ayrı sıyaset ta ıp e ıyor d' • · h b 1 · kl ı · t· ıer nın ar ma zemesı sto arını, emış ır: , . .. . . tecrübesini yaptılar. Şimdı, bundan 
h._Paris, 4 (Hususi) - ltalya ile Al • vermemiştir. Bundan ba~ka İtalya Beş- muntazam ordu efradı mikdarını art· • . cS~rıye hey etı, muzakeren~1 ~'crdı- doğma derin bir inkisar içindedirler. 
~il tırmak ve ordunun motörlestirilmesi- gı netıceden memnundur. Hey etın ey- Bu tecrübelerin hasıl ettiö-. aksi tesir 
" Ya tarafından takip o1unan dış si- ler konferansına karşı vaziyetini tasrih · 1· 1 b 1 d p · S · d"" ., 
'"al ni tacil etmek suretile Fransa'nın mü- u aş ~rın _a ~rıste~ urıyeye ~- neticesi olarak da, Milletler Cemiyeti 
~: arın birbirine uygun olmadığı ~on etmiş olduğu, Rusyanın da bu konfe - nerek mılletm. dıleklerım t!erçekleşt __ ı- metru· k bı"r halde bulunuvor. Onun 
" 1lll d b lh dafaa sistemini takviye etmek tasav- ., - ., 
~er e i assa göze çarpmağa baş- ransa davet olunmasına muhalefet et- \'urunda bulunmakta iseler de askeri re~ m~ahedeyı ~e1?lekete ~-unmnyı u- mevcudiyetini şümullendirmek istida· 
d ıştır. iki devlet, ispanya İ\ilerine a- miyeceğini, hatta Almanya ile R usya- dd mıt edıyor. Sunyelıler, Suııye muahe- dında bulunan mı"sak da tatbik kabm-
~l'tıi '"d h 1 b 1 k f b 1 k hizmet mü etini arttırmağı düşün • b to l rnu a a e, eş er on eransının nın arasını u mağa im an bulundu - memektedirler. desinin hukuk ve mükellefiyetler a- yetini haiz görünmüyor. Bu sebeple, 

i....S> anrnası, Şark ve Garp misaklarının ğunu söyliyerek Fransa ile İngiltere kımından İngiltere - Irak rnuahedesin- bu misaka ameli bir kıymet vermek 
"ll1!al Muntazam kuvvetlerin 100 binden d · ı d - ·· ı] d" 
t
1
• • anması meselelerine karşı, bir • tarafından ileri sürülen mütaleaya iş~ en gen ° ma ıgını gorece < er ır.> için muhtelif milletler tarafmdan muh-

o tınd :WU bine çıkarılması muhtemeld ir. ls- S · t ı · · b" · d k du f " en ayrı siyaset tak;p ettiklerini tirak ettiği halde Almanya, henüz bu ~ urıye gaze e erının ırın . e 0 u . - telif projeler hazırlanıyor. Du cümle-
Oİterınişlerdir. noktalar hakltında ne düşündüğünü tihkamlar mıntakasında yeni kışlalar gumuz b~ beyanat, Fransa ıle Surı~e den olarak, cemiyetin yeni statüsü i -

İiahtalya, ispanya işleri~1e ademi mü • bildirmemiş bulunuyor. inşası ihtimal dahilindedir. arasında ımz~ı beklcı:ıen ~u~hedenın çin en son verilen projeyi, dört şimal 
ı aleye karar verip ademi müdahale Bütün bunlar Almanya ile f talyan si- F.z.lz•stı•n Je çefe pek yakında ıkmal edileccgını, ve bu devleti hazırlamıştır. 
Col'tı · u~ muahedenin Suriye halkını tatmin e- Bu devletler: 
..ııd ~lesine iştirak etmeğe karar vermiş yasetlerinin birbirinden tamamila ay- h d k h" tt ld - l t k 
uı u- 'lllU arebeleri ece ma ıye e o ugunu anama - İsveç, Norveç, Finlandiya ve Dani· 

lsgpu haalden Aylmaanya sheanüzh ce\i'a.

1
p lrıeoldruğiun0u gdösteermekatedsir. ker JV.I j tadır. . markadır. 

Kudüs, 4 (A.A.) - D.N.B. bildiri- Muahedenin lngiltere - Irak mua- Bu dört devletin Hariciye Nazırla-
yor : lngiliz-Arap görüşmelerino rağ • h_7desinin aşağı yu~arı tıpk•sı olduğu n münavebe ile diğerlerini Cemiyeti 
men, Filistinde karışıklık devam et - soylenmekle, . henuz_ neş:~ıunmıyan Akvamda temsil eder. Bu seferki tem-

• k d" H .. ..1.. 1 k muahede hakkında bır hayh ızahat ve- sil vazifesini ifa eden Norveçtir Bu 

d 1 1 1 hl 1 
me te ır. er gun o u ve yara ı ay - . . • · 

t d d"I kt d" rıl~ış oluyor. devlet, verdiği projede şu esasları ile-0 U a yan zır 1 arı e 
1
• me e ır. . Ingiltere - Irak muahedesinin esa- ri sürüyor: 

Lınko~~şayr al.ayı ıle İskoçya ala • sı, Irakın istiklalini tanımak, lrakın 1 - Silahları bırakmak. 
ltalya elçisi Madridi terketti ]arı tarafından açılmış olan köprüyü ymın m~frez;Ierı Nablus·T~l~a.r~ a: içişlerine karışmamak, Jrakın ordusu- ı _Cemiyeti, icabında sür'atle ha-

d b· (Baştarafı 1 inci sayfada) geçerken asiler bunların Üzerlerine a- rasındakı Bela yakınında e!).: kışılık bır nu \'C müdafaa kuvvetini inkişaf ettir- rekete geçirmek . 
~ c ır İtalyan amelesinin katli ile ala- teş ~çmışlardır. .. . çetenin taarruzuna uğramışlardır. Mü- mesine yardım etmek, Irakm müdafaa Bu iki noktanın başlıca esas olma· 
t~~ar ?lmadığı söylenmektedir. Mad- .. Olülerle yaralı~~r, ~uşu~·~r, dehşet tearrızlar tayyarelerin müdahalesi sa • kuvvetini inkişaf ettirmeslııe kad~r sındaki sebepler şöyle izah olunuyor-
.. dckı zayıf hükfımet!e herhangi bir ıçınde bulunan multecıler ıse Fransız yesinde dağıtılmışlardır. İngilizlerden iki memleket arasında tedafüi, tccavu- lar: 

:<>rüşıne tamamile neticesiz kalacağın- toprağına kaçarak canlarım ımrtar- bir tayyare zabiti ile bir rasıt ve bir pi· zi a~ke~! bir ittifakı idame e~ek, a~a- Silahlanmak bizatihi bir şüphe ve 
an ltalya b k t'l · · t • t . mak için bunların cesetleri üzerine ba- yacle neferi ölmü~tür. ikisi zabit ol _ dakı muşterek menfaatlere rıayet gos.- tereddüt havası varatmaktadır. Nitc· t nın u a ı ıçın azmına ıs· y 1 • k h h "' 
emekle 'kt'f d - . .. l , sarak köpri.iyü geçmeğe u~raşıyor ar- mak üzere dört yaralı vardır. Araplar tererc biribirine karşı asma~.e ma ı- kim, Cemiyeti Akvam rni.5akı, müteca· 

.ı, ı ı a e ecegı soy cnmeKte - d tt 1 h k t tesebbuslerden · db 
lllll', ı. J O .. 1.. it 1 · 1 d" Çe ye e o an are e ve :. ~ viz bir devlete karsı zecrı te ir alın · ""d i 1 o u ve a ı yara ı vermıs er ı r. - k . _ 

Irun'da esir edilmiş olan mu a i c- . . " d·-· B lA k"" .. ' d l uza kalmaktır. masını tavsiye ederken, tuttugu hedei 
ispanyada son vaziyet rin kaffesi öldürülmüştür. tenın gızıen ıgı e a oyun en 8 tı ev Fransa ile Suriye arasında yapıl- mütecavizi silahsız bırakmak ve zayıl 

, l ondra, 4 {Hususi) _ İspanyada Bu katliam, Badajoz katliamından yıkılmıştır. makta olan muahedenin bu esas daire- aüşürmektir. 
t~fll vaziyet şu merkezdedir : İrun et- çok daha feci olmuştur. D • k sinde hazırlandığı anlaşı11yor. Demek oluyor ki harpten korunmanın 
.~~nd_aki muharebeler şehrin bilfiil Asiler, şimdi Sen Sebastiyen'e taarruz eDJZ azaSI Fakat Suriyenin vaziyetinde fraka tek çaresi, evvela, silahları bırakmak-

lcr 
Utıle neticelenmiş sayılnbilir. Asi- etmektedirler. Bu şehrin vaziyeti ümit- benzemeyen noktalar Yardır. Bunların tır. Bunun için de, kararları müessir 

1 
' 'ehrin . . . . d k sizdir. Çünkü mühimmat yoktur. Bir genç sandaldan denize en mühimmi Suriyenin bir değil. bir olabilecek bir «silahları bırakma kon-

. arının s ıçıne gırmış ve ora a .. ·an • Kabine Gene Deği~ti düştü bog"' uldu kaç devletten müteşekkil olmasıdır. feransı» toplayıp çalıştırmak lazım ge-
lcy d on damlasına kadar mucade- L d 4 (11 ") ı· d ' Bu devletler Suriye Cumnur iveti A- ı· e eva k . 1 b' on ra, ususı - spanya a . . . . 67 1 ~ . • ıyor. 
'luç nıü m~ arar vermış 0 ~.11 •. ır ~ - bugün hi.ikUmet bir kere daha değişti Şırketı H~yrıyenm .. nu~ara_ı ' :a- leviler, Dürziler devletleri ve Lübnan Bu arada, silah ticaretinin evvela 
le . dafılc karşılnş~rnk dovuşmuş· ve düşen Gral yerine Kabine Sosya- p~ru gece bır sando~ın uzer.ıne buıdır- Cumhuriyetidir. Yeni muahedenin bu devletler tarafından, .sonra da beynel-
~:~ır .. lrun:u~ :vlerı. yanrn~kt~dır. listler lideri Largo Kabare1lo tarafm- mış, sand~lı yalpa!ıgı ~~t~~a .. almıştn~ dört. devle_t~ ~irle~tiri~ bi~leştirrnediği milel bir surette müraka~e a~tı~a ~lı~· 
t ~bıe de asılerın elıne geçmıştır. İ- dan teşkil olundu. Yeni kabine Sosya- Sandaldakıler de~ıze dokulmtLŞ..' bun malum degıldır. Şımdıye kadar alman ması, bu devletlerin, cemıyetı ıslah ı· 
dun ıle Behobie ahalisi F ram;a hudu - listler, Komünistler ve cumhuriyetçi- !ardan Mustafa oglu Osman bogulmuş- malumat bu dört devlet arasındaki çin düşündükleri başlıca çarelerden hi· 
~:na kaçmışlardır. Rehine olarak kul- lerden m~teşekkildir. Başvekil, harbi- tur. müst?kbel mü?asebatın ~;:ıhlyeti ha~- ri oluyor.'. . . . . 
1\ ılan 400 esirin akıbeti meçhuldür. ye ~1azırlıgını yapacaktır. . Ed. k d kında esas!ı hır haber ve1~1emektcdır. Bu dort. devletın -~s~ık~erı yalnı2' 
"~anların sayısı 10,000 i geçmiştir. Ispanya isyanının kopmasındaııbcrı lrne llpl Q Muahedenın yakında ne.şnnden so~ra bunlardan ıbaret degıldır. B_u _devlet-
Asil · 1 'd h d fi . Madrid hükumeti bir kac kere değiş- B d bu nokta hakkında malumat alacagız. ler Cemiyeti Akvamdan tesırlı karar 

~ erın run an sonra e e en "S • e l\ h d . . b .. l•"k • . . . . . d' ven Seb . . . miş bulunuyor. ır V yan l !~lua e enın neşrı eş on gun u alabılmek ıçın ıttıfak esasının ta ıı o-
l;u .. astıyen şe~rıdır. . . Yeni Sosyalist hükumet mücadele· Dün gece saat 2130 da Edirnekapıda ~~r ~ş ol_~~~ için yakında merak etti- lunmasını da i~temektedirler. A:yrıca, 

~·1 • _kuınet Madrıd cephesınde bır de- yi sonuna kadar devam cttirıneg· e ve gımız but un noktalar hakkında esaslı ortalıkta halledılmeden duran ıktısat 
• ''kl k Salma tomrukta Kececi sokağında Se- hak 

I; ··' A vuku bulmadı~ını bildiriy?r. mutlak surette muvaffak olmağa çalı- nihanın iki katlı evinden yangın çık- malCımat ile karşılaşacağımız mu - ve para ~şl~ril~ müstemleke ~e~clele-
1,. 1 ukuınet kuvvetler: Huve:-kn nın s.acaktır. _ b kaktır. rinin ve ı_ptıdaı maddeler. t.aksım. ı .da-. 
ıı:.. l _ mış, u ev tamamen yanındaki evler de .. y 1 P arına varmıştır . ı' taly"'tılar Asilere Hala Yardım mı k dk .. a·· .. 1 .. O. R. Do~ vasının bır hale yola getırılmesı, ılen .. ısmen yan ı tan sonra son uru muş-

Feci Bir Katliam Ediyorlar? r · ) K J sürülen talepler arasında bulunuyor. 
li Lo d 4 (H .) . İ ur. Y ugos a V ra IDID Velhasıl İskandinav devletleri isti-

'll'ı. endaye, 4 (A.A.) - Rôyter ajan- ~- ra ~su~ı :-- spany~ _ma: - yorlar ki milletler maddeten olduğu 
dan: . lahatguzan bugun Ingıltere hancıyesı- Küçük Antant yıkılıyor mu? d ..., ıd·· .. .. 'b" d t ki ·rh ts" ler Mil 
~asy r ı · b ı ·1 1 k'" ·· ne müracaat ederek asilere 24 İtalyan ogum yı OnUffiU gı 1 manen e ~r _sı a e 111 

'. • istika ona ıst erın cyne mı e opru . . t ı· 1 d y b"ld" (Baştarafı 1 inci sayfada) !etler mıntakavı mısaklar aktetsmlcr. 
\aı., tnetinde Bidassoa nehri sahilini tayyaresınm es ım 0 un ugunu ı ır- tanatı Amiral Horti arasında vuku bu- B' · .' t ~ n "'a öbürleri 
&'tl..l\lp eden bir kolu, pek feci bir katli- miştir. h k d ırısı aarruza 

1 
ugrCayı ~ ı· Ak 

_,,, h . . . . . . .. h 1 k "t lan son mülakatın Macaris tanı silah • Dost devlet Ü Üm an İçin yardımına kossun ar. emıye ı vam 
~ sa nesme sebebıyet verım~tır. lspanyaya adcmı muda a e omı e- lamak ve sulh muahedesinin askerliğe l k . d b f"k . . filemşllmul bir hale getirsinler 
L ~~nluğa uğramış olan l\Iilislerin si gelecek hafta Londrada toplanarak yapı aca merasını e U• ı rınDı .. b"" ·l gu""llu' k olsun. 
~'lllll k F b . 1 1 1 1 kt ait hükümleı)ni bir emrivakile çiğne - J k ·· t ") • ve... unya, O:-Y ece 

arı ve çocu !arı ransız memur- , u ış ere meşgu o aca ır., unma uzere gaze ecı erı- Zehı· hayaliha-- _ Selim Ragıp 

ı 
. mek mavzuu etrafında dc;nüp dolaştı- .. ~ 

L • J ğı anlaşılıyor. miz Belgrada gittiler 
1(1 taraflı protesto!Titülesko mese esi Verilen malumata göre Almanya, 1 .. .... d Yugoslavya Kra mm on uçunc.:u o-J Avusturya ile Macari.;tanın silahlan - ~ m yıldönümü merasiminde bulun-

J~l>onya Rusyayı, Rusya da Romen hükumeti M. malarına ve sulh muahedesinin askeri ~k üzere Ulus gazetesinden Falih Rıf-
~l>onyayı protesto ediyor Titüleskodan çekiniyor hükümlerini çiğnemelerine tarafdar ol- kı Atay, Kurundan Asım Us, Tandan 

bn~~skova, 4 ( A.A.) - Tass ajansı 
ırıyor: 

~ .. Dış işleri Komiserliği İkinci Şark 
Jql.itosu Şefi Koslovsky'yi ziyaret eden 
~l.i~on ınaslahatgüzarı Sakoh, Sovyet 
)i Ut rnuhafızları ile bir Sovyet tay
tqkCsinin 28 ağustosta T anghing mm· 
~q~~81nda hududu geçerek Japon top· 
~\t arına girmelerini protesto etmiştir. 
lo\t Protestoyu şiddetle reddeden Kos
,,~ sky, 27 ağustosta , Japon-Mançuku 

~ttlerinin bir gün evvel Sovyet mu
~c ı~Jarına karşı ateş etmelerini bizzat 
~a~disinin protesto etmiş o~duğunu 

tla.tınıştır. 

makla beraber, bu hareketin küçük i- Ahmet Emin Yalman, Son Postadan 
tilaf devletlerine karsı nhim bir mev- Ercümend Ekrem Talu, Akşamdan Kfı.-

Bükreş, 4 (A.A.) - Gazetelerin ha- · · D d"" ı.. B ı rl dan okuma mahiyetinde olduğunu tak- zım Şinasi ersan un a~'_iam e gra a 
ber verdiğine göre, Münakalat Bakanı dir ederek bu isin başka bir zamana ta-• gitmişlerdir. 
B. Franasovici B. Titüleskoya mülaki l "k" · t "b t. . . d k"" Aı...-am gazetesi sahiplerinden Nec-

ı mı ensı e mış, aynı zaman a u - ~ . 
olmak için Bükreştcn hareket etmiştir. ..k "t"lA f d 1 1 .1 d 1 meddin Sadak da, Belgraddakı mera-cu ı ı a ev et erı e e an aşma ve .. 

Söylendiğine göre, Bas.· b.:ıkan, Mü- ~ ki . . . k · h simde bulunduktan sonra Cenevreye ya aşma sıyasetını ta vıyeye e em - .. · ı b" l"kt h 
r ı . . . gitmek uzere aynı grup a ır ı e a-

nakalftt Nazırmı rnrışıkhklaı· tevlidi, mıyet vermegı kararlastırmıştır. Bu k t . 
1 

d"r 
. . • re ·et e mı:ı er ı . 

siyasal nümayişler tertibi veya gazete sayede Macarıstan ıle Avusturyanın Yugoslavya Kralının do.1,um yıldö-
ne!iriyatı surctilc hükumet Ye millete muahededeki askeri ahkamı bertaraf ·nümü münasebetiyle ilk defa resmi 
hiç bir müşküliit çıkarmamak lazım 

geldiğini Titülcskoya bildimıege mc-
mur etmiştir. 

etmek için daha mi.isait şerait hasıl o - merasim yapılmaktadır. Şimdiki kra
lacaktır. Son günlerde Romanya ile Al- lın pederi müteveffa kralın vefatı mü
manya arasında başlıyan yaklaşma si- nasebetiyle şimdiye kadar matem tu
yasetinin bu esasa istinad ettiği anla- tulduğu için Kral Piyer hazretlerinin 

İtalya • Romanya 1 yor dofrum yıldönümü resmen tes'it edil-
~ı ı . b • •• • • 

R oma, 4 (A.A.) - Romanyanın V aziyet küçük itilaf namına tehlike- memiştir. Resmı matem muddetı hıtam 
]. ·l kt d bulmuş olduğu için bu yıl ilk defa tes-

yeni dış işleri bakanı Antonesko, ltal- ı sayı ma a ır. . . · B ·· b tl · 
it p · 4 (H A) K "" ··k · .1,. f ıt edılecektır. u munase e e merası-
1\raı B d . 1 . b k 8 ,,. b" 1 arıs, ususı - uçu ıt ı a ın d b.. ..k b. h . 

orı·s Prens Pol ı'l e go"ru"stu·· ya ış iŞ crı a anı . \. ıaııoya it le - l b ki k me Yugoslavya a uyu ır e emmı-
. 1 12 .ey_lulde .top anması ~ enen on_ - yet .... tfedı"lmektedı"r. Belgradct" fevl~"-Jl" . • graf çekerek ltal}·a ile su hun idamesi _ " .. . .... 

ı.. ... rıs, 4 (Hususi) - Bulgaristan . . . . b" ı· -· ı "k' seyının gerıye bırakılıp bırakılmıyacagı . Ad rasim apılacak ve muazzam 
~tqlı B . . .. ısının ış ır ıgı yapma.dan ve ı ı mem- 1. ·· ··1 k d" ç··· k "" k" '" k la c me Y 
r Qrıs, Sofyaya donuş yolunda · . .. . . şüphe 1 goru ~e te ı r. ·~~ Au uçuy bir geçit resmi icra edilecektir. 
t- l.i~osl _ y l leket arasındakı dost rnuna::ebetlerı m- itila f devletlerı arasında ıtılaf çıktıgı , .......................................................... _ 
1:ıa · av-yaya ugramış \'e ugos avya . . . . .. l 'k · 
"' ta~ -d Nfıilıi P rens Pol'ün savfiyesi- ı kışafından memnuniyetin i bıld ırmış - anlaşılıyor. neşriyatma gore top antının Stecı mesı 

tt\ı f" · Prag'da çıkan Çekoslava gazetesinin çok muh temeldir. sa ır olmuştur. tır. 

"Hakiki İngiliz 
Kralı benim!,, 

lngilterede mahkemeye 
verilen bir adamın 

garip iddiası 

Majeste Sekizinci Edvard İstanbu
lumuzu şereflendirdiği anda, Fransı~ 
gazeteleri de şu garip havadisi ver· 
mektedirlcr: 

Malborough Street'deki polis mah
kemesi Anthony W. Hall isminde bir 
adamın, chakiki İngiliz Krah benim• 
diye yaptığı bir iddiayı dinlemL5tir. 

Bu adam, bir eser yazmış ve oku
yan kimselere, gayesine u_laştığı tak
dirde verilmek üzere bir lngiliz lirası 
vaadetmiştir. 

Mahkeme, İngiliz tahtmın sahibi 
olduğunu iddia eden bu adamın hare
ketini ciddi telfıkki etmemiş ve berae• 
ettiımiştir. 

Kral olduğunu iddia ede:ı adnm 
mahkemeden çıkarken tah1.. ve tacın
dan feragat ettiğini ilan ctmi.;tir. 



SON PO.ST,A: . 

ŞBBİB BABBRLIRİ 

. Eylul ~ 

İstanbul Yedinci İcra Memurluğundaıı· 
Saniyenin Emniyet Sandığına birinici derecede ipotek bulunan 'e 

tamamına 4465 lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Kamerha~ 1 

mahallesinde (Tapu kıydında Kamavola) ehlivukuf raporunda Karnavo; · 
yeni Kara.kurum sokağında eski 18, 18 mükerrer yeni 20,22 (mahal1t. 
20) No. h sağ tarafı Süryani kilisesi malı sol tarafı Marika hanesı 
arkası Katina hanesi ve cephesi Karnavola sokağile mahdut ve evsaf1 
aşağıda yazılı kayden dükkanlı bir ev elyevm bahçeli bir evin sat~· 
masına karar verilmiştir. Zemin kahnda: Karosimen bir t~lık mo.ıayık 
merdivenle inilen karosimen bir taşlık bir kapıdan girilen bir sof• 
üzerine 3 oda bir mutfak bir hela bir merdiven altı ve arkada bahçeYe, 
çıkılan bir kapı vardır. Asma kahnda mozayik merdivenle çıkılı~ı 
karosimen bir taşlık mevcut olup burası zemin kabn aymdır. ikinci 
kahoda mo.zayik merdivenle çıkılan camekcinla bölünmüş bir sof• 
üzerinde üç oda bir kiler bir heli karosiman kırmızı çini malt~ 
ocaklı sabit rafla bir mutfak arkada karosimen etrafı ağaç korkuluklll 
taras küçük aydınlık. İçinde elektrik, terkos, havagazı tesisatı ıoe~" 
cuttur. Dahili aksamı yağlı boylalıdır. Zemin kat pencereleri deJlllt 
parmaklıklıdır. Ve cephesi kısmen yağlı boyalıdır. Birinci katınd• 
ortada bir çıkma vardır. Döşemelerin bazı aksamı ahşaptır. Bi~• 
kagirdir. Umum mesahası 1j9 metre murabbaı olup bunun 89 ınett1 

murabbaı bina zemini kalanı bahçe olan bir evin tamamı açık arttırıoaf' 
vazedilmiştir • . 

Posta ve telgraf tarif esi 
yarın değişiyor 

Yeni tarif ede, eski tarif eye nazaran 
tenzilat vardır. İsteyenler mektuplara 

pulları da yapışhrabileceklerdir 

mühim 
reklam 

. Yarından itibaren postalarımızda ye~ 1 keti için posta reklam sahiQ!nden 1 O 
ni ücret tarifesi tatbik edilecektir. para ücret alacaktır. 

Eski ücretler ile yenileri arasında Koli postal ücretlerinde büyük ten-
yarı yarıya fark yardır. Yeni tarifede zilat vardır. Bu ücretler deniz ve de
reklam etiketleri, ve tayyare postaları miryollan ve karalar diye mmtakalara 
ihdas edilmİtltİr. ayrılmıştır. 

Memleket harici, ve memleket da - · Her deniz ve demiryolu bir mm taka 
hili mektup ve telgraflarda tenzilat sayılmaktadır. 
yoktur. Deniz ve demiryolu mıntakalarm-

Şehir dahili için 20 gramlık mek - da: 
tuplar 4 kuruştan 3 kuruşa indirilmiş~ 1 inci mmtakada.n her 3 kilo için 
tir. Kartpostallarda fark Yc:>ktur. 50 15 kuruş, 2 nci mıntakadan her 3 kilo 
grama kadar gazete ücretle~i eskisi için 21 kuruş, 3 ve daha fazla mınta
gibi 10 paradır. Zarfı yapıştırılmamış kalarda 3 kilo için 27 kuruş ücret alı
~ kağıtları ve ticaret eşyası Örnekle • nacaktır. Eski ücretler 20, 30 ve 40 
rinden 50 gram ve kesrinden 1,50 ku- kuruş idi. 

ruş ahnacakhr. Kara mıntakalarında: 
Taahhütlü mektuplarda değişiklik B. t ka · · d b'·t ·· k 
k 

ır mın a ıçın e u un mer ez~ 
yo tur. l · · b h L:ı 12 h' · ik . er ıçın e er .ııu o , ıb~ mınta -

Posta havalelerınde 300 kuruşa ka- kalar için 18, 3 veya fazla mıntakalar 
dar 3 kuruş fazlası için de lira başına için 24 kuruş ücret alınacaktır. Eski 
20 para alınacaktır. Eski tarifede ~ ~i- ücretler 17,50,25 ve 30 kuruştur. De· 
raya 3 kuruş ve bundan sonrası ıçın ğer]i paketler de, yukarıdaki ücretler
de her lira başına 1 kuruş ücret alınır- den maada değerin 3 lira kıymetine 
dı. Burada yan yarıya bir fark vardır. kadar 3 kuruş, daha fazlası için beher 

!elgraf havalelerinde, telgraf üc; lira başına otuz para alınacaktır. Ev • 
retmden maada 500 kuruşa kadar :.> velden her 10 )ira için 15 kuruş alı -
kuruş, fazlası için de her 100 kuruş nırdı. 
ve kesrinden 30 para alınacaktır. Es- A d. u··cretlerı'nde de tenzilat 
k . "f d ·ı f .. · d b k r ıye ı tarı e e te gra ucretın en aş a 

mevcuttur. 
10 liraya kadar olursa her lira başına 
1 kuruş, 10 lirayı geçerse 1,50 kuruş 
fark alınırdı. Postrestantta fark yok -

Yeni ihdas edilen tayyare postala~ 
rmda da yollama ücretleri her 20 
gram değerinden 4,50 kuruştur. Karttur. 

Abone kutuları 3 sınıfa ayrılmıştır: posta'llar da 4,50 kuruştur. 
Birincisinden senelik 600, bir aylık Tayyare ile gönderilecek posta pa-
60 kuruş, ikincisinden senelik 400, bir ketlerinden her kilo başına 35 kuruş 
aylık 40 kuruş, üçüncü sınıftan da se- alınacaktır. Yeni tarifede pul bayile -
nelik 200, bir aylık 20 kuru~ kira alı~ rine de büyük avantajlar vardır. 
nacaktır. Halkın taahhütlü, adi mektuplar 

Posta idaresi, reklam için müfteri • dahilinde para veya kıymetli eşya koy· 
ler tarafından mektuplar üzerine ya • malan posta kanununa muhalif ol -
pı,tırılmak üzere yeni reklam etiket - duğund.an tutulan meblağ üzerinden 
)eri ihdas etmi~ir. Beher reklam eti • o/o 1 O cezayı nakti alınacaktır. 

Bir yüzük satışı Halde tahkikat 
Zabıta şüphelendiği bir yü- Hal müdür muavinine mu
züğü muhafaza altına aJdı vakkaten işden el çektirildi 

Kapalıçarşıda bin lira kıymetinde 
bir pırlanta yüzük satmakta olan bir 
genç kız zahıtanm şüphesini celbet ~ 
mi~, elindeki yüzük müsadere edilmiş, 
tahkikata ba~lanmıştır. Bu kız iki gün 
evvel Gaziantepden gelmiştir. 

Buraya mektebe girmek üzere gel
diğini, yüzüğü annesinin verdiğini id
dia etmektedir. Polis tahkikatın neti
cesine kadar yüzüğü muhafaza edecek, 
Gaziantepten alınacak cevapla yüzü -
ğün kıza iade edilip edilmem~i tayin e
dilebilecektir. 

Rusların. Hava 
Kurumuna hediyeleri 
Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat 

Bulca dün Rusyadan avdet etmiştir. 
Dost Ruslar Fuat Bulca ya hava ni

~anının en büyüğünü vermişlerdir. 
Bundan başka Türk Kuşuna bir çnk 
para.Şiltler hediye etmişlerdir. 

Beyoğlu birinci noterinin 
muhakemesi 

Suiistimal yapmaktan suçlu Beyoğ

lu birinci noteri Salahaddinin duruş -

masına dün devam edilmiş, muhake -

me suçlulardan hasta bulunan Kamilin 

Belediye teftiş heyeti tarafından 
sebze halinde yapılmakta olan tahki
kat bitirilmiş, hal müdür muavini F ey
zi 'ye tahkikatın vereceği neticeye ka
dar işden el çektirilmfitir. 

Bu tahkikatta halden çıkan ve ha
le giren mallardan alınan resimlerin 
tahsilinde ve hamal ücreti hesapların
da bazı usulsüzlükler olduğu tesbit e
dilmiştir. 

Teftiş heyeti diğer bazı memurları 
ve hamafbaş'larını da isticvap etmiş -
tir. 

Kadıköy $U şirketi 
Satın alın ıgor 
Kadıköy su ~irketinin belediyeye 

devredilmesi etrafındaki hareket de -
vam etmektedir. 

Şirket, Bergle adında birjsini bu hu
susta alakadar makamlarla temaslarda 
bulunmak üzere lstanbula göndermiş
tir. 

Bugünlerde hükumetle şirket mu -
rahhası arasında temaslara başlanacak 
bir, bir buçuk aya kadar şirket\n devri 
işi tamamen ikmal edilecektir. 

Osküdarda hava kurumunun 
müsameresi 

tabibi adli tarafından muayenesi için Bu akşam Üsküdar Türk Ha.va Kw·umu 
başka güne bırakılmıştır. Noter Sala • menfaatına olarak Kızkıılesi parkında çok 

güzel ve çok mütenevvi eğlencell bir müsa
haddinin tahliyesi için avukatlarının mere verilecektir. Bu müsamere sabaha. ka-

yaptıklan talep mahkemece reddedil- dar büyük bir neş'e içinde devam edecek -

mİ)ltİr. 1.ir. 

Fındık ve deri 
Fiyatları 
Yükseliyor 
Fındık piyasası son günlerde 3 ku -

ruş daha yükselerek 58 kuruşu bul • 
muştur. 

Satışlar şimdilik F ransaya yapılmak~ 
tadır. Bu ayın sonuna doğru en büyük 
müşterimiz olan Almanyadan da mü
him mikdarda talepler geleceği ve böy
lelikle fındık piyasasının daha sağlam 
bir vaziyete gireceği umulmaktadır. 

Son günlerde İstanbulda deri piya ~ 
sası da hararetlenmektedir. Piyasada 
bilhassa koyun derisi üzerine fazla iş 
olmaktadır. 

Bir hafta evvel 67-68 kuruşa satıl
makta olan hava kurusu koyun derileri 
bugün 72-73 kuruşa kadar yüksel -
miştir. 

Diğer deri fiatlarında da ayni nisbet
te bir yükseliş vardıT. 

Deri ihracatı en ziyade Almanya ve 
kısmen de Çekoslavakyaya yapılmak
tadır. 

İşçilerle konuşma 
Bugün iş idaresi reisi 
amelelere iş kanununu 

izah edecek 

Bugün Ticaret ve Sanayi Odasında 
f ş Dairesi Reisi Enis Behicin riyaseti 
altında i~ kanunu i:çin büyük bir top -
Jantı yapılacakhr. 

Bu toplantıda yalnız ameleler bulu
nacak ve İş Dairesi Reisi amelelere iş 
kanununun kendilerine verdiği haklar 
hakkında izahat verecektir. 

Bu toplantının en mühim hususi -
yetlerinden biri de Türkiyede amelenin 
hükfunetin davetile ilk defa olarak 
böyle bir toplantı yapmasıdır. 

Amelenin bu toplanhda hazır bu -
lunması için dün bütün fabrikalarda 
çalışan amelelere davet tezkeresi ya -
zılmıştır. 

Balkan festi vali 

Artbnna peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıyıneti 
muhammenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankant11 
teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzif11tı 
tenviri ye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şarbıamesi 2/10/936 
tarihine müsad.if Cuma günü dairede mahalli mahsusuna talik edilece1'"~ 

tir. Birinci arttırması 26/10/936 tarihine müsadif Pazartesi günü daireıni:ıd 
saatl 4den 16ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedeli kıymeti ırıU" 
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde solJ 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün dah• 
temdit edilerek 10 I 11 I 936 tarihine miisadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en ço~ 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanunll" 
Dun 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyaO 
ipotekli alacaklarla diğer a.lakadaranın ve irtifak hakkı sahipleriniJI 
bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilaıı 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daire" 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar sahş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakifll 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu "~ 
Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icares& 
taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla mallımat almak isteyenlerİJJ 
35/4041 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahalleq haciz ve tak" 
diri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan oluııur~ (100~ 

Mes'ud bir tesadüf Saray • 
sıneması 

Bize, yeni mevsiminden neticesi olarak bit 
vaadetmek =~:~!~~~u vaadi tut- Kimyagerin 

mak da lazımdır. saray sineması müdi.riye
tinin bu prensibinin, bu sene, her senekin -
den daha kuvvetle ve kat'iyyetle teeyyüd e-

Balkan festivali münasebetile şehri- deceği anlaşılıyor. Filhakika, başlıyacak o
mizde bulunan Bulgar, Romen ve Yu- lan mevsim için seçilen filmler, yıldızların si
goslav heyet1erile Türk heyetleri dün hirkar isimleri, bu seçmeye hakim olan zevk, 
gece yapılan deniz şenliklerine iştirak bize, şimdiye kadar misli görülmemiş sür -
etmeleri mukarrerdi. Bu program bi • prizler tebşir ediyor. 
lahara değiştirilmiş ve festivale dün (Allahın Bahçeleri) gibi bir şaheserin o
saat 21 den itibaren Taksim bahçesin- yuncuları arasında Ma.rlene Dletrich ve 

Cildi beyazlatmııl' 
için şayanı hayref 

bir keşfi 
Parisli bir kimyager, laboratul'ıı~ 

rında tecrübe ve melekelerle me$ııl 
iken tesadüfi olarak kolu ii?.erine dil~ 
şen biraz cıBeyaz oksijen:ıt in beY::ı.ı" 
latıcı bir hassası olduğunu görcı-t1' 
hayrette kalmıştır. Cildin kırmızılıltl9"' 
rı ve lekeleri hemen zail olmuş, beY9ı' 
saf ve açılı: bir cild meydana çıkınJŞ' 
tır. Bir çok kadınların yüzlerinde teC" 

Charles Boyer gibi bütün sinema. dünyası -
de devam olunmuştur. nm göz bebeği olan iki büyük yıldızı blrleş-

Dün gece Taksim bahçesinde yapı-
lan müsamere çok fevkalade olmuş ve 
programa varyete numaraları ve daha 
bir çok eğlenceJer ilave olunmuştur. 

tiren ve ancak mııh~em Saray sinemasına 
layık olan bir fllın1 vaadeden mücliriyetin di

ğer filmlerinden ne beklenmez? 
Bu filmler arasında, en yakında oynıya. -

Müsamereye yarın da devam edile- cak olanlardan, Maurice Chevalier ile Elvire 

rübe edil~ ve cildlerlni 3 - 5 Ievin dıJ.ll~ 
beyazlatmış ve yumuşatmış ve vuctı; 
dm1 nazik ve son derece itina edil11ıl 
azalaı·;na tamamen benzemiştiı·. cektir. 

Sajhk Bakam Ankaraya gitti 
Bir müddettenberi şehrimizde tet • 

kik.at yapmak.ta olan Sıhhat Vekili Re
fik Saydam dün Ankaraya gitmiştir. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceld nöbe~i eczaneler şunlardu: 
İstanbul ciheündekiler: 
Ak.sarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: (A

li Rıza). Bak.ırköyünde: (İstepanL Be -
yazıtta: (Sıtkı). Eroinönünde: (Bensa -
son). Fenerde: (Arif). Karagümriikte: 
(Arif). Küçükpazarda: (Hikmet Cemil). 

Sama tyada: (Erofilos) . Şehremininde: 

mazım). Şehzadebaşmda: (Üniversite). 
Beyoğlu cihetindekileT: 

Galata.da: <Hüseyin Hüsnü). HaskOyde: 

(Nisim Aseo). Kasımp~ada: (Miieyyet). 
?.1:erkez nahiyede: <vena Buda, Kinyo -
m. Şişlide: (Nargileciyan). 'l'aksinıde : 

(Limonclyan). 
Üsküdar, Kadiköy ve Adalardakiler: 

Büyükadada: (Merkez). Heybelide: (Yu
suf). KadJköy Muva.kkithanede: {Saa -

det). Kadıköy Söğütıüçeşmede: (Osman 
Hulusi). Üsküdar Çarşıboyunda: {Ö -

mer Kenan). 

'!-.----------------------------

Popesco'nun Günün Adamı; Frederich 
March 'la güzellik: sıfatını tamam en temsil 
eden Merle Oberon'un temsil ett.ikleıi bir 
meftuniyet ve şefkat fi1m1 plan Ölüm Perisi; 
Harry Baur'la Marcelle Chantal'ın Nlçevo'
su; Karyokanın emsalsiz mümessilleri Gin
ger Rogers ve Fred Astaire'in son muvaffa -
k.iyetlerl Top-Het; büyük t.enorlar ve pr1ma
donnalar serisi içinde Ricbard Tauberin Viya-

11a seni Seviyorum; Bir aşk gecesi filminde 
unutubnaz Madam Butterfleyl temsil eden 
Grace Moore'wı Viyana Çılgınlıkları !llml; 
altın sesll tenor Jan Kiupura'nın Meyerlin-
gin dilber mümessili Dan:ielle narrieux'nun 
oynadığı senenin en güzel Fransızca filmi 

.Kadınlar Klübü; Claudette Colbert'le Ro -

nald Colman'ın canlandırdıkları muazzam 
ve güzel bir şan ve şeref destanı olan İki Bay-
rak Altında; senenin en muazzam sergü -
zeştlerinden Kaptan Blud; Maskarad ve Ya

ralı Kuş fllmlerlnln büyük artisti Paula 
Wessely'nin Genç Kız Kalbi filmi. 

Balalayka'da Nana rolünü oynıyan Anna 
Sten'in harpten evvelki Rusya hakkında 

fevkalade bir filmi; Fredric March ve Katha-

01'" 
Hususi imtiyaz olarak bu oBeyaz 1'l'e" 

sijen:o (yağsız) beyaz yeni Tokaloll "tül1 

minde mevcuttur. Cilde nüfuz ve bil ıJ 
. M siyah benlen hal ve izale eder· f6 

mesameleri kapatır ve tene yeııl g,f 

kamaştırıcı blr manzara verir· aeY .. ,ı 
·ne " rengindeki yeni Tokalon ]U'eını ·<1• 

illi 
şayanı hayret cBeyaz oksijen» in "''°ıl" 

artt..v 
edilmiş olma.sına rağmen fiyatı • .. 

b .. d kL•natı 
mamıştır. Hemen ugun en .. iı: t.eC" , 
mağa b~lay~~~ ~e seri ve ınusnı l 
rübelerıni gorunuz. ,.,,,, ............... ..,,, 

-···-································:··· eii:>'' rine Hepburn'ün yaşatttkları 11üvazişk.5.r, ih- sarsan Charlie Chaplln'in şaheseri. ·· 1pı11l1 1 
tiraskar ve yürekler parçalayıcı bir tarih sa- bir servete maı olan senenin en ba11aıı 1 
hifesl, Mari Stuart ve nihayet SARAY sine- Asri zama11lar'ı zikredebillriZ... ip:;~ 
masınm yalnız kendine hasrettiği rıevsimin ~... dinC datıı:l ~ 

. . Saray sineması her sene .._..n .ı11ll"' 
en cfilibi dikkat lki h8.disesı; anr.a.k SARAY nıI sa.Ye:>" 
sinemasında görülecek olan minimini sansm la bir ihtimam ile seçtiği fil er :til-o' " 

diriI11 ıca 
mücize Şirley Templ'in üç son iilmleri. .. Bü- hiç şüphe yok ki herkesin tak 
tün dünyayı kahkahalardan bayıltan ve caktır. 

.~ 
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Yeni bir MEMLEKET HABERLERİ panayır _____ __;=--

• 
oluda ortamektep açıldı 

Bundan sonra Araçta da her yıl bir panayır kurulacak, 
Araçlılar yol ve mektep istiyorlar 

Ecevat d ·· nyada eşi olm1yan tabiat' güzelliklerine malik bir 
sayfiyedir. Esen ruzgarın da bile keskin bir çam kokusu var. 

I 

. 
ı 

Araç elektrik fabrikası 

İneboludan güzel l>ir görünüş 
lnebolu (Hususi) - İnebolu bu ha- çeşmelerine gelen suların borulan, hep 
~nüfusu en kalabalık ka:ıalann- çam ağacındandır. Burada her daime
~ biridir. Bu yüzden mevcut mek - sen rüzgarda bile bol bir çam kokusu 
~ler ihtiyaca kafi gelmemektedir. vardır. Kasabanın bir saat yakınında 
b· lada dört ilk mektep vardır. Bunlar Ecevet köyü vardır. Civarın en meşhur 
~ile ihtiyaca kifayet etmemektedir. sayfiyesi buraS'ldır. Civar vilayet ve 
taıakat bu dört ilk mektepten yetişen kazalardan pazar ve tatil günlerinde 
ku ebeler de tahsilsiz kalmaktadır. Çün- bir çok zevvar buraya gelirler. Burası 
d kazada orta mektep yoktur. Halkın sık ve cesim çam ormanlarının arasın
lhe~aınıı teşebbiµ>leri üzerine büyük da ve birer köşkü andıran seyrek ve 
lh~~Yacı maarif idaresi de gözönüne al- süslü evlerle doludur:. Şose bu köyün 
--~ ve kazada bu yıl bir orta mektep kenarından geçtiği için her yolcu bu -
~a~~ kararlaştırmıştır. Bunun için rada bir kaç saat kalır. Hiç bir taraf
ıi 

1 
guzel bir bina hazırlanmış, lazım ta eşi bulunnuyan ve membalardan fiş

tl~ e~ ~ ~cşkilatı yapılmJ.§, mekt~p mü- kıran buz gibi sularını içmekle doyul
ıu:Iu~ne de Kastamonu lisçsı mual- maz. 

. Araç (Hususi) - Araç küçük bir lemez. Evvelce Kastamonu lise veya 
kaza merkezidir. Bundan yirmi beşse- orta mektebinde bu kazadan tek tük 
ne evvel kfunilen yanmış, o~ bir talebe gö.riiliirk~ bugün bir hayli ta= ...... 5 .. ı:z ..... ll ... e ...... :;:-,.;,·:n .. _iz .. , ..... = çukur içind::~n kasabanın yeri de - lehe merkezde okumaktadır. Vakıa 

us ~ ğiştiri~ yi.us:sek ve düzgün sırtlar vaktile temelleri atılıp yanın kalan bir 
üzerine yeniden ve plfuı dairesinde ko- mektebin ikmali için dört bin lira talı -

Almaca ile luld1rcın tutmak rulmuştur. 45,000 nüfusu, 150 parça sisat verilmiş ise de bu da mektep ih -
yasak edlleblUr mi? köyü, Boyah, Iğdır ve Merküze ismin- tiyacına kafi gelemiyecektir. Mevcut B ize hadiseyi Çekmeceden gelen de üç nahiyesi vardır. Vilayet dahilin- mekteplerin kadrosu tamamlandığın _ 

bir köylü anlattı. o kadar garip de ilk elektrik tesisatı belediye reisi - dan açıkta pek çok talebe vardır. Halli: 
bulduk ki evvela inanmnk isteme- nin gayretile bu kaza da yapılmış, vi - bu hususta hükfımetten yardım bekle
dik, fakat o ısrar ediyordu. Nihayet layetin diğer kaza]anna nümune ol - mektedir. 
sütunlarımıza geçinneğe karar ver· muştur. İçtimai vaziyet çok iyidir. Halk Belediye işleri yolundadır. Çalı.~kan 
dik. Söylediği tudur: birbirleriııe yardımı sever. Ahlfı.ks:ız - bir belediye reisi varClır. Belediye, va

Çekrnecelerde yaşayanlar kışın rızık- lık hemen yok gibidir. Vfüiyetin en ridatının azlığına rağmen bir çok iş -
larını ekseriya avdan beklerler. Fa- mühim ormanlan bu mmtakadadır. ler başarmış, yeni )teni işlere c} atmış
kat bir atım sekiz kuru~ur. Her a- Yalnız ihracat merkezlerinin uzaklığı tır. Kasaba her gün biraz daha güzel
tımda vursa gene iyi. Arnmıı ba· bir çok ormancıların iflasına sebep ol- leşmektedir. Gelecek seneden itibaren 
un bop gider, vurulan av bahalı- muştur. Bir kısım ormanlar da 7..iraat her sene sonbaharda büyiik bir pana -
ya mal olur. Bankası hesabına faaliyet vardır. Ka - yır kurulması şimdiden kararlaştınl -l erınaen Ziya tayin edilmiştir. Mek- Buranın eski devirlerle de ilgisi var-

ı!~ talebe kayıt ve kabulüne de baş- dır. Bizans imparatorlarından birisi bu 
·k-unışbr. Maarif 'Vekaletinin bu ala _ köyün karşı cihetinde bir dağın tepe -

tn~:ebolululan çok mütehassis et - :~eh~:!: ;::: s~~=~; r:~~u·= 

Köylüler düşündüler, bıldırcını kur§Un 7.anın ticari ve iktisadi knrlanrun gün- mıştır. Bu kazanın yol ve mektep der
yakmaksızın atmaca ile tutmağa den güne durduğunu gören halk bir di halledilirse bir kat daha inkisaf c· 
karar ver.diler, tatbikata giriıtiler. mahreç aramağa mecbur olmuş, şimen- decek, halk zaruret ve maarifsizlikten 
Bu, daha ucuza mal oluyordu. Avcı diferc en yakın olan Boyalı nahiyesi kurtulmuş olacaktır. 
atmacasını aalıveriyor, atmacanın iS'ıfkametinde yalçın kayalar arasın -

R" . Küre \'C Ecevat 
lize ~re lnebolu ile Kasfamonu şosesi 
•
1 
~de yüksek dnğlann çam orman-

buldan buraya gelir, sarayın en güzel 
kadınlarını da beraber getirir, ıı1şmetli 
vücudunu scrinlctirmiş. Bugün bu ha· 
rabcnin izleri mevcuttur. Bulunmaz 
bir güzelliğe malik olan bu yerden ge
çerken keskin bir çam kokusu insanı 
mest eder. Uzaktan görünen Karadc -
nizin beyaz köpüklü dalgalan bulutlar 
arasında karışmış gibidir. 

tuttuğu bıldırcını hayvanın elinden dan eıli kilometrelik bir yoı yapmış - Kızılcahamam inhisarlar idaresı· 
alıp heybesine yerleştiriyor, bu su- lardır. Bu yolun yapılmasına idarci hu-

b~ ıçinde kurulmuş, küçük ve şirin 
ır kaza merkezidir. 

he Burada evlerde kullanılan eşyalar 
hl··Çarn ağacından yapılır. Su testileri, 

tun kaplar, arı kovanları, kasaba 

retlc rızkını kolayca temin ediy~r- susiye de yardım etmiştir. Diğer ta -
du. Fakat atmaca ile bıldırcın tut- raftan Safranbolu istikametinde de Ka
manın yasak olduğu söylendi. Köy- rabük istasyonuna hlıkumetçe munta
lüler de şaşırıp kaldılar. zam bir şose yapılmasına başlııııılınış

Şjmdi ağustos sonlnnndayız, nerdeyse tır. Bu suretle kazanın her iki taraftan 
av meVBimi ba !ayacak, bu mesele ih'iisadi irtibatı temin edilmiş olacak -
de tekrar dirilecek.. Llıtfen bizi ten· tır. Bu yollar sayesinde ihracat kapıSl 

Kızılcahamam (Hususi) - İnhi
sarlar idaresinde bazı değişiklikler y;;. 
pılmış, inhisarlar müdürlüğü memur
luğa tahvil edilmiş, kadrosu üç kişiye 
indirilmiştir. 

Sibiryadan gelen 
bir malul 

~~ragönü köyünde köy
hderin yardımiyle yaşıyor 

Nasrettin hocanın vir eder misiniz?» açılmış ve sönmeğe mahktil).1 olan or· 
Atmaca ile bıldırcın tutmnyı yasak c- rnancılık yeniden faaliyete başlamıştır. 

tÜr besi tamir den bir kanun bulunduğunu doğru- İlgaz dağından çıkan Araç çayı kaza -
su hatırlayama0ık. Atmaca başı bo nın vadisini sular, Safranbolu kazasın-

edİJı•y yaşarken bir bıldırcın tutarsa yiye- dan Karadenize dökülür. Bu mıntaka-
Or bilir, serbesttir. Fakat bir adamın da her türlü zcr'iyat yapıldığı gibi son 

Akşehir (Hususi) - Nasrettin ho- malı ve alışkını olur da tuttuğu bıl· senelerde pirinç ve kendir ekimine de 
caya ait olup geçenlerde otların tutuş- dırcını yemeyip ona getirirse bu a- ehemmiyet verilmiştir. Geçen sene hü-

ij Araç (Hususi) _Sıra gönü köyün- masile bir kısmı harap olan Nasrettin dam cOb göriir, insan ile atmacanın kfunetçe gönderilen ve kendir zer'iya-
~en Çavuş oğlu Hüseyin Hrbıumumide hoca türbesinin tamiri için belediye bıldırcını tutmakta ittifak litetme- tını tetkika gelen Alınan bir profesör 
~tıu h · d b' h b faaliyete geçmiştir. Bu iş için bu haf- • leri yasaktır. Doğrusu biz buna akıl burada yetişen beş metre yüksekliğin-
l' rum cep esın e ır mu are ede erdiremedik. de kendir mahsulünü görünce hayret-
Qtalı ol k R I · d"" .. ·· ta zarfında .keşifler yapılmış ve türbe-lJ ara us ara esır uşmuştur. S lere düşmüş, bura mahsulünün birinci 
~un m ··dd t h t ı d d .. nin eski stilinde onarılması göz önün- iz de ne der~iniz? ~·ı . u e as ane er e te avı e - kalitede olduğunu söylemlştir. Dağlık 

hl rnış ve Sibiryanın en uzak bir kasa- de tutulmuştur. Karaman hapı"sanesı"nde arazide bulunan köyler halkı çok fn -
~sı olan Narazenski'ye götürülmüş, Tamirat on beş güne kndar bitirile - kirdir. Bu da ormancılığın iaal alına -
1 tbin hitamını müteakip esir arkadaş- cektir. okuyup yazma masından ve ihracat iskelesirıin uzak-

krı her biri bir tarafa dağılmış, memle- Çeşmede muhacir hayvanfarma Karaman (Hususi) - Hapısanenin lığı yüzündendir. Bı.ı yollar ikmal edil-
~~l~rine gelmişler. Zavallı Hüseyin ise ot verilecek islahı için çalışılmaktadır. Hapısanede dikten sonra köylüye bir faaliyet sa -
ıı alul olduğundan memleketine dö - mahkumlara her türlü san 'at öğreti!- hası nçılmış o:acaktır. ~ün~ köyl~. ço~ 
l ernerniş, naçar orada kalmıştır. Ev - ~me (Hususi) - Çeşme ılıcaları mektedir. İki yüzden fazla mahku çalışkandır. Igdır ahıyesının Kurreı 
enrn · ı k k h'b' 1 mevsimin geçme$ hasebile teııhalaş- bulunan h d k b~I Hadit mevkiinde demir madeni var · ,,. ış ço u çocu sa ı ı o muş, tam apısane e o uyup yazma ı - E zamanlarda b d b' 
.rırlll· mağa başlamıştır. k" dır. sas u ma en ır 
tı ı sene orada kalmıştır. Geçen se- meyen ımse kalmamıştır. h li iş1 tilmiş . d . di I al d • ·ı 
e bir hayır sahibinin delaletile Türk Çeşmeye yerleştirilecek 400 muha- ay e ıse e şım a egı -

~er • · h 1 · · k d b 1 Ka a d h t I .., k I d dir. Sarranoo1uda yeni yapılan demir Ciretine müracaat ettirilmiş, hüku - cırın ayvan arı ıçın aza a ot y__un· r man a şap as a ıgı ama 1 ll:t fabrikasının ikmalinden sonra belki bu 
~n yardımile köyüne gelmiştir. madığından vilayetten ihtiyacı karşı· Karaman (Huausi) - Süleyman, ocaktan da istifade edilebilir. Tiftik, 
"-ÖyJüler zavallının yersiz yurdsuz layacak kadar ot istenmiştir. Kızık ve Güdemen köylerinde, bun- ·hr tı d ··h· dir ~ol ._. •••••• - ..................... ·-·····-· ............ _... . yunıurtn ı aca a mu ım . 

""' .. uk çocuğile açıkta kaldığını gör • çarnaçar bu işi başarmaktadır. dan hır müddet evvel şap hastalığı gö-
1 

_ k 
"-1\.tşl b ı bar · · lb" M"l"l k ı 1 ··1 ·· t.. K ba Ek Kastamonu yumurtacı ıgının ıner: e-li'"· er, un arın ınması ıçın e ır - a u a ıp uzun sene er vatanın - ru muş u. aza ytarı rem tara- . b dı B -nı d rtl 
t'gıle bir kulübe yapmışlar, maluliye • dan uzak kalan bu malul gaziye dere· fından yapılan mücadele sonunda has- z~ d ura~ir;- de ura~:u ı:se~~r~ 
,1tıe ~cıyarak kendisini köy korucusu ccsine göre bir yardım yapılsa çok ye- talık durdurulmuş ve bulunduğu mın- ~:r~:zde tam devreli, 320 mevcutlu 
~erdir. Hüseyin malul vücudile rinde bir iş olacaktır. takada söndürülmüştür. bir ilk mektep, Merküze nahiyesinde 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

it:- ÇQpier artık clcnizc dö· ı ... Desene 
lilnıenıcğc başlanmıs Jla-

1 
nizleri,, 

'-.ıı Bey. 

1 

İstnnbul de • ı ... Bundan böyle çöpliik ı Hasan Bey - Dansı İs-
olmaktan kurtulacak.. tanbul sokaklarının başına! 

150 mevcutlu son plana göı:e Y.apılmış 
mükemmel bir yatı mektebi, diğer köy- ' 
lerde de 19 ilk mektep vardır. Kazanm 
nüfus kesafetine bu mektepler kafi ge
lememektedir. Merkez mektebinin ta -
lebe mevcudunun d5rtte üçünü civar 
köylerin çocuklan teşkil e<ler. Bunlar 
kışın yalınayak, yan çıplak bir halde 
iki üç saatlik köylerden mektebe gelir
ler. Çok dikkate şayandır ki buradaki 
fakrü zarurete rağmen köylü maarif c 
bağlanmış, ve yoksulluğun ızalesı an -
cak maarifle kabil olabileceği kanaati 
hasıl olmuştur. Bütün köylü çocukları 
okumağa sanlmıştır. Hiç bir yerde ı 
maarife bu kadar düşkün halk görü -

H- i er 
arşısınd 

Korkulu rüya 
Karikatürcünün eline bir gazete 

geçti. Bir hamlede serlevhalan oku
du: 

cİstanbul sütçüleri artık süte su 
katmıyorlar.> 

cTerkos bu yıl içinde bir gün bi
le kesilmemiştir .. > 

cİptidai birer vasıta olan çöp ara
baları dünden itibaren tarihe karış
mıştır. Şimdi çöpler, evlerden kam
yonetlerle topla ttınlmaktadır. » 

cŞehir iç.inde elektriksiz bir tek 
sokak kalmamıştır.> 

cBelediyc bütün düklclnları tef
tiş etmiş ve hiç birinde cezayı müs
telzim bir vaziyet görememiştir.• 

cŞehrin bütün kaldırımları asfalt 
olarak yeniden yapılmıştır.> 

«Akay idaresi, Büyükadaya ya
rım saatte giden vapurlar getirtmiş
tir.> 

cBoğaziçi yeni baştan imar edil
miştir.• 

cİçme sulan tahlil edilmiş ve iç
lerinde bir tek mikrop bulunama
mıştır.• 

Karikatürcü avazı çıktığı kadar 
bağırdı: 

- Aman! 
Kansı uyandı: 

- Ne var ne oldun? 
- Mahvolduk karıcığım, bundan 

sonra iş güç yok. Aç kaJmağa mah
kfunuz! 

- Ne oldu, çıldırıyor musun? 
- Çıldmnıyonım, aklım başımda 

şu gazeteye bak! 
- Hangi gazeteye, ortada gazete 

falan yok! 
Karikatürcü etrafına baktı, ya

takta idi. Rahat bir nefes nldı: 
- Oh, meğer rüya görmüşüm .. 

•onma ne korh'Ulu bir rüya idi bu! .. 
İl\'ISET 



• Sayfa 

• 
ilmin ölümle mücadelesi 
insanın en az 130 sene yaşayacağını söyleyen ilimler 
"otomobillerin yedek aletlerle tamir edilsinler de insan 
vücudu neye aynı şekilde gençleştirilmesin,, diyorlar 

IOtl POITA 

INGIL TERENiN 
Eylül s..,... ı 

TARiHi 
Dünyanın en büyük İmparatorluğu 

nasıl kuruldu, nasıl genişledi? Romanyada bir kaç gün evvelki ka
bine tebeddülünde, hükumet haricinde 
bırakılan Nikola -Titülesko bugünün Yazan: &Uleyman Sıtkı 
adamıdır. 1883 de Titülesko Grajova· - 1 -
da doğmuştur. Bugün tam 53 Yllfında- «lngı"ltere malik oldu-J-u arazinin 1 dan sonra Romalılar askerlerini (Bri· 

' iı:> ' Jl 
dır. Tahsilini Fransada Sorbonne üni- vüs'ati, nüfusunun kesreti ve siyaseti- tanya) dan çekmeğe başlayarak sO 
versiteıinde bitirmiş ve (Yaş) hukuk nin kuvveti sayesinde dünyarun en bü- Roma askeri 407 senesinde İngiliz, .. 
fakültesinde hukuku medeniye profe- yük ve azametli devletlerinden biri, dalarını terketmişlerdir. 
ıörü olmuştur. hatta birincisidir. Bugün ~eryüzünün Pahalıya Mal Olan Bir İsti~.a . 

Siyasi hayata 1912 de meclise meb'- herhangi bir köşesinde veya herhangi Takriben dört buçuk asır surrrı~ 
us olarak girmekle ba~lamıstır. t 917 bir ülkesinde hiç bir mühim yak"a ce- olan bu Roma istilası, Romanlar~ _bil 

· reyan edemez ki, o vak'ada Ingiltere- yük bir menfaat temin etmedi bılakiS 
nin alaka ve tesiri olmasın veya rey ve ,pahalıya mal olmuş, çünkü Romalıtı1r, 
fikri alınmasın. Bundan dolayıdır ki, adaların aslen muharip ve haşin ol~ 
İngiliz İmparatorluğunuQ üzerinden ,ahalisini itaat altınd~ tutabilmek ~ 
yirmi dört saat güneş eksilmediği gibi, ,hemen daimi surette Ingilterede 30, 
yeryüzünün bütün siyasi hadisatı üze- ,kişilik kuvvet bulundurmağa mecblll' 
rinde de, İngiltere doğrudnn doğruya olmuşlardır. 
veya bil vasıta daima hükümran ol- Roma istilasından ise İngilteı c ah3• 

maktadır.» denilirse mübalaga edil- lisi daha ziyade istifade etmiş, bu aıuı· 
miş olmaz. li, bu istila sayesinde Roma usul idare 

Muhtasar Bir Tarih ve medeniyetini yakından gijnniiş\er· 
i~te bugün memleketimizin misafi- ,dir. Maamafi (Latin) medeniyeti, ~e: 

ri bulunan Kral Sekizinci &lvard, dün- sela (Gol) kıt'asında yanı şimd~ 
ya üzerinde ehemmiyeti bu kadar bü- Fransada olduğu gibi İngilterede dcfiıl 
yük olan bir milletin hükümdarıdır. ,izler bırakarak devamlı tesirler g&-te" 
Bu miinasebetle İngiliz milletin1n muh- rememiş, bilahare (Anglo - Sakson) se'" 
tasar bir tarihini karilerirniıe takdim ciye ve medeniyeti Roma devrin~ 
ediyoruz. Şurasını okuyucularımızın kalan Latin tesiratını kökünden sili' 
dikkat nazarına vaz'ederiz ki, şimdiye atmıştır. 
kadar memleketimizde bir İngiliz tari- Anclo • Saksonlar 
hi ne yazılmış, ne de neşredilmiştir. Romalıların İngiltereyi tahliyes; 

G k l k tiklerini ömrü tabii- Halbuki· biz Türkler İngiliz tarihini, den sonra bir müddet eski ahali ke 
enç a ma ' yalnız bu milletin yeryüzündeki aza- başına kalmış, ondan sonra adalat' 

Jirmi yatının bütün nin de 130 yatına Nikola Titüleako met ve ehemmiyeti itibarile değil, fa- (Cermen) ırkından olan (Anglo - Sal' .. 
hAaaalarını kaybet • h~ar .~ık~ını. za. de maliye nazırı olmuştur. 19'22 de kat bilhassa kendi milli hayatımız ve ~n) istilası başlamıştır. 
memek artık hayal run ıormuflerdır · Triyanon muahedesine Romanya mu- mukadderatımız üzerinde de İngiliz İlk istila (Sakson) lar tarafındBD 
olmaktan çıkmır· Metchinoff ba,ka rahhaaı olarak İftirak etmit ve ondan milletinin, son bir asır zarfındaki tesi- (449) da vukubwmuş, (547) (Anglo)" 
Jır. ka esaslardan hare - sonra da Londraya sefir olmuftur. ri itibarile çok iyi bilmeğe mecbu- Jer gelmiş, ve 597 ile 680 tarihleri ara: 

Fen ve ilim ölüme çare bulamamit- ket ederek inaanların 125 yaşına ka- Londracla sefir bulunduğu sıralarda. ruz. sında da (Anglo - Sakson) lar yerlef 
br. Fakat tchUkeli olnnyan usul jJe dar yafıyabilecelderini iddia etmiftir. Cemiyeti Akvamda da Romanyayı Vakıa gazetemizin bir iki nü'>hasına sı- mişlerdir. . ll 
ibtiyarl.ıyan uzu"lamnızi yenilettir • Bu zamana kadar gençliii bozma • t ·ı t · t" kıştırılmış olan bu çok muhtasar tarih- Bu suretle lngiliz ırkının esasını bli 
melde ve bu ameliyeler bir kaç kere dan, daha doğruıu ihtiyarlamadan na- em1::32e dmıfWı. 'd 1~ b" · d h · · te, İngilterenin bizim mukadderatımız (Anglo - 8aksotı) lann ve bir de yer 

.,, e eı a &a ınesın e arıcı- .. . d 1 . . t t b .. tt" m gw e ""ı. .. r . kuvvetlisi olan (Briton}" 
tekrar edilmekte, bu sayede 20 y••ın· ııl yaJIAmalı~ Mü-hedeler, yüz ya•ını l T l k uzerın e cı tesıra mı e aruz e ır e .-~ının en 

.,. .,.- r- y ye nezaretine getiri en itü es o müte- imkan yoktur, fakat asırlarca takip et- .lann te<:kil etmiş olması laztm geliy~t· 
Claki gençlik 130 Yllfına kadar devam af8n insanların ekıeriyetle fakir ol - addit -~abine değİfmele~n.e rağmen tiği du~·endiş<ine ve basiı<::tkarane si- Maa~afi (Anglo _ Sakso~) }arın b!r-
etmektedir. duklannı ıöstermiftir. •. . . son gunlere kadar mevkıını muhafaza yaset il# bütün cihanın, bütün millet- leşip te esaslı bir kuvvet vucuda geW: 

Bundan evvdl de naklettiğimiz bir Bunlar hayatlannı muvazene ıçın • etmiştir. lerin mukadderatına uzaktan veya ya- miş olmalarına rağmen İngiliz adalail 
makalede, laboratuarlar ve nebati kan- de sürdükleri için, uzun yaşamıflar • Titülesko Romanya ıiyasetini Fran- kından, az veya çok müdahale ederek pa bir de (İskandinavya) istilası ha§: 
lar vasıtasile, gençliğin temin edile • dır. sız siyeseti üzerine istinat ettiriyor, ve hemen daima istediğini yapmağa mu- lamış, (Danimarkalılar) dokuzuncu • .. 
bileceğini haber vermiştik. Uzun yaşıyanların içinde gece gün- küçük an tan tın siyasetine de veçhe ve- vaffak olmuş ve o sayede bugün ( 400) sırda İngiltereye gelmişler, fakat (All .. 

Bugünkü yazımızda 130 sene genç dü~ sarhoş olanlar da vardır. Mesela riyordu. milyon nüfusluk koca bir imparator- glo - Sakson) kralı büyük (Alfred) ~ .. 
kalmanın hangi yollardan mümkün ol· 120 sinde olen Holandah Brawn me- Mevkiinde bulunduğu müddet es- luğun sahibi bulunmuş olan bir mille- rafından, ki b~ kr~~ (871 den 899) j .. 
dugu"' nu izaha çalıuıcag"' ız. zar ta•ının üzerine fU satırları yazdır· d So R ·1 l k tin tarihini velev ki muhtasar suret- rihine kadar hukmuran olmuştur. Ma 

~ Y nasın a vyet usya ı e an aşma ' .. . . b"l . k b" · · r baf' 
Hayatın uzunluğunu tanzim eden mıştır: l k" . . te olsun bilmenin, biz Türkler ıçm, ı - liip edilmışler, fa at on ınncı ası d) 

kanunlar uzun zamandanberi tetkik e- ((Brawn her zaman içerdi. O kadar ~~!!.'!.ta • .!P...!tmıı!1!· -~- hassa yaşadığımız bu karı~ı~ devir~e ~angıcınd~ Da.?~ark~ kralı (S~v~ ., 
dimekte idi. aarho,tu ki, azrail kendisini bir kere - ~KlJJdi,' I çok lüzumlu ve faydalı oldugunda hıç ~ngilterenın buyük b~ kısmım ıstıl~~ıı 

şüphe yoktur. muvaffak olmuş, yenne geçen ogsi 
Me,hur Buffon hayatın uzunluğun- cik olsun ayık yakalayamadığı ıçın * (Canut) da, babasının istilasını teV 

dan bahsederken fU kanunu ileri sür- canını alamadı, 120 yıl peşinden koş- ederek, (Danimarka) hakimiyetini tıı: 
müttür: insan netvünema müddetinin tu, ve nihayet canını uykll!unun ara· Mevsimlik bir pardesÜ ~ngiliz Milletinin ~l~nşet . giliz adalan ve (Anglo. Sakson) kav~ 
6 ili 8 miıli yaşar. sında aldı.» Eskı Yunanlılar, ve Lltınler, İngıl- - . d kuvvetli surette t~ise 111U 

Meseli dört senede normal vaziyete Tütünün de hayatı kısalttığı söyle- Bu bir kaç ter~y~ (Al~ion) ismi~i vermiş~erdi ki, .=~ :ımuştur. (Canut) un, yabaııd 
giren bir beygir tabii olarak 2.'> ili 30 nir fakat bu da pek doğru değildir. günlük sıcak bu ısım eskı İrlanda lısanmdaki (Alba) b" ktan olmasına rağmen İngiltet' 

1896 d k"'f k havalara alda • kelimesinden alınmadır. (Albion) ke- · .. ır ı.r d hakimiyetini tesise muvaff'" 
.ene yaşar. . a uzun yaşama mü a atını a- .. hal" F r d uzenn e .,,.,.11 

insanı nazarı itibare alan Buffon zanan ve 114 aene yaşıyan Ross deh- ~ıp da mevsim .. l~esi bu~ V ~ ran~z ıingilizı~. a kiyeti, bilhassa adilfuıe idaresi, hauı;; 
dd · · 14 1 k k '.J lik hazırlığınızi müstameldır. e ansız rın, n - ahl8k ve adatma iman ve itilrndatı 

nefvünema mü etını sene o ara fetli bir tütün tirya isi iai. lere kızdıkları vakit (La perfide albi- · . ti sayesinde' temin edilmiştir. 
kabul ettiği için ömrü tabiiyi doksan Lazennec isminde bir kadın 104 ya- geri bırakmayı • on) dedikleri de maliimdur. na~akat bu Danimarkalı hükürrıdJJ" 
ya,ına kadar çıkarmıştı. tına kadar her gün pipo içerdi. Kahve- ~~z·01~ü::~~: İngilterenin ilk ahalisini, (Selt) ır- rın vefatından sonra işler kanşmı~. ~~ı;: 

Fakat Flourens ve bilahara Voronof nin de zarar verdiği görülmemiştir. E.- kına mensup (Picts), (Velsh), (Belga) ;kandinavya) istilası sarsılmıştır. ÇüJl 
ıençlerin 20 yaşına kadar inkipf et - (Devamı 9 uncu sayfada) hardır. Serin ve kavimleri teşkil eder ki bunlar evvela kü (Canut) un oğulları &rasında ıcs"' .. 
~=======================~=~~~~~ ~ ~M~oo~~.~a~ra~~ç~~~~~~(~ 

mevsim... l,te gene rniladdan üç v~ dört asır. e~el vard) ism'inde (Anglo - Sakwn) )lil 

------.. ----... --... --·----------------•. --....... '!m!!, 

tONUL iSLERi 
Kocasını memnun 
Edemig•n bir kadın/ 
İşte size bu sabah aldığım mek • 

taptan bir kaç satır: 
«Kocamın bir zaafı var. Akşamla

n eve döndüğü zaman mutlaka iki 
kadeh rakı içmek hevesindedir, ve 
bu zamanlar, karşısındakini mutla
ka şen görmek ister. Halbuki benim 
de inadına aksi bir tabiatim mev -
cut. Küçük bir şeye sinirlendim mi 
saatlerce kaşlarım çatık kalır. Ve 
zevcimin istegini yerine getiremem. 
Kaç defa söyledi. tenbih etti, dinle
temedi. Ve zannediyoı um ki şimdi 
benden uzaklasmasmın başlıca se -
'bebi budur. Artı.k eve gelmez, ra -
Jasmı sofrada içmez, yemeğini ye -
mez oldu. Eve dönüşü hep gece ya
rısına doğrudur. Nereye gidiyor, ne 
yapıyor? Tahkik ettim. Dul bir ka
dınla tanışmış, onun evm: kendi evi 
yapmış, hatta benden ayrılacak, o -
nnnla evlenecekmiş, ne yapayım 
pmdi?• 

Kabahati kadında buluyorum. 
Maamafih ıurasını da söyliyeyim: 
Mektupta anlatılan erkek ve kadm 
karakterleri nadir nümunelerden de
jildir. Bunlara sık sık tesadüf edi • 
ıir. Bilhassa erkekler de evin.i ve ka-
dınını '4?n bulmak arzusu umumi ve 
nihayet biraz da tabiidir. Şimdi bu 
kadının ne yapması lazım? Şöyle dü-
tünüyorum: 

- Kocanızın ihanetini habcı· al • 
mamış görününüz, mademki tasav· 
ıur henüz kuvveden file çıkmamış· 
tır, önüne geçilebilir. Kocanız evi • 
ne döndüğü zaman ona iştediği gibi 
görününüz: Şen, neşeli, sabırlı, sa • 
kin, haliın, selim bir ev kadını. O 
derecede ki sizi değişınis farzetsin. 
iyi giyininiz, evi çok muntazam ve 
temiz bulundurunuz. Sesiru.ı giizel
se arasıra hafif bir şarkı mmldaıu • 
nız. Hiilasa zevcinizin rakip kadın • 
da bulabileceği zevkin futasını ken
di evinde de bulunabile(\•ğini isbat 
ediniz. Fakat _ıösterişsiz olarak. 

TEYZE 

o zaman yukarı- İngiliz adalanna gelip yerleşmışlerdı. kümdarlığı ele alınŞır. 
ki resimdeki gi - Kablelmilad ikinci asırda ise adaya Mühim Bir Dönüm Noktası 
bi bir kıyafete C:Sriton). lar. gelmi.1Ier ve o ~~hten i- Bu (Edvard) ın \ ı ~66) .. s~ne:;iJl: 
hemen ihtiyaç tıbarendır ki Romalılar Ingiltereye vefatı İngiltere tarihinın muhım ., 
duyarsınız. Ha- (Britanya) namını vermişlerdir. dönüm noktasını teşkil eder, çünkü b_ .. 
zır la mış sa nız Roma~nn İstilası tarihten itibaren Fransa İngiliz işleıı .. 
hemen dolabı • (Brıton) lann Ingiliz adalanna yer- ne karışmağa başlamış ve hatta Fr~ 
·,uzdan çıkarır ar· }eşmesinden sonra bu adalara ait maz- sızların (Normandiya) eyaleti, ade , 
kanıza takar • but vukuatı tarihiye, Romalıların istila- bugünkü İngilterenin esasını kurrntJŞ 

,sile başlar.Romalıların İngilfa adalarına tur ki bu da şu suretle olmuştur: 
ıınız. Tayyör ne 
de olsa pardeıü .. 

ilk seferini meşhur J ül Sezar miladd!ln · ' Bir Fransız Kral . ~ 
evvel (53 - 54) senelerinde yapmıştır. (Edvard) vefatından evvel, "~ 11, 

nün yerini tut • Mamafi (Sezar) ın bu seferi bir isti- olmadığı cihetle, (Normandiya) ~ii1' ı·-
muyor. ladan ziyade bir istikşaf hareketine in- nü hükümdarlığa varis ol~rak. gosteıst 

Çaya veyahut hisar etmiştir. µıiştir. ( 1066) da vef~tı uzerıne 1ıı-
.>İr ziyafete gid~ Ondan sonra asıl Roma istila- Normandiya dükü (Kilyom) derhalrille 
ceğiniz zaman ve yerleşmesi (Claude), (Neron) devir- giltereye geçmiş, (Edvard) ın ye Jd)J 
tayyö; işinize ya· !erinde miladdan sonra ( 4 3) den ( 61) ,hükümdarlığı ilan etmiş ~1~1 (H~~iit11. 
ramaz Hele rüz- senesine kadar 'lukubulmuştur. 78 se- mağlup ederek ı 066 tarıhınde hu bit 
garlı - yağmurlu nesinde (Agricola) istilayı daha ileri darlığı elde etmiştir ki, bu suretle 
havada hiç. Gittiğiniz yerde eteğinizi götürmüş, 121 senesinde Hadrien za- Fransız İngiltere kralı ~=·:tu;Go3 
çıkaramıyacağınız için rütubet ta içi- manında (İskoçya) hud.utlarında. meş- İngiltere Ve ~vru~a . , · anınfllıŞ 
nize i'1er .. k~ki pardesüm olsaydı der- hur (Sed) yapılmıştır kı, ufak mıkyas- Tarihte (Fatih). u?vamk .. ~ rımdşf'° 
· · p d .. ta bir (Seddi Çin) olan bu duvarları olan bu (Kilyom) Ingıltere hu t , Not' 

sınız. ar esu gayet kullanışlıdır. Al • . d ksat (İsk ) 11 ._ 
1 

~ .1 F adaki eyaleti olan re 
· d'"' · · lb" . . b·ı· . . ınşa an ma oçya ı arın şı 1gı ı e rans . ._ , 

tına ııte ıgınız e ıseyı gıye ı arsınız. iden cenuba sarkarak Roma istilası- mandiya) di.iklüğünü birlcstır~ı~ İJl' 
Resmini koyduğumuz pardesü ayni za. : engel teşkil etmesiydi. bu birleştirme keyfiyeti kendisınıll tlel< 
manda gayet şıktır da .. Önde pensler- (Septim Seder) devrinde 207 de Ro- giltere bükümdarlı~nı haleldar ct~ıŞ' 
den sonra aşağı inen iki pilik• var- maWar yeni bir sefer daha yapmışlar şöyle dursun bilakis takviye e) ıc 
dır. Yaka da_ pyet biçimli ve aüzel • ve nihayet dördüncü asırda Roma im- tir. ) 
dir.. torluğwum inkısam ve inklrazın-1 (~ ""' 
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Ezopzın hikô.gelerindan: 

Alerlhle kuyumcu 
Merih ilahı bir gün düııya yiizline 

inip insanJann kendisi için ne dfü~ün -
düklerini öğrenmek ister. Göklerden i
ner. İnsan kıyafetine gjrer. Çarşıda, 
Pazarda dolaşmağa. başlar. Derken bir ı 
kuyumcu dükkanına rastlar. lçr.ri gi -
ter. Kuyumctınun merakı madalyona 1 
imiş. Dükkanı bütün ilahların madal -
Yanları. ile süslemiş.. kiminin yi:izü 
gümüş üzerine, kiminin altm, kiminin 
de platin üzerine kazılı imiş. 

Merih de gfıya bu madaJ~ onJnrdan 
satın alacak gibi yapar. 

Evvela Jüpiterin fiatım sorar. Sonra 
bir başkasınınkini sorar. Üçüncü ola
rak da kendi .resminin bulunduğu ma -
dalyonun fiatını öğrenmek ister. Ku -
Ytnncu da der ki: 

. - İlk ikisini alırsan, sana bunu caba 
\'eririm: Bu bir şey değil... _ 

· SON POST~ 

'"··-
* . Oyuncak he- ha gelirse ka -

Ezob 1:-. hikayesbıde şunu demek is- men hemen ha - zandımz demek-
t~ormuş: İnsanın en çok kıymetini dü- zır gibidir. Bir iki tir. Yuvarlağı tck-
füren şey, başkalannın kendi hakkın- ufak şey ister. Yal . rar ·elinize alır, bu 

1 

Tuhaf fıkralar: 
- - ----•• 

Uçüncü satış 
Bir gün Bay Tahir yoldcı arlrnda~ı 

Bay Hüseyine rastlar: ı 

- Yahu, sen köpeğe meraklısın. is
tar misin bir tane. Sana benim küpeği~ . ' 
satayım mı? der. 

Bay Hüseyın durur. 
- İyi köpek midir, söylenen seyi an

lar yapar mı bari? .. 

Diye sorunca, Bay Tahir he>mcn ce-
vap verir: 

- Oh.. istediğinden ala... Bu sa
bah onu üç kişiye sattım .. ü~i.ındt•n de 
kaçıp gene bana geldi... . 

Fısıldamak 

Tanıdığım ikiz kardeşler var. l\fekte-ı 
be gidiyorlar. Tabii şimdi rotil ya .. a
çık o!duğu 7.a~an .. Bir gün onlara mek

tepte n~ öğreniyorsunuz ôıye sordum .. 
«H~ç, dediler. ~rctmen duymadun 

birbirimize naşıl fısıldıyacağımızı ... > 

-da ne düşündüğünü öğrenmek istemesi nız evvela resmi kesip sefer ikinci siyahın 
!.• sormasıdır. altını zamklayın. İnce lizerine atmağa çalı - 1 N & A F 

bir mukavvanın üzerine şırsımz Böyle böyle dör- Polis yalnız başına sokakta dolaşan 
yapıştırın. İki tane de on düncü siyahın iizerine de 

bir çocuğa rastgeldi: 

YAMYAMLAR 
Çocuk muallime dedi iti: 
- Efendim, yamyamlar 

1Yer1er m.i} 

para büyüklüğünde gene mu - geldiniz mi bir sayı kazanır -
kavvadan yuvarlak parçalar c;i - smız. Yok siyahırı üstüne rast - Oğlum, yalnız haıına soknktc-ınsan eti -
zin. Birini yeşil kağıtla kaplayın. Ö getirmeyip te beyazlardan biri - ne arıyorsun?. 
tekini kırmızı.. Bunlardan biri sizin, nin üstüne getirirseniz, o zaman at - _ Babamın aradığım polis am .. 
öteki sizinle beraber oynıyacak olan ma sırası arkadaşınızın olur. Yok Mi - ca .. 

- Yerler oğlum .. 
- Biz neden yemiyoruz~ .. 

arkadaşınızın.. Mesela: Siz başlıyorsunuz Sizin yu -ı kinin halkaya sıralanan üç arkadaşın- _ Baban ne arıyordu}. 
Şimdi gelelim oyuna... Ev - varlağıhız da yeşil olsun.. dan birinin üzerine getirirseniz, bu . l 

.-: Amma, biz yemeyiz amma, harp veıa ayna mayna yaparak. Yahut avu- Bunu elinize alır. Oyunrnğın. yani ·sefer arkadaşınız bir sayı alır. Oyunun - Annemi~ yıne kavga elti: nsal 
edılınce öldürüyoruz!. · cunuzda bir şey saklıyarak oyuna ilk Miki halkasının üstüne doğru atarsı -Jsonunda en çok sayısı olan oyunu ka - yok mu~. dedı, sokakta aramaga çık• 

- Biz medeni insanız .. 

~Muallim cevap vermedi. önce kimin başlıyacağım anlarsınız. l 11ız. Eğer ok işaretinden :;onraki siya- zanmış demektir. tı. 
~ ................................................................................ , ..................................................................... .... 

~ocuk masalı 1 Avcı Hasanın Kavalı J 1 Gt;çenki . e 1 Bu Haftaki Bilmecemiz 1 • 
C_ - Bılmecemızde 
Hasan, yemyeşil yamaçlan olan (U- \"indi ve iyileşti. Gelen çocukların her 

tunlu) köyünün tanınmış ve sevilmiş birine ayn ayrı ~afeslerinde birer kuş Kazananlar K Ü Ç Ü K Ç O B A N K 1 Z 1 
adamlarındandı. Çok bir işi gücü yok- hediye .etti... . 
tu, fakirdi, kiın.sesizdi. Köye gjrerken ••••••••••••••••••••••·•••••••••••··••••·••••••••••••••••••••• 
büyük ceviz ağacının bitişiğindeki kil-~ 

2 7 ağustoı:ı tarih· 
li bilmecemizde 
birinci ikramiye
miz olan bir kon
sol saatini İstan
bul klz orta mek
tebi 5 ı 3 Şükufe 

Ziya kazanmıştır. 

Talihli okuyucu
muzla İstanbulda 
bulunan diğer ka
zananlaı m pazar
tesi per.şembe gün 
leri öğleden son~ 
ra hediyelerini 
bizzat idarehane

Çok eskiden bir çoban kızı varmış. 
Her gün kuzularını otlamağa, çayıra 
götürürmüş. Bir gün gene çayırda i -
ken kuzular çok sevdikleri bu küçiik 
kıza bir oyun oynamak isterler. Onun 
eteklerinin altına saklanırlar. Fakat kü· 
çük çoban onları görmediği için üzül
meğe, öteye beriye bakınmağa başlar. 

ÇÜk bir kulübede oturuyordu. Evinin Kocatepd ve 
bahçesini çitlerle çevirmiş, bir köşede Küçük gı/maz 
tavşanlar yetiştiriyordu. Kendi elile B d . . .. d"" - .. ·· 

• . _ ura a resmmı gor ugunuz ço -Yaptıgı kuş kafeslennde tuttugu kuş - k G l"kt t o b··ı·· la ehi .. .. .. t b" cu , em ı · e o urur. na u un rı ş r pazarına gotürup sa ıyor, ı- ka b h Ik K"' ··k y lı d . . . sa a a ı « uçu ı naz» er -taz da onların parasile geçmıyordu. . .. . ,. . . . 
:ı:_r • 1 , ı· k 1 1 kt leı. Akıl}ı, guzel, se\ ımlı hır çoc:uk-
nasanın ası sana ı ava cı ı ı. · A h d ·· ı·· ı 

Ç k ·· ı ka 1 ald - b"l k"" 1.. tur. mma er şey en us un o an o guze va ç ıgını ı en oy u- . t" . . . . b ·d bek 
le k .. · ·1 1 · d d"" ... 1 d mezıye ı, mınımını oyun an ' -r oy eg ence erın e ugun er c . . . . 
b - . ' - ' lenmıyen .cıddıyetı ve vekandır. 
ayram gunlerınde onu çagırıyor}ar ve B k b · · · d t k B"" .. k 

lr...~ı k od k"" ·· ·· ·· b -..ı. a ın, u resım e, ıp ı uyu ·~ ı ununu, omurunu, uguay ve Ata Atat"" k"" K t ede or _ 
Y. -· . . 1 k"" b 1 d mız ur un oca ep ıyecegını verıyor ar oy_ av an a . . · d"" 

. . . ' · • dularını harekete geçırmek ıçın u-bayramlık elbısesım alıyorlardı. .. d"" - .. k. h ı· · almış cı"d 
K baş . . . . şun ugu zaman ı a mı , -
avalın bundan ka hır marıfetı d. ·ad· d 

1 dalı ı cı ı o aşıyor. 
a va~ı. O da avcılık... K"' ··k y 1 Biiviik Atası için 

K .. .. ~... d k' d b h uçu ı maz, J ~ . oyun ~ın a ı orman a a ar ve .. . , . 
,, ··nı · bah · ... · ..J - d de şoyle bır manzume ) azmış. ., az gu en sa guneşı uogına an, 
Ortalık ağarmadan Hasaıı kavalını çal-
ınağa başlıyor, etr-afında toplanan kuş
lar, bülbüller bu kavalın sesine koşu -
Yorlar, belki de Hasanın onlara ziyan 
Vermiyeceğini düşünerek etrafında 
serbestçe dolaşıyorlar, işte Hasan o 7.a
tnan oturdum yerlere yakın kurduğu •v tuzaklarile kuş1an, bazan da tavşan
lan yakalamağa muvaffak oluyordu. 

Köyün çocukları onu çok seviyorlar
dı. Her zaman evine gelirler, kuşları, 
hillbülleri, tavşanlan severlerdi. Bir 
gün Hasan kavalını kaybetmişti. Yol
da düşürdüğünü zannediyordu. Bir 
hayli aramış fakat bularnam1ştı. Bütün 
hayatını bu kaval ile temin ettiği için 
bu kavalın onun yanında çok kıymeti 
"ardı. On beş gün tasa~-ında hasta yat
tı. Fakat sonunda köy çocukları ayrı 
ayrı her tarafı anyarak kavalmı buldu
lar ve getirip verdiler. Hasan çok se -............ --..... -.......... -.......................... . 
Bunları 

Biliyor .musunuz? 
- Ben bir parça odunum 

Fakat ne kısa ne uzunum 
Ne eğriyim ne doğru 
Yumuşağım Bursa ipeği gibi .• 

Küçücük dilim, 
Küçücük elim, 
İle mektup yollamayı 

Kurdum, 
Selam durdum .. · 

Büyiik babamız Atatiirk'ün, 
Gün gün, 
Saat saat, 

Göğe cı·en her eseri 
Önünde bir Heı-i bir geri 

Biikiildiim. 
Göründü Kocatepe, 
Mektubumu tamamladım, 
Sevgiden bir amıağaıı olsun diye 
Göniilciiğümii bayraklal'ma do .. 

Cevap : Odun kesilince destcre ağ -
tından dökülen kıymıklar. ._------~------~ 

)adım. 

• 1 işte buradaki resminde çoban kızını 
kuzuları için etrafa bakarken görü • 
yorsunuz. Siz kuzuları, hemen b\1ldu-

Geçenli.ı bilmccemiıdc bir nuz değil mi}· 

hendue ıekli kazanan Şimdi sizden istediğimiz şey bu tab-
Çapa kız muallim 

mektebi c. ı den loyu boyamaktır. Biz her hafta bir çok-
48t Muanez 

rnizden almaları lazımdır. Taşra okurla
nmızm hediyeleri posta ile gönderilir. 

DOLMA JqJRŞUN KALEM 
İstanbul 44 üncü mektep C/5 den 

Nezahet Sezer, Arnavutköy Birinci 
.cadde 90 da Şake, Nurosnınniye Selvj
li Muhayyer sokak No. 4 Nihat, Kadı
kOy kız orta mektep 271 N. Erimsel. 

(Arkaaı var) 

larınıza boyalı kalemler hediye ediyo-
ruz. Onun için her halde sizin de bo
yalı kaleminiz vardır. Yokaa bile belki 
bu hafta size de çıkar. Boyalı kalemi -
nizle J&uzulan siyaha, çobanın elhisc
sini, yüzünü, şapkasını filan da iste
diğiniz renge boyayın. Resmi gazete- loyu bize yollayın. En güzel boyayan~ 
den kesip bir kartona yapıştırın. Ar - lara biz de en güzel hediyelerimizi yol
kasına adınızı adresinizi yaZJp bu tab- lıyacağız .Acele ediniz. 

RESİMLi HIKA YE: 

iki izci 
lui1ikte 

Her yerde, herkae 
Yardım 



• Sayfa 

Yazan : Orhan Selim 

KAN KONUŞMAZ! 
Son Postanm Edebi Tefrikası: 80 

Aksam üstü eve geldiği vakit Ömer
de çok rüzgar ve çok günqle başı dön~ 
müş gibi bir hal vardı. Bir yıgın man
zara, bir yığın söz, ince bir gömlek, 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Çumartesi 

(*) 

Böbrek taşları 
Yüz yirmi kiloluk bir adam. Tan -
siyonu, 19-9). 
Bel ağrısından çok fazla. 
Sabahlan bulantıdan. 
Ve arada sırada baş dönmeslııClen 
muztarip. 
İdrarı damla damla ve yanarak ge-
liyor. 
Bir çok ilaç kullanmış, nihayet 
Tuzla içmelerine gitmiş, hekim tav-

,, siyesini dinlememiş ve istediği ka -
dar bardak su içmiş. ( 40-;0) bar -
dak su böbreklerini yormuş ve me
sanede mevcut taşlardan bir tanesi 

idrar yolunu tıkamış. İztırap ve feryat 
içinde. Sonda t.:{tbik edildi. Küçük 
taş parçaları ve bol idrar çıktı. Mor
fin yaptım. Iztırabı dindi 
Nevropatin ve orptropin ilaçlarına 
de\·am etti. Nihayet taşları düştü ve 
iyileşti. 
Karilerim: Hekim sozumı şahsi 
tecrübe ve k anaatten üstün tutu -
nuz. Her tehlike bazan önüne ge -
çilemiyecek bir felaket doğurabilir. - -( "' ) Bu notlan kesip saklayınız, ya • 
hut bir albüme yapııtınp kollekaiyoa 
yapınız. Sıkmtı zamanumd.a ba notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yefitebirir. 

/ SOR POSTA 

Atatürk ile Majeste Kral Edvard 
arasında dünkü samimi görüşmeler 

Bir haftadanberi sabırsızlıkla bekle-
nen Büyük Britanyanın haşmetlu im~ 
paratoru Majeste Edvard Vlll dün 
şehrimize şeref vermişlerdir. 

Yaz tatilini geçirmek üzere Akde .. 
nizde yatile hususi bir seyahat,. çıkan 
Majeste Eclvard şihrimiz halkının sa .. 
mimi ve büyük tezahüratile karşılan-

isaf. • • ç .. wuıtcd" Muhterem m ırımız aD•• 
abide önünde 
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Atatürk ile Majeste ·Kral Edvard 
arasında dünkü samimi görüşmeler 

Sa:Jfe 9 

l_Hikcige 1 Köprünün ba91nda bir adam öptüm l 
Yazan: Suat Derviş 

Mukaddes içeri girdi. Rengi sapsan l zılca kıyamet kopar. 
(Baş tarafı 8 inci sa:dada) idi. Gözleri çukura batmış gibi idi ve Mühim mesele. 

Kral da, Atatürk de, gazete fotoğ- yüzündeki boyası biraz bozulmuştu. - Değil mi? .. 
rafçılarının ve sinemacıların canla baş-, Şapkası çarpılmıştı. Bütün vü1..-ut\lu tit - - Değil elbette, bir derının bir derı-
la çalışmalarını, demokrat devlet reis- riyordu. · ye teması değil mi bu. Elin ele tema • 
forine has tevazulannı ifadeleştiren - Hayrola, bu ne hal dedim. sında, ağzın ele temasında bir hariku-
lllüsamahakar bir tebessümle seyrecli- - Ne hayn dedi. Jadelik yok ta ... Ağız ağza veya ağız 
Yorlardı. Ve sanki bu sözü bekliyoımuş gibi yüze dokunması bir hadise oluyor. Ve 

O sırada, orada bulunan muharrir- ağlaınağa ba~ladı. ben böyle dY-şünüyordurn. Mesela şim-
lerimizden birile konuşan bir zat, gü- - Ne hayrı. .. Sen bana hayırdan bah- di kiyamct kopsa ben şu karşıdaki a -
lerek, Kral hazretlerinin pederlerine &ediyorsun. Halbuki büyük... Müthiş damı öpemem. 
benzemediklerini söylemiş, ve şu zarif bir felaket oldu.. - Öpemezsin ya! .. 
hikayeyi anlatmıştır: - Ne oldu? .. dedim, beni bayıltacak- - Nasıl öpemem. .. Bu şeyin imkan· 

- Kral Jorj, Almanyaya yaptığı se- sm, çabuk söyle. sız olduğunu idrak ettiğim dakikada 
Ynhatte, mutadı vechile, fazla resim Hıçkırarak. içimde bir isyan kabardı: «Neden ö -
Çektirmek istememiş. Maamafi bir ara- • - Ne olacak, dedi. Rezaletlerin en pemezmişim» gibi bir his ... Mesela bak 
hk, Alman İrnparatorile yanyana bir büyüğü, felaketlerin en müthişi oldu. dikkat ediyorum, ben bu odaya girdi •. 
l'esınini çekmek isteyen gazete fotoğ- Ben artık bitmiş, mahvolmuş, rezili ğimdenberi sen şu halının yalnız ma\•i 
l'afçılarına iltifatta bulunmuş, ve iste- rüsva olmuş bir kadınım çiçekleri üstüne basıyor ve yerinden 
dikleri resmi çekmelerine müsaade et- - Ne oldun, diyorum sana. kmuldanmıyorsun. Halbuki ben sana 
llliş. Bu müsaadeyi alan fotoğrafçılar, - Köprübaşında bir adam öptüm .. desem ki, sen beş dakika .şu mavi çi -
§Undikilerine nisbeten hayli iptidai o- Ne oluyorsun, çatma öyle kaşlarını .. çeklerin üstünden ayağını kaldıramaz-
lan makinelerini hazırlamtşlar, ve yan- Majeste Sekizinci Edvard'm Çanak kaleyi ziyaretlerine ait bir inbba Yalan söylemiyorum ... Ben .. Ben Mu- sın. Ne hale girersin rica ederim. Me • 
Yana kendilerini bekleyen krallara hi- hilindedir. iyi doldurmuş, Majesteyi tekrar gör- kaddes .. Köprübaşmda yani Eminönü- sel~ sokakta biri gelse de: «Üstündeki 
1aben: Saat beşi kırk geçe otomobiller ha- mek ve sel8mlamak için beklemiştir. nün o en kalabalık olan noktasında, elbıseyi yarına kadar çıkaıma» dese ne 

- İki lfıhza ... demişler ... Lutfen kı- reket ettiler ve Ankara caddesi, Sirke- Zabıta, müşkülatla intizamı temin tramvay beklerken bir adam öptüm... yaparsın, ilk köşebaşında çırıl çıplak 
lnıldanmayınız! ci, Köprü, Karaköy tarikile Topane ,edebilmiştir. Majeste Kral sefaretha- Hem de zorla boynuna sarılarak ağ - olursun. 

Krallar, bu istirhamı da yerine ge- rıhtımına geldiler. Kral hazretleri ma- neden çıkarken de yaşa seslerile kar- zmdan öptüm bu adamın. - Allah göstermesin. 
tirnıişler. Fotoğrafların çekilmesinden iyeti erkfınile birli!tte tekrar motöre ·,şılanmış ve .şiddetle alkışlan.rmştır. Onun yüzüne baktım, acaba çıldır - - Hiç Alla.? göstermcsi.ni yok.. Mu-
Sonra yollarına devam ederlerken, Kral binerek Nahlin yatına avdet buyurdu- . Muhterem misafirimiz bundan son- mış mıydı?. Gözlerinin baktŞında, bu hakkak bu böyle olur.. işte bana da 
Jorj gülmüş, ve Alman İmparatoruna: lar. ,ra doğruca yatlarına giderek deniz eğ- ağlayışında bu saçma sözlerinde oku - böyle oldu. ~en karşıdaki adamı tanı-

- Görüyor musunuz? ~emiş, bir ga- Atatürk Nahlin Yatında lencelerini seyretmişlerdir. nan şey hep bir cinnet sembolü değil mıyordurn:. Opme~ te istemiyordum. 
Zete fotoğrafçısı, hazan, iki lahza için Cumhur Reisi Atatürk saat 18,30 da Geceki eğlenceler miydi?.. F~t .'!a oı_>mek ı~tesem ne olacağtı. 
de olsa, iki krala hükmedebiliyor! refakatlerinde Başvekil İsmet İnönü, Dün gece İstanbul halkı, muhterem ::-- ~iliyor musun, dedi, fel~etin en Tabu ope~:ıı~:ec~~tım .. : . w * Hariciye Vekili Dr Aras Londra Bü- · f. · · · .. k lk 1 k · · muthış tarafı da bu rezalete nişanlımın Bunu duşundukçe ıçımden bagır -

K . · , mısa ırımızı gorme , a ış ama ıçın h' mak a r d B w rmak b 
ral, Atatürk'le ve refakatlerindeki yük Elcisi Fethi Okyar ve Hariciye Ve- k'tl k d dd 1 d b kl da şa ıt olmasıdır. oe ıyor u. agı ve en: 

ge.ç ~a 1 ~re a ar ca e er e . e e . • _ Allah.. Allah, dedim, neler söy - «Bu adamı neden öpemezmişim» diye 
mıştı~~ ~u.~e~mel s.urette tenvır edi- lüyorsun? ağlama~ sanki bir el gırtlağımı sık1 -
len kopru ustunde bınlerce halk kay - _ Yalnız hakikati söylüyorum. Ben yordu. Adeta nefes alamıyordum. San
naşıyordu. Bir çok kimseler denjz eğ- 0 adamı, 0 hiç bilmediğim, tanımadı - ki elimi, ayağımı barlamışlar, beni ha
lencelerini köprüden seyretmişlerdir. ğım adamı zorla öperken yamında Sa- reket etmekten, nefes almaktan mene-

Eğlence gayet neş' eli ve parlak ol - cit de vardı. diyorlardı. Kalbimin çarpıntısından, 
muştur. Mükemmel !urette tenvir edi- - Aman kızım, kulaklanmm u -
len Şirket ve Akay vapurlarındaki yüz- bunu niçin yap - ·Yarmki nushamızda : ğultusundan ba~-
lerce seyirci yatmda eğlenceleri sey - tın? ka bir ses duy -
reden Majeste kra1ı yaşa seslerile mü - - Bilir miyim b I t ~uyordum. O~u 
teaddit defalar şiddetle alkışlamıştır. niçin yaptım .. Bi- Aradığını u muş u o?mek arzusu ı -

M h . f' . . wl ı . lı"r rnı"yı'm nasıl J 1 çımdc mukave -u terem mısa ırımız eg ence erı geç y t H l"" l MSET 
k k d 

"k . . yaptım. Hiç ba - ozan : sme u us met kabul etmez 
va te a ar seyrettı ten sonra ıstıra- b . k 

1
. b' · crH • k hal' 

h k.1 · 1 d' enm yo . ş - ır ıı: .... :ya ıne 
ate çe l mış er ır. t .. ı "'d •~ . geldi O adamı öp-• J r e oy ... e a e1.<1 mı- · 

Gece denız fener n ayına ımanda h 'ki b' h k tl sahı"p fmek tabii bir sey memnu bir 
b l ·1 · k · · k"l .. anı ır are e e şuuruma .• , 

u unan ge.m~ :rın e s.erısı ~e na ı va- değilmişim gibi yaptım. şey olmasa idi. Ben onu öp _ 
sıtaları da ıştırak etmışlerdır. _ Bu adamı 0 kadar mı beğendin? mezdim... Onu öpmegı iste -

Majeate kralın misafirleri _ Bilakis hiç beğenmedim. Çirkin, rnezdim. Şeytan nereden bu fikri ak- . 
Majeste kralın misafirleri dün lngi- şişko, menhus herifin biri! lırna getirmişti. Bilmiyorum. Artık Sa-

liz Ateşesi Miralay Vots refakatinde _O halde neden yaptın. cidin sözlerini dinlemiyordum. Yalnız 
Muhterem misafirimiz Topkapı Sarayında şehri gezmişler , müzeler ve camileri - Ne bileyim ben ... YaptJm işte ... O- bir şey düşünüyordum: "Ben bu ada-

ıevatla birlikte girdiği Sarayda tam klileti Genel Sekreteri Numan Mene- ziyaret etmişlerdir. rada Sacidle tramvay bekliyorduk. Bir- mı öpemem» ve işte önümüzden tram-
'4S dakika kalmış, ve yatına avdet e- mencioğlu olduğu halde Nahlin yatına Moda Deniz Yanşlnn Ve Davetiyeler denbire karşı kaldırımda bir adam vaylar geçiyor, insanlar birbirlerini 
derken, gene Atatürk tarafından rıhtı- ,gi~ler ve yatta Majeste Kral tara- Matbuat Bürosundan: 6 Eyllıl pa7..ar gördüm. Şişman, kel kafalı bir şey... ilen bir teiaşla arabalara koşuyorlardı. 
illa kadar teşyi olunmuştur. !ından karşılanmışlardır. günü Modada yapılacak olan deniz ya- Beyaz esYaplar giyiyordu. Şapkasını Ben iki tramvay arabasının altında kal-

Aynlırken, Atatürk'ün, Bakanları- Yattaki koktey partisi derin bir sa- rışlannda İngiltere Kralının şehri- çıkarmış, ipekli bir mendille terlerini mak tehlikesine rağmen birdenbire 
~ızın, Londra Sefirimizin ve ileri ge- mimiyet içinde geçmiştir. Atatürk ve mizi ziyaretleri esnasında vazife- siliyordu. Birdenbire akluna geldi: sornnanbol gibi karşı kaldınma atıl -
en Saylavlarımızın ellerini birer birer .Majeste Kral bir saatten fazla öyle bir !erini kolaylaştırmak için Türk gazete- cŞimdi birdenbire karşıya geçsem. Şim- dım. Eğer bir dakika daha bu jesti yap
.tıkan Kral, motörüne, kendisine yar- samimi hava içinde görüşmüşler ve cilerine verilen beyaz ve yabancı gaze- di şu tramvay mevkiinde bekleşen in - masa idim. Muhakkak çıldırll'dım. 
dun etmek isteyen tayfanın elini tut- müteakıben Cumhur Reisimiz refakat- telerine verilen kırmızı kartlar da mu- sanlar ne yaparlar?.. Ne dü - Evet karşı kaldırıma geçtim. Ve bir
lllaya bile lüzum görmeden, ve bir lerindeki zevatla yattan ayrılmışlar ve teberdir. Bu kartları ellerinde bulun- şünürler?:ıı Neden bu şey ak - tramvay arabasına atlamak üzere olan 
fı'Jlorcu çevikliğiyle atlamıştır. Dolmabahçeye avdet buyurmuşlardır. duranlar da Moda deniz klübünün da- lıma geldi bilmiyorum. Fakat bir - şişman adamın üstüne atıldım. Kol -

l\lajeste Şehri Dolaşıyor! İngiltere Sefarethanesinde Yemek vetnamesini hamil olanlar gibi yarışı denbire böyle dUşündüm ve sonra ken- !arımı boynuna doladım ve onu öptüm. 
Majeste Saraydan doğruca Nahlin Muhterem misafirimiz Sekizinci Ed- takip edebilirler. di kendime: «Öpmekte harikulade ne Hem de nasıl ... Öptüm bir bilsen .. Uzun, 

Yatına gittiler ve bir müddet istirahat vard şerefine dün gece İnailiz sefaret- F . l .. b .
1 

d" T k var:ıı diye düşündüm. Kaıimlann eli ö- uzun öptüm ... Sonra bilmiyorum, ne ol-
ettile T ht eh . k . h . d h .:.-. estıva munase etı e un gece cıa • ··1.. b d b' h .. "l El' d b ' 1 S "d' 1" l d . r. opane rı Jmı ş rı gezme ı- anesın e ususi bir ziyafet verilmiş- . . w 

1 1 
pu ur, un a ır ma zur goru mez. ı u, ır e acı ın e ı omuz anın an ya-

sın dışarı çıkmak üzere muhterem mi- tir. Majeste Kral dokuza doğru sefa- sım Bahçesınde Y.:'1pılan, eg ence er tutulur bu yasak değil .. Bunlar selam .. kalayıp beni bir kenara fırlattı. Ve şiş· 
Safirimize tahsis edilmişti. rethaneye giderken yollarda toplanan parlak olm~ştur. ~glence.ıer: 0.rge~e- Sonra bir baloda, yahut çayda bir er- man adam hayret içinde ikı tokat yedi 
. Saat dördü beş geçe Kral hazretleri binlerce halk tarafından şiddetle alkış- ral F ahreddın, Yalı Muhıddın Üstun- kek gelir bir kadını dansa kaldınr, ka- galiba .. 
l)k ayak ba~ıkları yere çıktılar. Gene lanmıştır. dağ, İngiliz ve Fransız sefirlerile, Ma- dm elini onun omzuna koyar, erkek o- Bir arabaya binerek buraya kaç.tını. 
ll'ıaiyeti ve lngiliz sefareti erkanı da Muhterem misafirimiz sefarethane- jeste kralın misafirlerinden bazılan nu belinden farar, diğer elleri de bir - Arkadaşım hüngür, hüngür ağlıyor-
kendilerine refakat ediyorlardı. Majes- de on buçuğa kadar kalmışlardır. Bu bulunmuştur. Eğlenceler saat ikiye ka- birlerine kilitlenir, bunda da bir fe - du: 
~.Sekizinci Edvard kendilerine tahsis müddet zarfında binlerce halk cadde- dar devam etmiştir. nalık yok .. Fakat bir erkek bir kadını - Yalvarırım sana .. Sacidi bul, ona 
e~~len altı otomobilden birine bindiler, veya bir kadın bir erkeği Y.iizünden ve meseleyi anlat. .. Hiç kabahat:i.nl. yok be-
<lıger zevat ta otomobile taksim oluna- ı• ı 1 ı d ı • yahut ağzından öperse işte o zaman kı- nim .. Benimle banşsın, yoksa ölürüm .• 
l'\lk Kralın arkasından gittiler. mı•n o•• u•• m e mu•• ca e esı . •w • • • v• • • • • • •w• 

Topkapı Müzesinde Metchnıkoff karacıgerden ıst1hsal ettı-ı de degıştırılmektedır. Damar .şış~ın~.ı~~ 
Ot bill K k.. k"' .. s· ~. ği seromla bütün karaciğer hastalıkla- hastalığı, buzda muhafaza edılmış olu 

omo er ara oy, opru, ırne- b ki ·ı d · d'l k 
~i, Salkımsöğüt tarikile Parka ve arka (Battarafı 6 mcı sayfada) arsa arınızın içindeki mikroplar - rı~ı t~davi edecek bir us~l ~ulmuştur. ı i~san damarları ı e te av~ e ı n2e te v_e 
l'oldan da Topkapı sarayının önüne lisabeth Durieun isminde bir kadın 114 la daimi bir mücadeleye girişiniz ve Şımdı araştırmalarını tamık etmek - şışen damar atılarak, yerme saglam hır 
geldiler. Kral hazretleri burada otomo- sene yaşamış ve her gün kırk fincan - bol bol yoğurt yeyiniz. tedir. Atın beyninden alacağı bir se - damar konmaktadır. 
bilden inerek maiyeti erkanı ile birlik- dan fazla kahve içmiştir. Yağurdun mahvedemediği mikrop - romla insanda eskiyen dimağı yenil(!{l- Bazı fe1c1er, asabın değiştirilmesi ile 
te ınüzelere girdiler. Ölüm baraaklar yüzündendir lar için de ayrı seromllar keşfedilmiş - tirebilecektir. izale edilmiştir. 

1 
Majeste ı:nüze .aa~:e!.erini gezer- Profesör Metchnikoff hayatın uzama- tir. . Ayni şeyi kalbe, ve diğe~ bütün uz- Daha henüz kalbe, dimağa :ı atıl "' 

erken her eskı eserın onunde ayrı ay- smı tetkik ederken ölümün bilhassa ka- Bundan başka eskı Türklerin bir viyetlere de teşmil etmek ıstemekte - mamıştır. Fakat yakında bu ugurdaki 
~ du~y~r v~ ke~dil:ıjne :e:ilen iza- lın barsaktan ileri geldiğini de gör - darbımeseli vardır ki o da çok miihim- dir . çalışmaların da müsbet netice vere• 

tı buyük bır alaka ıle dınlıyorlardı . müştür. Kalın barsak uzviyetimizin dir. Söz ~udur: Guddeler meselesine gelince Voronof bileceği ümi.l, edilmektedir. 
Sekizinci Edvard müzeyi baştan ba- d B .. A w ak ba • · · · N · §a zen t b . 25 T içinde bir mikrop yuvası ır. unun o· yagmı ııc tut , tını aerın bunlardan çok ıyı netıceler almıstır. etıce : 

kapge 1 er vde saa ktelşı gBreçe 0f
1
- nüne geçmek için de tek bir çare bul • Kalbini ferah tut, diifünme derin. y edek parçalarla gençleştirme . : Kat'i olarak hiç bir şey elde edilme" 

ı sarayın an çı ı ar. u sure c b v 1. .1 k l\A f" h d h 
l'l'ıiize doJaşmalan bir saat kadar sür- muş, kalın arsagı ame ıyat ı e e • Kuvvetli kanı vermek : Otomobillerin tamiri yedek parça - miştir. ,~aam? ı e~en. şu~u .. a ~ ,. 
l'l'ıüş oldu. sip çıkarmak ve vücudümiizün içinde- Yeni bir usul de vücuttaki kuvveti larla olur. Acaba insanlarda t>u usul tat- ber verelım kı beşerıyetın omru mu "' 

Bundan sonra otomob!Jlcr eski ad- ki bu mikrop yuvasını temizlemek! arttırmak için yeni ve temiz kan ver • bik edilemez mi~ temadiyen kısalmakta iken artık tered• 
liye sarayı yolundan Yerebat:an sara- Buna hayret etmeyin .. · Zira bu ka- mek usulüdür. Uzviyetimiz ihtiyarla • Mesela ihtiyarlıyan bir kalp çıkan - dinin önü alınmıştır. 
f1~a geldiler. Majeste vakit geç olduğu naatten yürüyen profesör bu işi yap- dıkça kan vazifesini layıkile yapamaz. lır da yerine genci ikame edilemez mi? Şimdi nesil1erin ömrü yine uzamağı( 
fr;ın Yerebatan sarayında on dakikadan mış ve çok iyi neticeler almıştır. Hem uzviyeti gençleştirmek hem de Şimdiye kadar yapılmamıştır. Fakat başlamıştır . 
.. :~a kalmadılar ve sandalla gezmeye- Yoğurt ömrü uzatlJ' kanı temizlemek için yeni kan ver - bilginler bu işlerle de yakından alaka- yeni vesait ile tabii telakki edilen 
l{ dışardan temaşayı tercih ettiler. k k mek de çok münasiptir. dar olmaktadırlar. 130 yaşına kolayca girmek zor olmı • 

tal hazretlerinin bugün Yerebatan Eğer ameliyat olmak sizi or utur- b l yacaktır. 
'-lrayını sandalla gezmeleri ihtimal da- sa daha basit bir çareye başvurunuz, Karaciğerin, beynin ilih .. tedavisi Bugün barsak, nefes oru arı, mi-
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M•lım•din 
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Maceralı1rı 

CIBALI liNDANLARI 
/ıtilıatçı(ar Devrinde 

... 

MUHALEFET ~r 
Na:;ı doğdu, Nasıl ya,adı, Nasıl öldü'l Son Posta'mn zabıta roman1: 61 - • 

() kız ne oldu) .. diye sual etti. Fani, diden, memnuniyetle aize vaadede .. 
bu sözlere karşı bir kahkaha att! .. Ar· bilirim. 
tık o koktu. Çöp tenekesine attım, ce· Amorfiya, bu tekliften pek hoşlan
vabını verdi... işte, zamane 1ıençleri. dı. O kadar hOflandı ki; derhal elle .. 
Şimdi geliniz de bunların sözlerine ina· rini çırparak: 

Son Poeta'nın aiyut tefriltuı 1 - 48 - Yazan:~ llllllr .. 
iş bu kadarla kalsa birşey değildi_ Prens valdesi sultanın ikamet ettiği Kuru
çeşmedeki yalıya yerleşir yerleşmez birtakım ziyaretçiler sökin etemeğe bqlamıtll 

nınız, verdiğiniz sözde durunuz... - Azizim!. Yüz defa, bin defa, on Demiftİ. ile • Oımanla ittihat veTeralı:ki cemi- etti, haaa. aman yarabbi! .. Bu, ae .,.-
Amorfiya, birdenbire yerinden fır· bin defa yemin ederim ki, ıiz dünya - Zaten iıtikbalcilerin adedinden ve yeti ile birlettikleri zaman - programın· lelı:sizlik) .• 

ladı. Kuyruğuna basılmıf bir kedi gi- nın en cömert, en kibar adamısınız. mürekkep olduğu cins ve milletlerden dan tay ettiği, kemali memnuniyetle Diye, prens aleyhinde bir cledikodr 
bi cıyak cıyak bağırmıya başladı... Diye bağırdı. fena halde sinirlenmİf olan ittihatçılar görülmüftÜr. Vatanın selametini arzu ya girifmişlerdi. 
Biraz evvelki nezaketi, terbiyeyi, za- Bu takdirden memnun görünen Ga- bu tözler üzerine bütün bütün öfkelen· ve derkeden hamiyetli bir cnmanlıdan Prens Sabahaddin Bey. beJn1r·-
rafeti unutmuftu. Bir elini kalçasına vur Mehmet~ dizip dökmiye batladı: mitlerdi. da. bafka türlü bir bereket beklene- (cemiyet) ile birleşmif .. ve propamdl' 
dayamış, diğer elile de mübalağalı İfa- - Mükemmel, kamara .. Mükem • - Görüyor musunuz~ .. Ne yaptı, mezeli.] dan ela, (ademi merkeziyet)i tay etmif 
retler yaparak bağırıyordu: mel, yemekler .. En nefis, içkiler. Latif yaptı. iki kelime ile olsun, kendi proı- Hüeeyin Cahit Beyin, bu yazısı, çok mi idi} .. 

- Bunları .. Bu sözleri, Fani söyle- bir deniz.. Zannederim, mehtap ta ramına reklam yapmayı unutmadı. mühimdi... O kadar mühimdi ki; bu Bu ıuale kat't olarak cevap ~ 
di, haW .. Demek ki, siz de işittiniz, var... Diye, infiallerini birbirlerine ihsu yaayı okuyan Türkler, ve bilhaaa henüz mümkün değildi. Vakia bir W 
öyle miL Vay köpek vay ... Ben kok- Amorfiya, artık dayanamadı. Ye • eylemiflerdi. Rumlar ve Ermeniler büyük bir hay- gün evvel, bazı gazetelerin hav.....,, 
mufum, öyle mi? .. Beni çöp teneke - rinden fırladı. Adedi binleri geçen istikbalcilerin retle telakki etmitler: arasında (ittihat • Terakki cemiyetİf 
aine atmış öyle mi? .. Hoşt, köpek... - Aman .. Suı, dostum. Fena halde hemen hemen onda sekizi, Rumlar ve - Ay .. Prens Sabahaddin Bey, ce- tarafından tebliğ edihnif fÖyle bir~ 
Daha dört bet saat evvel, balozda ö • ağzım ıulanıyor. Ermenilerden mürekkepti. Her iki mil- miyet ile birleşti mi? .. Demek ki, prog- çük ilin göze ilifmitti. 
nümde kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Diye bağırdı. Ve kollarını, bu ki • letin siyasi münevverleri, çok yaygaralı ramından (ademi merkeziyet)i de, tay (Aıkua wr) 
~nclaV~an~yüzWnkmun~ ba~~kenç,cömert mü~erinin~~ nutuk~r söykmi~~; ~tikba~ a~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
lecek. Bunları hep senin ayaklarının nuna doladı. mitlerinden bahsederlerken, ince istih· 
dı'bine dökeceğim. diye yeminler edi- Ve sonra; zalarla malamal olan cümleler kullan-
yordu. - Ah.. Belki, beni de bu hayattan mayı ihmal etmemişlredi. 

Gavur Mehmet, birdenbire Amor· kurtarır~tnız.. Artık: b,ktım, usan • Hülisa, prens Sabahaddin Bey; ls-
fiyanın sözünü kesti: dım, bu zevzek heriflerden... tanbula tam bir (muzaffer, mefrutiyet 

- Ah, affedersiniz. lstemiyerek Diye mırıldandı... T elcrar kanape • fatihi) gibi girmişti. Ve yapılan bu em-
ıizi müteessir ettim. Eğer bu adamın sine oturarak batını arkaya dayadı. salsiz tezahüratda, ittihatçıların kin, 
aizinle alakadar olduğunu bilseydim, - Bakınız .. O kadar yorulmuştum gazap ve gayzini eskisinden daha fazla 
kat'iyyen bir şey söylemezdim .. Maalc- ki.. Adeta, gözlerim kapanıyor. teşdit etmişti. 
eef, çok fena bir nişanlı intihan et • Derken, derin derin esnemiye baş- Hatta bu aralık mühim bir mevki 
Dllftınız. ladı. işgal eden bir zat, yanındaki arkadaşı· 

- Nasıl}.. Nişanlı mı?.. Asla.. As- Gavur Mehmedin gözleri, ecvinç)e nın kulağına eğilerek: 
la .. Ona hiç bir söz vermedim.. Sadece parladı. - Azizim 1.. . Prens hazretlerinin, 
gönlümü eğlendirdim. ( Arkaıı var) bu memlekette görüp göreceği rahmet, 

- Ah, matmazel.. Si:ı: bu erkekle - - ' " - ·.. - • .... · · · · ' · ,,,._ ·- --- budur. İttihatçılar yaşadıkça, eğer bu 

rin ne kadar adi, ne kadar yalancı ı • & D T O 1 a~~m da bu memlekette ma~alle bek-
mahluklar olduğunu bilmezsiniz. Hem - çısı olursa, fU sakalımı bıyıgımı kazı-
bir taraftan bir 'kadının ayaklarının Bu Aktamki Program tır, öyl~ g~zerim. . 
dibine yatarlar, onun önünde sadık ISrANBUL Demıştı. ye .. hakıkat da, tam bu 
bir köpek gibi kuyruk çalkarlar. Hem 18: Dana muslldsl (plak), lıl: Haberler, merkezde idi. 
ele. başkalarımn yanında onun aley- 19,15: Muhtelif plWar, 19,30: Çocuk saati 1, bu kadarla kalsa, bir şey değildi ... 
hinde söz söyliyerek gurur taslarlar ... (hitlyeler) Mes'ut Cemil tarafından, 20: Prens, valdesi sultanın ikamet ettiği 

- Alçak .. Rezil.. Namussuz .. Çin- Qocuk mualklal (pllk>, 20,30: Stüdyo orke5- Kuruçefmedeki yalıya yerleşir yerlet· 
ıene ... Yanındaki kadın nasıl feydi? .. traları, 21,30: Son haberler. mez, bir takım ziyaretçiler sökün et• 
Bari benden güzel mi idiL saat 22 den sonra Anadolu ajansının 1~ • mişti. Bu ziyaretçiler de, Rum ve Er

- Ne gezer matmazel.. Afrodit bile zetelere mahaua han.dia aervlal verilecektir. meni patrikhanesine mensup bir takım 
aizc:len güzel değildir BUDAPEŞTE heyetlerle, yine bu iki millete mensup, 

· k ha 19,30: Pllk kon.seri, 20,30: Konferans; 21 ,30: ( • .. .. I ) d ., • 
- Gördünüz mü) .. Canım ur n _ ft _ _. 22 .... . Habe le 23• çı sayası munevver er en ı ıarettı. 

orkestra toı.-u, ...... r r, · ~:\n be l "ki f d 
olsun, sizin gibi nazik adamlara .. A • usikisl ıt: cazbant. Bu münase t e, ı tara t·ı'l a nu· 
ziziml .. Yemin ederim ki. siz; dün • m ' PRAG tuklar söylenmiş; (teşebbüsü tahsi\) 
yanın en anlayışlı adamısınız?.. 18,55: Musiklll almanca nefliyat, 20: Ha· ve (ademi merkeziyet) esa, ma müste-

- Ben de yemin ederim ki. mat • berler, 20,15: Etlencell muslkl, 21: Konu1 - nit programdan bahsedilmi?tİ. (Meş
mazel.. Siz de dünyanın en sevi1ecek malar, 21,20: Johan Staussun opereti <Gece rutiyet)i çok geniş manasile tefsir eden 
kadınısınız. Onun için, kıymet bilmi - Kuşu), (P'ledennaual, Jl,15: Pl.lk, 23,30: E/ı - bu program izah edilirken; ittihatçıla-

yen bir budalanın, böyle ahmakça lencell ıece musildsl. rın bugünkü hareketleri, Abdülhamit 
muamelesinden: kat'iyyen müteessir BELGRAT devrinin kıpkızıl istipdadı derecesine 
olmayınız ... Sigara dumanı, insanın 20,50 : Radyo orteatrası, 22: Halk şnrkıla : indirilmekte idi. 
bütün teessürlerini dağıtmaya kafidir .. n , 23 : Haberler, 23.20: Konser nakli, l.f. Abdülhamit hafiyelerine i,den el 
i\hnız bakayım fU sigarayı . lskeçenin Dans pllklan. VİYANA çektirilmif ise de, ittihat-Terakki mah~ 
en nefis kokulu tütününden sure~i (U,5 metre kısa dalga): 20: Haberler, filin~e 0(hafiy~lik) en reva~h .b r hal~ 
mahıusada yapılmıştır ... Durunuz, hır 20,lO: Konuşmalar, 20,25: Şartıb piyes. gelmıttı. Ellerınden başka bır lf gelmı
de ben yakayım .. Hah, fÖyle .. Şimdi, 2240: Film babai, 23,10: 11arp refakatlle oar· yen bu aan'at erbabı, cemiyetin iler 
bunlann dumanlarını eavuralım. Şu- ~ar, 24,15: azbant. gele zevatını ihata etmişlerdi ... işte 
racla zevkimize bakalım. BOKREI bunlar, prens Sabahaddin Beyin ika· 

Odaya hakikaten tatlı ve meatedici 8,30: Sabah neşriyatı, 13,30-15: Plak ve ha- met ettiği yalının içini ve dışı:ı:u tama• 
bir koku

1 

yayılmıştı. Amorfiya, bir - ber .ervialert, 19,03: Askeri musiki, 20.~: ,!ilen abloka ederek duyduk,ıı.rı, İfit• 
denbire kendini zaptedemiyerek, m~ Konferans, 20,25: Kabare muslldsi, 21,30: Or· tikleri, gördükleri, hiısettikl.,ri ,eyleri, 
safirinin karşısında pek fazla asabiyet lcestra, 22,30: Spor, 22,45: cas. 23•45: Fran- on misli mübaleğalarla süsliyerek cemi-
ıösterdiğinden dolayı utanmıştı. mzca, almanca haberler. yet erkanına yetİftİrmektelerdi. 

-Lanet olsun, o alçak herife .. Eğer VA&ŞOVA ittihatçılar, evvela prense kartı lıu-
L. •• d sonra ona bir tek lakırdı 20: Ktlçülc ortestra konseri, 21•15: Uzak- fUnetle hareket etmek istemiflerdi. Fa· 
.,uaun en ' -·-'d"'·'" hs tyat 22· Piya . . Sabah dd' .. J b""t"" · ) be · rarp takl ~ ...... -ra ma 08 neşr ' · - kat· efkirıumumıyenın • a ın 
aoy ersem, u un azız er ~ı ~ - 00 lronaerl (Llat Mozart), 23: Spor, 23,15: ' .. •w .. 

1 
"h 

A tik bitti Evet Zevktmıze ha- Beye gölterdıg temayu ve teveccu 
mn .. • r · ·· Hafif mualkl, H,15: Dana plWan. .. . • "dd b 00 L 
kalım.. istikbale ait şeyler konuta • • uzerıne, hır m~ et sa ır ve su~ii~ et-
Lm 'ısE71il Pasar meye; ve hatta aradaki münaferetı ha-

• TANBUL • d' k . l d' Dedikten sonra· artık iyiden iyiye . M hteDf llklar ba1lc muatkllJI rıce sez ırmemeye arar veımıf er ı. 
• 

12.30· u P ve ' H" ·· · ed"l ed·w· h ld H·· . sözüne kestirdiği, milyoner misafirine 18: Tepebafı bahçesinden nakll, 19: Haber- _aç umıt ı m ıgı a ~· useyı~ 
waller ıormıya başlamıştı: ıer, 19,15: Muhtelif plWar, 20: Muhtelif so- Cahıt Bey tar~fı~dan (Tan~~~. de ~ır 

- Odesadan ne zaman döneceksi • ıoıar plilc, 20,30: Stüdyo orkestraları, 21.3G: makale netredılmıf; (teşebbuıu şahıı) 
piz).. Son haberler. hakkında fU sözler ıöylenmi~ti: 

- On be,.. Nihayet, yirmi gün Saat n den aonra Anadolu aJanaınm ıue- [... (T etebbüsü tahsi) esasında, 
sonra. teıere ~ havadl sse"111 nrilecektlr. müteaddit hürriyet fırkalarının kabul 

- O zaman burada çok kalacak mı- edemiyeceği bir nokta yoktur. Bu da, 
'\ me•rutiv.ot idare gibi her fırkanın prog-euıız r •• y ,,_ 

- Belki, üç gün. 
- Fakat, çok az. 
- Ne yapalım, sevgilim} .. Alaca• 

iım vapurları, Pireye kadar beraber 
aötürmek lazım. 

- Ah, ne hoş .. Kendi vapurunuzla 
eeyahat etmek ... 

- E, bu seyahati o kadar zevkli 
buluyorsanız; vapurumun en güzel. 
en .USlü ve en rahat kamarasını ö tim-

lluzadı taatmn " de-
riyt takviye bassalanna 

malikiyetl Krem Perte

Yln bugQnkQ tObret " 

,omultın4n bariz de
lilidir. 

ramında bulunmaya f8.yeste bir emel
dir. Fakat, tetebbüıü şahsi, bu el88ı 
makulda bırakılmayıp da. bir sureti if· 
ratperveranede tefsir edilecek oluna, 
o zaman (ademi merkeziyet) vadileri
ne düfülmüf: Osmanlı memleketi, in· 
kıraz ve izmihlale doğru götürülmiif 
olur.] 

(Sabahaddin Beyin; istikbalt vatan 
için, ıayet nazik olan bu noktayı takdir 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Bankanın malı olan: 

1. - Kocaelinde Kozlukta Kabriatan caddeainde ujı bakimi Zerre
can vereaeleri hanesi, 80lu yol arkuı Hacı Kiyoli bahçeli, lal ,al Ue 
mahdut Marmara Osaübahri Kocaeli Milatahkem Mevkii Kwmmd.bima 
tahb ilticannda bulunan maa bahçe bir bap mağaza. 

2. - Kocaelinde Kozlukta Ma.kof oğlu boaı.nı, prkı tariki .... 
fimalen yukarda hududu yuıb mağaza bahçui, garben mlbr 
dillerden Hüseyin çavQfUD hane bahçeai, cenuben tarik ile çenilmit .... 

3. - 0.sktidarda iakele araba meydamnda T ahan fabrika& 
4. - T ahan fabrikuı yanında iki dllkkln. 
5. - Oakndarda Hayreddin ÇaVUf malleainde Selim P• T .. 

sokajı 10 No. lu hane. 

Yukarda cim Ye hududu yudı pyri menkaller pefİD HJ11 ... 
taksitte 1ablma11na karar verilmiftir. 

Şartnameleri görmek ve fazla mal6mat •l'Mk Uteyenleria a-k
Kocaeli ve l.tanbul tubelerine mllracaatlan. 
Açık arttırmaya ifti.rak edeceklerin birinci gayri menkul içia aw•H• 

"500,,, diier gayri menkallerin her biri için «200» zer lira nakit WJ8 
bu kıymette mi1b banblardaa WriDia teminat mektabmaa we,U:d 
Bankaca pyam kabul olan tahrillt ve hiue aenedab vermeje mec
burdur. 

Açık arttırma 15191938 Salı ..... 
kumda yapdacakbr. 

1 lstanbul Belediyesi ilin lan 

Belediye matbaam için IAzım olan muhtelif cİDI kljıt kapalı adla 
eksiltmeye konulmufbır. Bu klğıtlann hepsine 6683 lira • ~ 
fiat tahmin olunmuftur. Eksiltme 14/9/936 Pazartui gllntl uat 15 ele 
Daimi Enclimende yapılacaktır. Şartnameaini iateyenler parua ...... 
Levazım Mtıdllrlüğ6nden alırlar. Talip olanlar kanunun tayin lltllll 
veaika ve 502 liralık teminat makbuz veya mektubile beraber t.klif 
zarflaruıı yukarda yazılı gbde uat 14 e kadar Daimi Enca.rı 
vermelidirler (8.) .. 

Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 
Bolu ili Merkez ilçemde Hudutları pıtnamede yazdı k•lmm ye 

Konur oğlu Devlet onnanından "bir yıl içinde imal Ye ihraç aı._ek 
&zere,, numanlanmıt ve 61ç0lmllf gayri mamul 1978 llaetn llllk'lf 
ve 120 daimetre mik'aba denk 3653 adet devrik çam ve 1019 
metre mik'ap ve 221 deaimetre mik'aba denk 927 adet clnrlk 
k6knar ağacı bir ay mllddetle ve kapah zarf uuliyle artbrmıya kr 
nulmuftur. 

2 - Artbrma 25191936 Cuma glntı 
Mlldllrlüğünde yapılacaktır • 

3 - Beher Gayri llam61 metre mik'ap 
210 kuruş, Kaknann 170 kuruftur. 

4 - Muvakkat teminat 450 liradır. 
5 - Şartname ve mukavelename projaini ı&mek ~ •~• 

mtlddet içinde herp Boluda ve latanbulda Orman Mtld8rlllklw._ 
ye Ankarada Orman Umum MtlclllrlDğllne mllracaat edebilirls. ~ 

Akay işletmesi Direktörlüğünden ı 
6/9/1936 Pazar ıtmB Deniz yartf(an mlbıaaebetiyle .aparllf 

Moda, Kalamıı iskelelerine gidif ve d6n&fte uğramıy~ 
Ada Hferlerini yapan vapurlar Moda i.tkeleli yerine Kachklt ..... 
upayacaldardır. (97lt 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Buunıevinde kefil mucibince yapılacak otomatik yanp ~ 

tuiub açik ekliltmeye koaulmllfbır. 
ihale 21110/936 Çarpmha glnl uat 15 de Banme'Yinde ~ 

cakbr. lateklileria ebiltme çapdan 6nce % 7,5 ilk pey ak~ ~ 
286,5 lirayı Bll•meYi yeznewine yatırmaları sereldir. ~ 
rektlrllktm istenilebilir. •980» 
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GnzeJ giyinış, gOzeJ zevkler doğurur. Kendı elinle kendini süsle. 
En iyi, en çabuk usullerle size bu zevki aşılıyacak mnessese : 

Kadıköy Altıyolağzında 

BAYANLAR BiÇKi ve DiKiŞ EVi 
Rayıd rnuameIAb bergtln 9 dan 17 ye kadardır. Sergi bergnn ziyaretçilere 

~--------• açıkbr. ( 712) ~--------·~ ------

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1. - 497,47 lira keşif bedelli Cibali Kutu fabrikası Sigara kağıdı 

•rnban önündeki idareye ait binanın albndaki dükkinlann tamire 
lniihtaç dahili aksamı, 

2. - 411,51 lira keşif bedelli Cibali kutu fabrikasındaki su içme 
le.sisab şartname ve keşifnameleri mucibince pazarlık suretiyle mü
llakasaya konulmuştr. 

3. - Eksiltme 15/lX/1936 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de 
l<abataşta Levazım ve Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki alını ko
lnisyonunda yapılacakbr. İsteklilerin şartname ve keşifnamelerini 
&örmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 
&aatte % 1,5 güvenme paralarile birlikte sözü geçen Komisyona 
lnüracaatlan. (780) 

ıııı........... ~------~--------------~----~------------

C. H. P. Genel Sekreterliğinden 
10 Ağustos tarihinde münakasası ilan edilen Sinema makineleri 

~tsair malzemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu müd
det zarfında teklif yapılamıyacağı anlaşıldığından ve şartnamede bazı 
tadilat yapıldığından dolayı 15/9/1936 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Yeni ıartnameler 5/8/1936 tarihinden itibaren Ankarada C.H.P. 
Genel Sekreterliği ve İstanbulda C.H.P. lıyönkurul Başkanlığı tara· 

+ Son Posta + 
lıtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
4 - 9 • 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Lir& Ura ,,o '7,11 T. B. I 23,475 % il Hazine B. 46,00 

% 7.11 T. B . n 21,50 Dahlll latlkru 95,75 
% '7,5 T. B . m21.ss 

Devlet Demiryollan Borçlan 
Lira Lira 

Erıani 97.7511 Anadolu Ivell44.10 
lhaa Erzuruml00,00 Anadolu M 45,00 

Soıyeteler Eıhamı 

ft, B. MU. 
• • H&. 
• • Na.me 

Merkez B O. 

Llra Lira 
85.00 \ l.st. Trrnnt'&J 22,SO 
10,00 B·.ımoM1 9,2> 
10,00 1·crlı:Cd 14,75 
81.50 A. Çimento 12L25 

ÇEKLER 
Krş. 

taıerın 636.00 \\ Liret 
.,, Franiı 12,06 Dolar 

1. T. L. 2çlr 
10. 1012 

cı,; ~~ o 

20 F. Frangı 
ı Dolar 
ı isterUn 

20 Ltret 

NAKİT 
Krş. 

167,00 1 J Mlli'k 
127,00 20 Drahml 
634,00 20 Leva 
160,00 20 Ley 

Boraa Dıımda 
L .K. 

Krf. 
.so.oo 
24,00 
25,9!) 
16,00 

L. K. 
Kredl Fonslye 1 Mübadll Bon. 00.00 
188\. senesi 00,00 Gayri » • 00,00 
1Q03 • 101 ,001 
lQll o 96~~ 

Altın 951 
Mecldlye 00 

fından parasız olarak verilecektir. (1l1) .....____ ___________________________ ._ 

Nişaataşında - ·~ .. ~. t"'. ·,.. . .:.. . , ' 

1 Ş 1 K Eski "Feyziye,, L İ ~ E ~. İ 
Memleketimizin en eski hususı lisesıdır~ .. 

Ana, tık, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve ya.tısız tal~~e ~~ydı için her gün müracaat edJlebılir. 
İsteyenlere mektep tarifnamesı gönderılır. 1 <ılefon : 44039 

Eski FEYZIATi 

'lablı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatı.,z 
Kızlar ve erkekler için ayr1 bölUklerde: Ana, ilk, Orta ve Ll•e sınıflar1 

RayıdJar başlamıştır. Kayıd ve tafsllt\t için 1ıerg11n mektebe ve yalnız tafsilat alı~ak için. Yeni po.s!ane arkasında 
Basiret hanında ôzyo1 idarehanesine mOracant edilebilir. lsteyenlere mektep tarıfnamesı gOndenlir. 

Arnavutköy, Tramvay caddesi ÇIHesaraylar. Telefon: 38.210 ... ____ _.., 
'---~.:::::::::::_ ________ ...:..:.._ ______ ~ ______ ....;. _______________________________ ___ 

~ -
o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--
- .ı~ ...,,~_ 

' 

.. ' '- .,, l ff ~ · 
- ,.A.- • :ı-.. ,. -

Sinirli ve clA•ulerl zayaf olanlar 41--ı:mm ... 
Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin etmek için 

Ç A M Losyonunu 
kullanınız. 

Ciğerleri temizler. Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. 
Çam losyoniJe banyo yapınız, cilde güzelJik verir. Kokuları ızale 

eder. Asabi zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neş'e uyandırır. 
• ••tası 60 kuru,tur. BUyUk eczanelerde bulunur. • 

.,. .............................................. um 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PiYANGOS J 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

s. ncl Ketlde 11 EylUI 938 dad1r. 

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

(20.000) liralık bir mükafat vardır ..• 

,~ 

SIHHI KANZUK BAL
KREMLERi SAMiN 

\ 

Esmer, sanşm, kumral, her tene 
tevafuk eden gOzellik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cUdi 
besler ve bozmaz? Çil, leke, sivilce 
ve bunışu.kluklan k8milen giderir. 

4 'ekllde takdim edlllrı 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gQn
dOz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamin acıbadem 
gece için 

4 - Krem Balsaınin acıbadem 
gUndUz için 

Kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıklan yegane sıhhi kremlerdir. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

Bayan 

her akşam 

PANORAMA 
Bahçesinde 

Operatör • Urolog 

Dr.Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mUtc:hassısı. KOprllbaşı 

Eminönü han Tel: 21915 

MOHiM BiR TAVSiYE 
y ast1k, yorgan ve şiltelerin izi 

kuş tüytlnden yapınız. YatmaSl ra-
hat kışın sıcak, yazın ser indir. (fü
los~ 75 kuruşdan başlar) Fabrika 
ve satış deposu İstanbul, Çakmak
çılarda KtıştOyü fabrikası. 

Telefon: 23027 411 - -------------
Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye mütehıını.ııı 

Pazardan maada hergtln 8 - 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 2239d 
·~el. Kandilli 88 - Beylerbeyi 48 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 

Tel 42352 • Sirkeci Mühürd&rzade 
Han Tel. 22740 .. ___ ,.. 

KARADENJZ 
PAZAR POST ASI 
6 Eyliil Pazar günü saat 12 

de Karadeniz hatbna kalkması 
lazımgelen posta yalnız bu haf
taya mahsus olmak üzere bir 
gün teehhürle yapılacaktır. Bu 1 

postayı yapacak olan AKSU 
vapuru 7 Eylw Pazartesi günü 
saat 12 de kalkacakbr. 

Bu posta her hafta olduğu 
gibi yükiinü Cumartesi günü 
alacakbr. "908" 

MUDANYA 
Postaları 

1 Eylôlden itibaren tatbiki
ne bqlanan ve Birinci Teşrin 
sonuna kadar devam edecek 
olan mevsimlik program muci· 
bince evvelce İST ANBULDAN 
CUMARTESi GÜNLERİ SAAT 
14 DE KALKAN POSTALAR 
CUMARTESİGÜNLERİSAAT 
8.30 DA KALKACAKLARDIR. 
Gemliğe kadar giden bu Cu
murtesi postalan Pazar günü 
saat 6.30 da Gemlikten, 1 1 de 
Mudanyadan ve 12 de Armut
ludan kalkarak 15.15 de istan
bula döneceklerdir. PAZAR 
GÜNLERİ MUDANY ADAN 
18.30 DA İSTANBULA DÖ
NEN POSTALAR KALDIRIL
MIŞTIR. İstanbuldan Pazar gün
leri 8.30 da kalkan postalar İs
tanbula Pazartesi günleri döne-
ceklerdir. , "909,, 
~ .................... -.amm' 
,. FENNi SÜNNETÇİ 

EMİN FİDAN 
Beşik taş Erip apartımanı 

Telefon : Kabine 44395 ve 40621 

Hafiflik - Rahatlık 
J. R o u ı ı • 1 Koru!er ndı 

_ ~ _- (Oalnı), ılıl lncllıbllıcık ne 
~ ~ Ullnı nı da hiçbir t azyik yok. 

lt.1r. Bu korse ıı ,., vDcudunuıu 
aıkma~ıııın 1ınnDbDnGzO in• \T?:; ceı;ır • • g6ğıün0 ıü kuv"91 ı ndlrir. 
Fiyatı • 25 !iradın llıbaroa. 

Satış ıeri ıal nıı. ı 

ISTAliSUL, Beroijlıı 
TOnel mıydını 12 No. lu 

Majaıım.zı zl1•••l edıaız ~•1• 
lb No.lu tar femlıı lıhyınlı 

Flyıt;anmoıda bDyOk tınrl At. 

.. ...... . ... 1 . .. .. ...... ~ ••• 

So;1 P osla Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

• { A. Ekrem UŞAKLivJL 
SAHiPLERı: s. Ragıp EMEÇ 
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F -ABRiKANIZI 
•• .. 1 

.ATOLYENiZi 
• 

A ye 

kurdurunuz. 
En iyi randman alırsınız. 

Tekmil tesisat 
12 ay vade ile yapılır 

Siz de 

iş 
()) 

Bankasından 
Bir kumbara 

alınız. 
Gelecek sene 

bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

KUMBARA DESTEKTİR 
----------------------

MEKTEPLERiN ACILMA ZAMANI YAKLASMISTIR 
1 • 

Talebenin ihtiyacı olan karyola, yatak, yorgan, battaniye, çarşaf, çan aşır, pijama, 
havlu ve sairesi mağazalarımızda hazır ve ehven fiyatlarla satılmaktadır. 

Sipahi oğlu Hasan HUsnü Bursa Pazan 
Sultan Hamam 4/24 Beyotlu lstiklil caddesi 378 

, İnce ruhlu ve duygulu kibar kadınlar 
bu çok cazip ve pırlanta (Brillant) 

Hasan Tırnak Cil ların 
uayı ıyorlar 

Beyaz ve kırmızı 1 O ve 20 kuruş. Sedef 40 - 60 kuruş 
Hasan deposu : İST ANBUL, BEYOGLU 

Son Posta 
1LAN FİA TLARI 

1 G · ~ ·ı b·r ,u· - azetenın esas yazısı e ı . ) 
tunun iki satın bir (ııantlJ11 
sayılır. 

2 S h 'f · .. b' t·un ili" - a ı esme gore ır ıan 

fiatı şunlardır: 

Sahüe : ı - 400 kurut 

» : 2 - 250 • 

• : 3 - 200 • 

:o : 4 - ıoo it 

Diğer yerler : - 60 • 

Son sahife : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati (6) 
keli· 

1 

me vardır. I 
~ .. 

'4 - İnce ve kalın yazılar tutacıt . .. ·· ıar. 
' rı yere göre ıantımle olço 


